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CIMCOIOS – CHUVEIRO INTELIGENTE MICRO CONTROLADO POR IOS
J. B. Azevedo1, R. L. Romano2, M. V. A. Queiros3 , J.V.T. Farias4, J.I. Oliveira5
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RESUMO
Este artigo traz como proposta uma alternativa no
consumo demasiado da água potável em todo o mundo.
Tendo em vista que é um bem tão precioso e cada vez
mais escasso. Uma tecnologia embarcada em um chuveiro
denominado de CimCoios, micro controlado por arduino,
e com comunicação via aplicativo móvel para sistemas
operacionais IOS. Esta ideia notifica ao usuário quando ele

estiver tendo um gasto excessivo no banho, um sistema
de cores RGB além de notificar o consumo do chuveiro,
ainda proporciona ao o usuário durante o banho uma
cromoterapia, permitindo assim uma economia
financeira, o melhor aproveitamento da água e um bem
estar físico durante o banho.

PALAVRAS-CHAVE: Arduino, CimCoios, Chuveiro inteligente, Tecnologia embarcada, Consumo de água.

CIMCOIOS – SHOWER INTELLIGENT MICRO CONTROLLED IOS
ABSTRACT
This article proposes an alternative to too much
consumption of drinking water throughout the world.
Given that is so precious and increasingly scarce. An
embedded technology in a shower called CimCoios , micro
controlled by Arduino , and communication via mobile
application for iOS operating systems. This idea notifies

the user when it is having an excessive spending in the
bath, a color system RGB in addition to notifying the
shower consumption also gives the user over the bath one
chromotherapy, thus allowing financial savings , better
use of water and physical well-being in the shower.

KEYWORDS: Arduino, CimCoios, Shower intelligent, Embedded technology, Water consumption.
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1. INTRODUÇÃO
A água é sem a menor sombra de dúvidas o bem mais precioso que possuímos atualmente.
Provavelmente o único recurso que está ligado a todos os aspectos da civilização e evolução
humana.
Cerca de 70% da superfície do nosso planeta é constituído de água, mas apenas 2,5% dessa
quantidade é de água doce, e para complicar ainda mais, cerca de 98% dessa água doce, encontramse em camadas subterrâneas, como os lençóis freáticos. Nesse aspecto, o Brasil se torna uma área
privilegiada quando comparada aos demais países do mundo, 12% de toda essa água doce encontrase de modo desuniforme em todo o território nacional. Partindo do princípio que devemos
economizar e racionar esse bem tão precioso, o consumo de uma casa deve ser levado em
consideração. Tendo em vista que em uma residência com quatro pessoas o consumo de água pode
chegar a 18.000 litros de água por mês, e que mais da metade desse consumo vai para o banheiro.
Com isso, devemos repensar na economia desse bem. O nosso projeto traz como proposta um
chuveiro inteligente de baixo custo e com tecnologia embarcada, que notifique o usuário quando
ele estiver exagerando no banho, de acordo com a ONU, um banho deve ser de no máximo 5
minutos e com um consumo de água em no máximo 45 litros [1]. O chuveiro será montado com
uma válvula de vazão de água, um Arduino nano, uma shield bluetooth, e um led RGB.
O artigo está dividido da seguinte maneira: Na seção 2 está sendo apresentado todos os
materiais e métodos aplicados na elaboração e implementação desse produto com tecnologia
embarcada, na seção 3 a aplicação da proposta detalha cada passo da montagem e implementação
dessa tecnologia embarcada, a seção 4 demonstra os resultados obtidos com os testes realizados e
a seção 5 conclui com clareza a proposta implementada.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
A. Sensor de vazão de água.
Sensor de fluxo de líquido de ½’ por efeito de campo (sensor de efeito Hall). Pode medir
a quantidade de água que passa pelo cano, podendo assim controlar o volume desejado.
Possui um rotor interno e um sensor de efeito Hall. Quando a água passa pelo rotor, são
gerados pulsos proporcionais a velocidade do rotor.

Figura 1. Válvula de vazão de água
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Trabalha com faixa de vazão de 1 a 30 Litros por minuto e a tensão de operação é de 5 a
18 VDC, sendo a tensão nominal de 5 VDC. Feito em material plástico (Nylon), resistente e
durável, possui rosca de ½’ possibilitando encaixe direto no encanamento. Quando
alimentado a 5V, os pulsos de saída são de 4,5V quando em nível alto e de 0,5V quando em
nível baixo[2].
B. Shield Bluetooth HC - 08
O modulo Bluetooth Arduino HC-08 é um módulo eletrônico altamente tecnológico,
desenvolvido para enviar e receber informações via Bluetooth, sendo compatível com
plataforma de prototipagem Arduino e permite que o dispositivo envie ou receba dados TTL
através de tecnologia Bluetooth sem que seja necessário conectar um cabo serial no
computador. Importante destacar que este módulo possibilita comunicação com modelos
iPhones e iPads, diferentemente dos modelos HC-05 e HC-06[4].

Figura 2: Shield Bluetooth HC-08

Na prática, comumente o Módulo Bluetooth Arduino HC-08 é utilizado para criação
de redes sem fio, onde é possível criar redes para trocas de informações entre um Arduino
e um smartphone, por exemplo.
C. Led RGB
O LED RGB pode emitir cores diferentes misturando as 3 cores básicas que consiste de
LEDs separados sendo vermelho, verde e azul embalados em um único caso. É por isso que
ele tem 4 ligações, uma ligação para cada uma das 3 cores e um cátodo comum ou ânodo
dependendo do tipo LED RGB [5]. Como mostra a figura abaixo:
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Figura 3. Led RGB

O sistema RGB funcionará não somente para informar o usuário visualmente que o
banho esta tendo um consumo elevado, mas também como cromoterapia (terapia das
cores).
D. Arduino nano
O arduino nano 3.0 é a mais nova versão e é composta pelo mesmo micro controlador
do Arduino uno R3, o ATmega 328, possui uma tensão de alimentação mínima de 3,3V e
máxima de 20V, possui 14 pinos I/O digitais e 8 entradas analógicas, onde cada I/O tem uma
corrente de 40 mA [2]. Como mostra a Figura 4.

Figura 4. Arduino nano

Possui memória Flash de 16 Kb, onde 2 Kb é utilizado pelo bootloader, memória SRAM
de 2 Kb, EPROM de 1 Kb e clock de processamento em 16 MHz.

3. IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA
Foi optado em trabalhar com o arduino nano pela sua micro tecnologia e robustez no
atendimento da necessidade. Instalado a ele está o sensor de vasão de água que irá identificar o
volume de cada banho, este sensor de vazão irá se comunicar diretamente com o LED RGB que ficará
ligado desde o momento do início do banho. Esse LED mudará de cor mediante a quantidade de
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água que passar pelo sensor de vazão, o qual indicará ao usuário a quantidade de água que está
sendo gasta e o melhor momento para terminar seu banho. Os padrões e medições de indicação
para o consumo da água em um chuveiro pode ser controlado de acordo com a necessidade do
usuário. Como métricas de teste, utilizamos as indicações propostas pela ONU para um banho
normal, conforme mostra a tabela abaixo:
Tabela 1. Padrões normais de consumo da água indicado pela ONU.

Simplificando então a proposta, o LED ficará verde quando o volume de água que passar pela
válvula de vazão for de até 45 litros, passando dos 45 até os 60 litros o LED ficará amarelo, e com
um consumo acima de 60 litros o LED ficará vermelho, indicando que o consumo já está bem acima
do normal.

3.1 Ligação dos materiais ao nano.

Figura 5.Instalação no arduino nano

O sensor de fluxo de água G ¾ deverá ser acoplado ao chuveiro do usuário no sentido correto,
de forma a medir a vazão de água naquele instante e seus três terminais, conectados ao arduíno,
sendo um pino de entrada (A6), 5V e GND. Internamente, esse sensor possui um rotor e um sensor
de efeito Hall. Quando a água passa através do rotor, ele gira e influencia diretamente na frequência
de pulsos, e através desses pulsos que são entregues pelo sensor de efeito Hall é possível saber qual
a sua vazão.
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Figura 6. Implementação prática adaptada

Nesse projeto, o papel do arduíno é ler as informações do sensor de fluxo de água (input),
processar essa informação e oferecer duas saídas (outputs). Uma das saídas será representada pelas
ligações do LED RGB, que informará visualmente o consumo de água para o usuário no momento
em que ele estiver utilizando o chuveiro. Na outra saída estará o módulo Bluetooth HC-08, que fará
a comunicação com o smartphone, através do sistema operacional IOS.

3.2 Software de gerenciamento
Foi utilizada uma plataforma chamada Blink para a construção do aplicativo. É uma
plataforma IOS para controlar Arduino [3]. O programa a seguir foi montado para plataforma IOS,
já que a shield de bluetooth é a HC-08, mas ela pode ser perfeitamente modificada para trabalhar
em plataforma android, bastando apenas modificar a shield de HC-08 para a HC-05 ou HC-06. A
figura a seguir mostra a interface do programa.

Figura 7. Software de gerenciamento CimCoios
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Um relógio superior do lado direito mostra o tempo de banho do atual usuário ou do
último que esteve na sua utilização.
O gráfico na parte inferior ao relógio é apresentado o volume de água gasto pelo
último usuário ou pelo usuário atual, facilitando assim para que um pai possa
controlar a quantidade de água utilizada por uma criança na hora do banho.
Um LED de ok que muda de cor diante do consume de água atual, esse LED pode ficar
verde quando a quantidade de água está correta pelo tempo de banho, pode ficar
amarela se o usuário estiver há um pouco mais de tempo debaixo do chuveiro e pode
ficar vermelha caso o usuário esteja exagerando, gastando assim uma quantidade de
água exorbitante.
Um botão de reset com a finalidade de reiniciar as funções do chuveiro inteligente e
iniciar uma nova contagem geral.
O último gráfico mostra um relatório de consumo diário, semanal, mensal e anual da
água utilizada por esse chuveiro.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nesta seção estaremos abordando os resultados da aplicação proposta nesse artigo, mas
vale salientar que os resultados podem ser diferentes mediante a necessidade de um banho mais
prolongado para cada usuário. As métricas adotadas foram recomendadas pela ONU em se tratando
de consume efetivo da água em um banho e com padrões tolerados. Em uma residência que possui
quatro pessoas o consumo médio recomendado pela ONU é de 18.000 litros de água por mês. Mas
estamos bem longe dessa realidade, segundo dados da AGSOLVE, no Brasil o consumo pode chegar
a mais de 200 litros / dia por pessoa [6].

Figura 8. Comparação de gastos com água
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Conforme mostra o gráfico da Figura 8, o projeto proposto teve significativa economia no
consumo da água. Mas lembrando que os resultados podem ser diferentes, porém, sempre com
uma economia maior para a utilização do CimCoios. O primeiro teste foi feito com apenas um banho
por dia para cada um dos quatro usuários da casa, o segundo teste foi realizado com dois banhos
diários para cada um, o terceiro foi realizado com um banho diário para os usuários, porém sem o
controle do CimCoios e o último teste com dois banhos diários também sem o CimCoios.

5. CONCLUSÃO
Como pode ser observado o projeto proposto apresentou resultados satisfatórios e
convincentes. A economia superou os 55% no consumo de água em todos os testes, comprovando
assim a efetividade da ideia, proporcionando uma economia financeira para o consumidor e uma
economia no consumo da água em seu banho.
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FERRAMENTA DE DEFESA CONTRA ATAQUES DDOS
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RESUMO
Com a ascendência da internet, várias ameaças surgiram,
uma delas são os ataques DDoS (Distributed Denial of
Service). Estes ataques são caracterizados pelo envio
indiscriminado de pacotes de requisições a um
determinado host, visando tornar os recursos de um
sistema indisponível. Pensando nisso, desenvolvemos um
mecanismo de defesa contra os ataques de negação de

serviço, que consiste na implementação de uma
ferramenta associada a um Raspberry PI, que através de
linhas de comando no qual implementamos, irá
identificar quando números elevados de requisições por
segundo forem solicitados ao servidor e irá bloqueá-las
impedindo a negação de serviço do sistema.

PALAVRAS-CHAVE: Ataques DDoS, Ferramenta de defesa, Mod_Evasive, Servidor Web, Negação de
serviço.

DEFENSE TOOL AGAINST DDOS ATTACKS
ABSTRACT
With the ascendancy of the Internet, various threats
have emerged, one of them are the DDoS (Distributed
Denial of Service). These attacks are characterized by
indiscriminate sending requests packets to a specific
host, in order to make the resources of a system
unavailable. Thinking about it, we have developed a

defense mechanism against denial of service attacks,
which is the implementation of an associated tool to a
Raspberry PI, which through command lines in which we
implement, will identify when high numbers of requests
per second are required the server and will block them
preventing
denial
of
service
system.

KEYWORDS: DDoS attacks, Defense tool, Mod_evasive, Web Server, Denial of service.
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1. INTRODUÇÃO
Os ataques de Negação de Serviços Distribuídos (DDoS - Distributed Denial of Service) são
grandes causadores de problemas na Internet. A partir dos anos 2000, esses ataques ganharam
maior visibilidade tanto nos setores de pesquisa como nas indústrias. Devido à maneira de como
esses ataques passarão a ser executados.
O objetivo destes ataques consiste em tornar um servidor, uma aplicação ou um serviço
indisponível para um cliente. Durante estes ataques são enviadas inúmeras requisições
simultâneas, a partir de vários pontos da Internet. Sendo que, a intensidade dessas requisições é
alta suficiente para deixar os serviços instáveis ou inacessíveis.
A prevenção e o rastreamento de um ataque DDoS não possuem ferramentas de defesa de
fácil manuseio pela grande maioria dos usuários. Pois, é ocasionado por um grande número de
máquinas atacantes envolvidas e o uso de técnicas para forjar endereços IP (IP Spoofing). Estas
que conseguem mascarar a origem verdadeira dos pacotes, assim como à semelhança entre o
tráfego legítimo e o tráfego de ataque [1]. Para se entender melhor este ataque é usado a
nomenclatura que nomeia cada processo que o alvo recebe para ser infectado.

Figura 1. Estrutura de ataque DDOS.

Onde o Hacker é quem efetivamente coordena o ataque. Másters são as máquinas que
recebe os parâmetros para o ataque e comanda os computadores zumbies. Zumbies infectados
são máquinas que efetivamente concretiza o ataque DDOS contra uma ou mais vítimas, conforme
for especificado pelo atacante. E o site vítima é o alvo do ataque. Esse tipo de ataque é dado
basicamente em três fases: Fase de intrusão em massa, fase onde o atacante instala software
DDOS nas máquinas invalidas com o intuito de montar a rede de ataque e a fase onde é lançado
algum de tipo de flood de pacotes contra uma ou mais vítimas para assim ser consolidado o
ataque.
Por isso, para um usuário é de extrema importância que uma ferramenta de defesa detecte
o ataque com precisão, de maneira que, não prejudique um número considerável de clientes
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legítimos. Onde o administrador precisa ter uma melhor visibilidade do fluxo de dados na sua
rede, para que consiga identificar alguma máquina contaminada que esteja em seu ambiente.
Assim, com uma ferramenta de defesa, o administrador poderá bloquear o ataque DDoS, de forma
que não altere a qualidade de seus serviços.

2. METODOLOGIA
Esta etapa do artigo consiste em exibir as configurações do Mod_evasive que mostra sua
efetividade na defesa de ataques DDoS em um servidor, sendo que, será visto apenas de uma
forma parcial para se obter uma ideia de como a ferramenta funcionará na prática.
Mod_evasive:
#DOSHashTableSize 3097
#DOSPageCount 20
#DOSSiteCount 100
#DOSPageInterval 1
#DOSSiteInterval 1
#DOSBlockingPeriod 10
Tradução das funções das linhas de comando acima:
DOSHashTableSize: O tamanho da tabela hash define o número de nós de nível superior
para cada criação de tabela hash. Aumentar este número irá proporcionar desempenho mais
rápido por diminuir o número de interações necessárias para chegar ao recorde, mas consomem
mais memória para o espaço de tabela. Você deve aumentar isso se você tiver um servidor web
ocupado [1].
DOSPageCount 20: É o número de requisições que poderão ser efetuadas pelo mesmo IP
dentro de um intervalo de 1 segundo [1].
DOSSiteCount 100: É o número de requisições que poderão ser efetuadas pelo mesmo IP
vindo de X Web Site [1].
DOSPageInterval: O intervalo para a entrada de contagem de páginas; padrão para
intervalos de 1 segundo [1].
DOSSiteInterval: O intervalo para a entrada da contagem do site; padrão para intervalos de
1 segundo [1].
DOSBlockingPeriod 10: É a quantidade de tempo em segundos que o site será bloqueado
para aquele IP. Durante esse tempo o cliente receberá um 403 forbidden (proibido) [1].

2.1 Análise e prática sobre o Mod_evasive
O Mod_evasive é um módulo que preparado pode lidar com altas requisições ao servidor
Apache. Pois, contém configurações que permitem a defesa do Servidor Web, aumentando a
capacidade de carga da memória e prevenindo uma boa parte de ataques DDoS direcionados.
O administrador pode editar tais configurações de acordo com as suas preferências ou
necessidades. É válido salientar que não é possível se defender de todos os ataques DDoS. Pois,
uma vez que seja identificado que é um ataque, o servidor necessita receber requisições.
XII CONGIC | II SECITEX
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Entretanto, os com a utilização desta ferramenta os resultados obtidos foram consideralvemnte
satisfatórios.
Os testes realizados foram feitos no servidor apache2, rodando com o sistema operacional
raspbian-jessie-lite, kernel 4.4, baseado no Debian Jessie, instalado em um Raspberry PI com um
script de requisições, enviando os pedidos do tipo GET através da porta 80 ao servidor.

Figura 2. Raspberry PI.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Durante o desenvolvimento da nossa ferramenta, foram realizados diversos testes para
que comprovasse sua total efetividade. A detecção é feita através da criação de uma tabela
dinâmica interna de hash de endereços IP e URIs.
No primeiro teste foi realizado um ataque DDoS com 100.000 (cem mil) requisições, que
foram alcançadas 6 (seis) respostas do servidor em todo o ataque. Em seguida, após 6 (seis)
minutos foi realizado um outro teste, onde foi efetuado um novo ataque DDoS, dessa vez com
1.000.000 (um milhão) de requisições, onde o resultado adquirido foi similar ao anterior, porém
no último, o servidor atendeu a menos requisições. O IP que estava atacando obteve apenas 4
respostas do servidor e em seguida, foi bloqueado pelo mod_evasive.
Para que fosse alcançado esses resultados, foi usado um script chamado test.pl, onde o
mesmo permite testar o desempenho do mod_evasive. O funcionamento do script é bem simples,
no qual envia vários pedidos do tipo GET /?<numero> HTTP 1.0 pela porta 80 da máquina local ao
servidor, que deverão ser bloqueadas pelo módulo. A saída apresentada ao executar o script é
como esta mensagem de erro mostrada na Figura 3.
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Figura 3. Mensagem de erro.

Conteúdo do test.pl, envia de 0 a 100000 pedidos do tipo GET:
/?<numero> HTTP 1.0
use IO :: Socket;
usestrict;
for (0..100000) {
my ($ resposta );
my ($ socket) = new IO :: Socket :: INET (Proto => "tcp",
# PeerAddr => "127.0.0.1:80");
PeerAddr => "192.168.0.100:80");
if (! definida $ socket) {die $ !; }
Print $ socket "GET / $ _ HTTP / 1.0nn?";
$ Resposta = <$ socket>;
print $ resposta ;
close ($ socket);
}
Para definir a qualidade da ferramenta foram executados outros testes, alterando as linhas
de comando de acordo com a necessidade de proteção do administrador ao seu servidor. A
configuração é dada através de segundos.
Para o seguinte teste, foi realizado de forma a conter um massivo ataque DDoS, onde o
servidor está sendo vítima de vários ataques simultâneos. O mod_evasive estava configurado para
que um IP conseguisse receber apenas 2 (duas) respostas do servidor que consiste em:
#DOSPageCount 2. Essa configuração mostra que o IP só poderá receber 2 (duas) respostas do
servidor.
Na verificação para que o mod_evasive protegesse o servidor, quando um endereço IP
tentar-se realizar o ataque, o mesmo será bloqueado por 10 minutos. Através disso, foi notado
que quando o IP enviava requisições de maneira forçada o mod_evasive o bloqueava e o deixava
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temporariamente na lista negra. Passado algum tempo, se fosse enviada alguma requisição o IP
receberia resposta, mas se fizesse isso indiscriminadamente forçando o acesso, seria novamente
bloqueado. Pois, o IP deveria passar 10 minutos bloqueado, e após alguns minutos se não
houvesse envios de requisições seria desbloqueado. Mas, caso voltasse a enviar muitas
requisições iria ser impedido novamente durante determinado tempo. Como está representado na
Figura 3.

Figura 4. Teste massivo de requisições.

Como último requisito de análise deste artigo, a sequência de teste visa demonstrar os logs
que são recebidos pelo Servidor Web, este cria um log para cada requisição feita por um endereço
IP, demonstrando vários detalhes como hora, data, qual a requisição feita pelo endereço IP, qual o
endereço IP e pôr fim a resposta do servidor.
Endereço IP
10.160.2.224
10.160.2.224
10.160.2.224
10.160.2.224
10.160.2.224
10.160.2.224
10.160.2.224
10.160.2.224
10.160.2.224
10.160.2.224
10.160.2.224
10.160.2.224
10.160.2.224
10.160.2.224
10.160.2.224
10.160.2.224
10.160.2.224
10.160.2.224
10.160.2.224

--

-
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Data
- Horário
[06/May/2016:14:27:13 -0300]
[06/May/2016:14:27:13 -0300]
[06/May/2016:14:27:13 -0300]
[06/May/2016:14:27:13 -0300]
[06/May/2016:14:27:13 -0300]
[06/May/2016:14:27:13 -0300]
[06/May/2016:14:27:13 -0300]
[06/May/2016:14:27:23 -0300]
[06/May/2016:14:27:23 -0300]
[06/May/2016:14:27:23 -0300]
[06/May/2016:14:27:23 -0300]
[06/May/2016:14:27:23 -0300]
[06/May/2016:14:27:23 -0300]
[06/May/2016:14:27:23 -0300]
[06/May/2016:14:27:23 -0300]
[06/May/2016:14:27:23 -0300]
[06/May/2016:14:27:23 -0300]
[06/May/2016:14:27:23 -0300]
[06/May/2016:14:27:23 -0300]

Tipo de requisição
Resposta do
"GET /?94 HTTP/1.0" 403 464
"GET /?95 HTTP/1.0" 403 464
"GET /?96 HTTP/1.0" 403 464
"GET /?97 HTTP/1.0" 403 464
"GET /?98 HTTP/1.0" 403 464
"GET /?99 HTTP/1.0" 403 464
"GET /?100 HTTP/1.0" 403 464
"GET /?0 HTTP/1.0" 200 11595
"GET /?1 HTTP/1.0" 200 11595
"GET /?2 HTTP/1.0" 200 11595
"GET /?3 HTTP/1.0" 200 11595
"GET /?4 HTTP/1.0" 200 11595
"GET /?5 HTTP/1.0" 200 11595
"GET /?6 HTTP/1.0" 403 464
"GET /?7 HTTP/1.0" 403 464
"GET /?8 HTTP/1.0" 403 464
"GET /?9 HTTP/1.0" 403 464
"GET /?10 HTTP/1.0" 403 464
"GET /?11 HTTP/1.0" 403 464

servidor
"-" "-"
"-" "-"
"-" "-"
"-" "-"
"-" "-"
"-" "-"
"-" "-"
"-" "-"
"-" "-"
"-" "-"
"-" "-"
"-" "-"
"-" "-"
"-" "-"
"-" "-"
"-" "-"
"-" "-"
"-" "-"
"-" "-"
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10.160.2.224 - - [06/May/2016:14:27:23 -0300] "GET /?12 HTTP/1.0" 403
10.160.2.224 - - [06/May/2016:14:27:23 -0300] "GET /?13 HTTP/1.0" 403
10.160.2.224 - - [06/May/2016:14:27:23 -0300] "GET /?15 HTTP/1.0" 403 464

464 "-"
464 "-"
"-" "-"

"-"
"-"

4. CONCLUSÃO
Com os resultados obtidos, observamos que para um servidor ter uma boa defesa contra
ataques de negação de serviço, é de extrema importância que essa ferramenta detecte o ataque
com precisão para que não venha danificar seus serviços. Como também, prestar o auxílio ao
administrador para ter uma melhor visibilidade do fluxo de dados em sua rede. Com isso, é gerado
a opção para identificar alguma máquina que esteja contaminada, e assim, maximizar sua
proteção.
Logo, o Mod_evasive se comportou exatamente como o esperado, lembrando também,
que não é possível defender-se totalmente de todos os ataques de negação de serviço. Porém, a
ferramenta teve um ótimo desempenho como mostrado nos testes executados. Os quais
recebemos o bloqueio das ameaças cometidas pelos ataques DDoS. E consequentemente, não
deixando os sistemas instáveis e inacessíveis.
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RESUMO
O trabalho de conclusão proposto a seguir descreve
pesquisas e passos de como foi desenvolvido um
algoritmo capaz de melhorar a paginação de
servidores baseados em uma estrutura de dados
balanceada, em comparação com outros algoritmos

já existentes. Com isso, os critérios para inserção,
busca e remoção dos dados das páginas se tornam
essenciais para a eficiência destes sistemas,
ocasionando assim o algoritmo proposto.

PALAVRAS-CHAVE: Algoritmo de paginação, Árvore rubro negra, Eficiência no tempo de resposta.

PAGE REPLACEMENT ALGORITHM WITH RED TREE BLACK
ABSTRACT
The completion of work proposed below describes
research and steps as it has developed an algorithm to
improve paging servers based on a balanced data
structure compared with other existing algorithms. Thus,

the criteria for inclusion , search and removal of the data
pages become essential for the efficiency of these
systems, thus causing the algorithm .

KEYWORDS: Paging algorithm , red and black tree , efficiency in response time
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1. INTRODUÇÃO
Segundo Rocha (2009, p.1) “Os algoritmos para tratamento da paginação de estruturas de
dados são utilizados em diversos sistemas de informação. ” A função deles é gerenciar a memória
de forma que as páginas e as requisições feitas não sobrecarreguem o servidor.
Quando ocorre uma falta de página, o sistema operacional precisa escolher uma página a ser
removida da memória a fim de liberar espaço para uma nova página a ser trazida para a memória.
Se a página a ser removida tiver sido modificada enquanto estava na memória, ela deverá ser
reescrita no disco com o propósito de atualizar a cópia virtual lá existente. Embora seja possível
escolher aleatoriamente uma página a ser descartada a cada falta de página, o desempenho do
sistema será muito melhor se a página escolhida for uma que não estiver sendo muito usada. Se
uma página intensamente usada for removida, é provável que logo ela precise ser trazida de volta,
ocasionando custos extras. Muitos trabalhos, teóricos e experimentais têm se voltado para os
algoritmos de substituição de páginas. (TANENBAUM, 2010, p.122 - 123).
A necessidade de conseguir melhorar o desempenho nestes algoritmos de paginação faz
com que este trabalho, busque uma forma de paginação que supere os algoritmos já existentes. O
algoritmo implementado tem como base uma estrutura de dados, uma forma de organizar e
armazenar os dados, que é mais complexa, entretanto é mais ágil do que as estruturas já existentes,
este é baseado em uma estrutura de dados balanceada, conhecida como árvore rubro-negra.
A seção 2 deste trabalho relata alguns dos principais algoritmos adaptativos para
substituição de páginas, a seção 3 explica mais detalhadamente a problemática, a seção 4 detalha
os materiais e métodos utilizados neste novo algoritmo, a seção 5 relata como funciona a
implementação do algoritmo explicando um pouco melhor sobre o porquê das vantagens, a seção
6 apresenta os resultados de comparação entre os dois algoritmos, enquanto a conclusão do
trabalho se encontra na Seção 7.

2. TRABALHO RELACIONADOS
Existem diversos algoritmos de substituição que são conhecidos na comunidade cientifica
que se comportam de maneira diferente e escolhem a remoção de acordo com os seus critérios de
eliminação. Logo em seguida serão apresentados alguns dos algoritmos de substituição mais
conhecidos.
O algoritmo de substituição de página primeiro a entrar, primeiro a sair (first-in, first-out FIFO) é um algoritmo de baixo custo. Para ilustrar seu funcionamento, imagine um supermercado
que tenha diversas prateleiras para acomodar exatamente k produtos diferentes, um dia, uma
empresa lança um produto. É um sucesso imediato, de modo que nosso supermercado tem espaço
limitado, se vê obrigado a se livrar de um produto velho para conseguir espaço para o novo produto.
O supermercado mantém uma lista encadeada de todos os produtos que atualmente vende na
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ordem em que eles foram introduzidos. O novo produto entra no final dessa lista encadeada; o
primeiro produto introduzido na lista será eliminado. (TANENBAUM, 2010, p.124).
O algoritmo NRU (not recently used - não usado recentemente) remove aleatoriamente uma
página da classe de ordem mais baixa que não esteja vazia. Está implícito nesse algoritmo que é
melhor remover uma página modificada, mas não referência, a pelo menos um tique do relógio (em
geral,20ms) do que uma página não modificada que está sendo intensamente referenciada. A
principal vantagem do NRU é ser fácil de entender e de implementar e, além disso, fornece um
desempenho que, apesar de não ser ótimo, pode ser adequado. (TANENBAUM, 2010, p.124).
É importante observar que as páginas muito utilizadas nas últimas instruções provavelmente
serão muito utilizadas novamente nas próximas instruções. Ao contrário, as páginas que não estão
sendo utilizados por um longo período de tempo provavelmente permanecerão inutilizadas por
muito tempo. Essa ideia sugere um algoritmo realizável: quando ocorrer uma falta de página,
elimine a página não utilizada pelo período de tempo mais longo. Essa estratégia é chamada de
paginação LRU (least recently used - usada menos recentemente). Embora o LRU seja teoricamente
realizável, não é barato. Para implementar completamente o LRU, é necessário manter uma lista
vinculada de todas as páginas na memória. (TANENBAUM, 2010, p.125 - 126).
“O algoritmo LRU-WAR (LRU with Working Area Restriction, ou LRU com Confinamento da
Área de Trabalho) representa uma nova proposta adaptativa voltada a solucionar o mau
desempenho do algoritmo LRU. ” (MIDORIKAWA; CASSETTARI, 2006, p.3).

3. PROBLEMÁTICA
Cada página que um usuário de internet acessa é uma requisição aos servidores, assim que
requisitada a página é salva na memória do servidor antes de ser enviada ao destinatário.
O primeiro problema é que a memória do servidor que está sendo requisitado é limitada,
devido a isso, quando se há um grande volume de acessos, a memória irá encher e não haverá mais
espaço para inserção de novas páginas, que é conhecido como falha de página.
O servidor necessita então remover uma página da memória ram para memória virtual, que
é um espaço do disco magnético que simula um espaço de memória principal, para logo em seguida
realocar esta nova na memória ram, entretanto, estes algoritmos dispõem de uma quantidade
limitada de informação sobre os acessos que são disponibilizados pelo hardware, e tenta adivinhar
que páginas devem ser substituídas para minimizar o total de faltas de página, balanceando os
custos das operações envolvidas.
O fato é que essas transferências e escolhas feitas pelo algoritmo denotam um tempo de
processamento, de busca, remoção e inserção. No momento em que o algoritmo vai selecionar a
página ele deve buscar, assim como remove-la e logo em seguida inserir a página. Isto tem um custo
alto de processamento para o servidor que trabalha com uma grande quantidade de requisições.
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Se esta página a ser removida foi modificada enquanto estava na memória, como já citado
deverá ser enviada para a memória virtual. Caso uma página que é frequentemente acessada seja
removida da memória, muito provavelmente ela deverá ser trazida de volta a memória em um curto
período, causando um gasto de tempo evitável.
O algoritmo LRU-WAR utiliza uma lista encadeada que possui a complexidade, que denomina
o tempo de processamento ou espaço gasto por um algoritmo, no pior caso de O(n), ou seja, em
uma operação que venha a ocorrer neste algoritmo ele poderá percorrer todos os elementos
contidos. A proposta é que utilize uma nova estrutura de dados que venha a diminuir a
complexidade.

4. MATERIAIS E MÉTODOS
O algoritmo de substituição com árvore rubro-negra foi desenvolvido na linguagem de
programação C utilizando o ambiente de desenvolvimento integrado DevC++. Este método foi
selecionado devido a sua complexidade onde o tempo de busca, tempo de inserção e remoção na
árvore é a priori menor do que na lista, que é a estrutura utilizada no LRU-WAR.
Uma árvore rubro-negra estará sempre balanceada, pois segue o seguinte conjunto de
propriedades: Todo nó é vermelho ou preto; A raiz é preta; Toda folha (NIL) é preta; Se um nodo é
vermelho, então ambos os filhos são pretos; Todos os caminhos a partir da raiz da árvore até uma
de suas folhas passam obrigatoriamente pelo mesmo número de nodos pretos; (Souza, p. 6).

Figura 1: Árvore rubro negra ordenada numericamente.

A cada vez que uma operação de inserção ou remoção é realizada na árvore, testa-se o
conjunto de propriedades descrito anteriormente e são efetuados rotações e ajuste de cores até
que a árvore satisfaça todas estas regras. Uma rotação é uma operação realizada na árvore para
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garantir seu balanceamento. Na rubro-negra pode ser feita a direita e a esquerda, onde são
alterados os ponteiros dos nodos rotacionados.
Este algoritmo possui a intenção de minimizar as buscas que são prolongadas, para melhorar
o tempo de resposta do servidor, a estrutura possui um bom pior-caso, indicando o tempo
necessário para realizar uma operação dada qualquer entrada, ou seja, a interação de tempo de
execução na estrutura para qualquer de suas operações é bastante eficiente na prática: pode-se
buscar, inserir, e remover em tempo O(log n), onde n é o número total de elementos da árvore [4],
ou seja, qualquer operação que for realizada na árvore será menor do que na lista pois no pior caso
a complexidade da lista é O(n).
A árvore tende a permanecer no mesmo nível de ambos os lados, ou seja, uma árvore rubronegra é uma árvore de busca binária que insere e remove de forma inteligente, para assegurar que
a árvore permaneça aproximadamente balanceada.
O algoritmo irá pegar as melhores vantagens do algoritmo LRU-WAR e inovar melhorando o
tempo de resposta desse algoritmo. A ideia principal é que as buscas que seriam realizadas até o
último ponto em alguns casos na lista, sejam diminuídas espantosamente.

5. ALGORITMO NA PRÁTICA
O ponto principal deste algoritmo é que no servidor ocorrem várias instruções como inserção
de páginas, remoção e consulta. A cada instrução já citada anteriormente a ideia é minimizar o
tempo. Uma instrução comum é que a cada falta de página ocorrida neste servidor ocorrerá uma
remoção da página menos requisitada naquele instante para que seja possível inserir uma nova
página, pois aquela página tem chances bem menores de ser requisitada em seguida do que a página
que se encontra no topo.
As páginas são ordenadas na árvore de acordo com o seu nome, lexicograficamente,
considerando que as letras possuem valores e as organizam de acordo com o seu nível, A é menor
do que a letra B, dessa forma o algoritmo vai selecionando onde deve ficar cada nó.

Figura 2: Árvore sendo organizada lexicograficamente.

XII CONGIC | II SECITEX

27

A árvore rubro negra só pode ser organizada de uma única forma, lexicograficamente ou
numericamente, entretanto, quando precisa remover uma página de acordo com sua quantidade
de acessos fica inviável descobrir qual a menor ou maior página, ou a sequência que se encontra,
além disso, é essencial que a árvore fique ordenada de acordo com os nomes para que o algoritmo
obtenha um ótimo desempenho. Neste caso utilizamos de uma lista que existe dentro da própria
árvore.
Dessa forma quando for necessário realizar uma instrução o algoritmo não precisará passar
por todos os pontos da lista, como no caso do LRU-WAR, somente descer direcionado em cada nó
até que encontre ou não o valor desejado.
A organização desse algoritmo não será apenas uma árvore rubro negra, ela é uma arvore
hibrida, onde esta estrutura trabalha como lista e a arvore ao mesmo tempo, esta contém 6
ponteiros que funcionam em conjunto. Destes, 2 ponteiros são globais, raiz da árvore e raiz da lista,
e 4 locais, esquerda, direita, próximo e anterior. Os 4 ponteiros locais funcionam no gerenciamento
de como a árvore irá ser estruturada, ou seja, os 2 da árvore funcionam apontando para o filho da
esquerda e o da direita de cada nó, enquanto que os outros 2 funcionam estruturando a lista, sendo
que um aponta para o nó anterior nesta lista ordenada, e o outro aponta para o próximo valor, ou
seja, dependendo da forma como os ponteiros são observados poderemos retornar tanto a árvore,
observando os ponteiros direito e esquerdo, ou a lista, observando os ponteiros anterior e próximo,
e também caso faça uma busca com a árvore e encontrar o valor também estará localizado no
mesmo ponto da lista.

Figura 3: Estrutura como lista duplamente encadeada.

A vantagem que se encontra na árvore é que no momento em que ocorre qualquer instrução
o algoritmo irá realizar esta busca, inserção ou remoção de acordo com a página atual. É analisado
qual o valor da página atual e logo em seguida é comparado com a raiz da árvore, se este for menor
ele desce direcionado a árvore, se este for maior percorre ao percurso contrário, a cada novo nível
ele decide o seu destino, até que encontre o valor desejado, ou se ele não existe. No momento em
que a árvore decide um caminho no primeiro nó, ela já remove 50% das páginas que iriam ser
percorridas pela lista, e a cada novo nível acontece a mesma coisa. No caso da lista que se encontra
com a árvore, os outros dois ponteiros já mencionados anteriormente, a cada novo movimento na
árvore, a uma ordenação minúscula na lista.
A prática da inserção no algoritmo ocorre de acordo com a letra, neste caso a página que
está sendo inserida, quando a mesma é inserida pela primeira vez, ela percorre procurando inserir
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o valor no local indicado, sendo ela maior ou menor, quando está página encontra o local de
inserção, é inserida e logo em seguida é também alocada no seu local destinado da lista, ou seja,
nesta primeira inserção iremos trabalhar tanto com a árvore, como com a lista, iremos organizar na
árvore de acordo com sua letra e a lista é organizada de acordo com seu número, nesse caso 1. No
instante que uma página é reinserida novamente, ou seja, ela já existe no algoritmo, novamente
tentará inserir, entretanto a estrutura árvore não permite que duas páginas tenham o mesmo valor,
sendo assim, no momento em que é identificado que esta página já existe, o algoritmo vai ter a
exata localização dela na árvore e na lista, na árvore nada vai ser alterado estruturalmente, mas
como a localização exata já está disponível, apenas é incrementado o valor, que é o mesmo da
árvore e da lista, e ordena a lista para finalizar. O ganho vai ser gerado pois no momento de inserir,
consultar ou buscar na lista, seria necessário rodar toda a lista até encontrar o ponto e depois
ordenar, neste caso a árvore consegue encontrar mais rapidamente o ponto e depois faz a
ordenação, ou seja, a árvore consegue encontrar onde está o valor mais rápido do que o algoritmo
LRU.
A prática de remoção também é mais proveitosa do que no LRU, no momento em que se
deseja remover um valor, que nesse caso será o menor valor, basta consultar a raiz da lista, que irá
conter a menor página já inserida, logo em seguida é só mandar a árvore remover este vértice, dessa
forma não é necessário percorrer totalmente a lista. O algoritmo trabalha com a lista do menor valor
para o maior valor, ou seja, haverá ganhos pelo simples fato que a ordem em que as páginas se
encontram na lista LRU-WAR é do maior para o menor, logicamente porque quando for inserir uma
página é mais conveniente que está página esteja mais próxima da raiz para que não haja perca de
tempo no caso do LRU-WAR. No caso da árvore hibrida, pouco importa quem é o número inicial ou
final da lista devido que as operações são feitas na árvore, a ideia principal é que, quando necessário
o algoritmo acessa a menor página, essa estará contida na raiz da lista, logo em seguida é necessário
simplesmente indicar qual página deseja remover, entretanto devido a remoção acontecer tanto na
árvore, quanto na lista da árvore rubro negra, esta parte do algoritmo não obtém ganhos
comparativos aos outros métodos de consulta e inserção.
O último quesito é a consulta e este é um dos maiores ganhos, junto a inserção, que o
algoritmo possui. Quando necessário consultar uma página o algoritmo irá realizar todas as
consultas na árvore, sendo assim não irá percorrer a lista em nenhum momento. A busca ocorrerá
até o ponto que existe ou não, caso a página que está sendo pesquisada esteja no final da lista, não
percorrer a lista.

6. ANALÍSE SOBRE OS ALGORITMOS
Os resultados que foram obtidos por este artigo demonstram informações sobre o
desenvolvimento atual do código em conjunto ao código LRU-WAR, entretanto o código ainda não
está completo, os algoritmos estão com as mesmas funcionalidades e no mesmo estágio de
desenvolvimento.
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Os testes foram realizados no próprio DevC++, ambiente de desenvolvimento integrado da
linguagem C e C++, que retorna tempo gasto para concluir as tarefas designadas a cada execução.
Para este estudo foi utilizado o método de inserção de páginas, remoção e consulta, a primeira
etapa relata o algoritmo apenas com inserções, a segunda etapa o algoritmo recebe páginas para
ser removida e a terceira demonstra os resultados das consultas.
A inserção nos algoritmos foi realizada com um intervalo de 5 até 100 páginas
diferentes, com um total de 10 milhões de instruções de inserção, as páginas eram inseridas
aleatoriamente com uma função auxiliar, a resposta é dada em segundos que variam de 0 até 12.
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Figura 4: Resultados obtidos na comparação da árvore com o LRU-WAR.

A imagem acima demonstra como o algoritmo utilizando árvore rubro negra tem um ganho
muito superior a lista, no primeiro instante com apenas 5 páginas sendo inseridas, o algoritmo lista
teve ganhos mínimos, já esperados, como a árvore é balanceada a página mais requisitada se
encontrará mais à direita possível, enquanto a página que se encontra no início da árvore é a página
mais mediana, e a lista é ordenada de acordo com o fato que a página mais requisitada se encontra
no início da fila, o algoritmo LRU irá encontrar mais rapidamente a página requisitada já que se
encontra no início, entretanto, quando o número de páginas começa a aumentar a árvore apresenta
ganhos notáveis sobre a lista, chegando a realizar o mesmo procedimento com sete segundos a
menos que seu algoritmo adversário no momento que é inserido 100 páginas.
O segundo resultado analisado revela características sobre o procedimento de
remoção que procura a menor página a ser removida. No caso da remoção os dados analisados
foram inseridos 100 páginas e elas foram removidas de 5 até 100 interações, neste caso ficava
inviável remover uma quantidade de páginas elevado, pois no momento em que removida a página
não existiria mais, com isso se o número de remoções fosse alto, o algoritmo iria remover todas as
páginas e ficaria somente requisitando remoções de páginas que não existiriam.
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Figura 5: Resultados obtidos na comparação da remoção na árvore com o LRU-WAR.

O gráfico acima revela ainda mais os ganhos com o algoritmo proposto neste artigo, agora
com analises de remoções de páginas da memória, desde um primeiro instante com 5 páginas, até
100 páginas, o algoritmo ficou acima dos resultados conseguidos pela lista e não perdeu em nenhum
momento.
O terceiro resultado analisado foi a de consulta, está repetiu o padrão da primeira de inserir
de 5 a 100 páginas e realizar 10 milhões de instruções de consultas aleatoriamente, o resultado da
coluna à esquerda revela a quantidade de páginas, enquanto a linha abaixo revela a quantidade de
tempo necessário para resposta em segundos da lista e da árvore.
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Figura 6: Resultados obtidos na comparação da consulta na árvore com o LRU-WAR.
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O gráfico anterior demonstra o mesmo padrão da inserção, apresentando ganhos muito
elevados a cima da lista do LRU-WAR, iniciando desde o primeiro instante com ganhos até a maior
diferença de cerca de 4 segundos.

7. CONCLUSÃO
Neste trabalho foi descrito um algoritmo que realiza a paginação de servidores usando
Arvores Rubro Negra como principal estrutura de dados. O algoritmo constrói uma paginação
balanceada e com isso propõe uma forma eficiente para o preenchimento e selecionamento das
páginas na memória, baseada na complexidade discutida e apresentada neste artigo. O algoritmo
foi implementado e apresentado juntamente com os resultados de comparação com outros
trabalhos e seus ganhos. Observou-se que o algoritmo produz ganhos exorbitantes se comparados
com os algoritmos exemplificados no mesmo. Desta forma um servidor que trabalhe com o
algoritmo proposto resultará em um ganho no tempo de resposta.
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RESUMO
Em um leilão, o leiloeiro recebe ofertas, os chamados
lances, de vários indivíduos, os participantes, que
determinarão o comprador e o preço final. Na
contemporaneidade, o uso dessa prática se tornou
contínuo para a obtenção de bens. No setor público,
inclusive, é utilizado tanto na venda como na compra de
bens e serviços. O campus Apodi do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte,
é uma instituição de ensino, com atividades de pesquisa
e extensão vinculadas, prioritariamente, para a
agropecuária. Ao decorrer do ano são realizados leilões

com ofertas de animais para a comunidade no entorno
da instituição. Nessa perspectiva, o presente artigo tem a
finalidade de apresentar um Sistema Computacional para
o Gerenciamento dos Leilões Agrícolas realizados no
IFRN. O objetivo da solução é dirimir os problemas
acarretados pelo fato dos leilões serem realizados, até
então, de forma manual, em planilhas, tornado o
processo demorado e dispendioso. O resultado do
trabalho se concretizou na obtenção de um sistema
computacional que compreende e soluciona a demanda
do processo de gerenciamento de leilões do IFRN.

PALAVRAS-CHAVE: Leilão, Animal, Informática, Gerenciamento.

COMPUTER SYSTEM FOR MANAGEMENT OF AGRICULTURAL AUCTIONS AT
IFRN
ABSTRACT
At an auction, the auctioneer receives offers, called bids,
from multiple individuals, participants, which will
determine the buyer and the final price. In contemporary
times, the use of this practice has become continuous to
obtain propertys. In the public sector, including, it is used
in both the sale and the purchase of propertys and
services. The Apodi campus of the Federal Institute of
Education, Science and Technology of Rio Grande do
Norte, it is an educational institution with research
activities and related extension primarily for agriculture.
In the course of the year auctions are conducted on

animals offers to the community surrounding the
institution. In this perspective, this article is intended to
provide a computer system for the Agricultural
Management Auctions made at IFRN. The goal of the
solution is to resolve the problems posed by the fact that
auctions are held before manually in spreadsheets,
making the process time consuming and costly. The
result of the work was achieved in getting a computer
system that understands and addresses the demand IFRN
the auction management process.

KEYWORDS: Auction, Animal, Computing, Management.
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1. INTRODUÇÃO
Historicamente, a humanidade vem avançando a passos largos e, junto a isso, a informática
cada vez mais está tomando espaço nas atividades do cotidiano. No contexto da sociedade atual, a
maioria das atividades desempenhadas pelo ser humano, estão sendo, ou já foram, automatizadas
para evitar o demasiado esforço, a perca de tempo ou mesmo de dinheiro durante sua realização.
É inegável que, majoritariamente, nos mais diversos contextos sociais, as tecnologias podem ser
inseridas para a facilitação de determinada tarefa, inteira ou parcialmente.
Com o surgimento das TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação), que ocorreu por
volta de 1970, proporcionando, gradativamente, à diversos povos uma nova fase de
desenvolvimento, a chamada sociedade da informação e do conhecimento impulsiona um
processo constante de alterações na organização social e econômica (SANTOS et al, 2011). Diante
disso, é notório que estamos caminhando para uma sociedade cada vez mais automatizada.
Em contrapartida à informática, o ramo da agropecuária trabalha, na maioria dos casos,
com uso da força braçal, não tendo o seu foco principal no uso do raciocínio lógico-matemático.
Porém, mesmo com as discrepâncias existentes, nada impede que haja a conciliação entre os dois
setores do saber para a elaboração de planos que automatizem a agropecuária e avance as
descobertas da informática. Nesse sentido, novas modalidades de serviços que partiam do
pressuposto da disponibilidade de informações tornaram-se viáveis, possibilitando que o
consumidor pudesse contar com informação e serviços em uma variedade e qualidade que não
seriam praticáveis no comércio tradicional. Nesse ínterim, tem-se o uso da tecnologia da
informação na realização de leilões.
Um leilão é um mecanismo de venda no qual um agente (o leiloeiro) recebe ofertas
(lances) de vários indivíduos (participantes) que irão determinar quem receberá o(s) objeto(s) e
qual será o preço final. Nas economias contemporâneas a prática de leilões passou a representar
um papel cada vez mais importante como instrumento de alocação de bens. O setor público, por
exemplo, os utiliza intensamente, quer na venda dos seus títulos quer na aquisição de bens e
serviços.
O Campus Apodi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte (IFRN), realiza, frequentemente, leilões de animais, onde, na ocasião, pessoas da cidade e
da região circunvizinha comparecem para apreciar os lotes oferecidos de animais criados na
instituição, e, posteriormente, dar lances para arrematá-los. Contudo, insta salientar que todo
processo necessário para a realização do leilão de animais do IFRN é feito manualmente, ou seja, a
segurança e confiabilidade dos dados é mínima, visto que o histórico pode, facilmente, ser
extraviado, como também conter informações errôneas provenientes da falta de atenção no
momento em que são anotadas, uma vez que o leilão é um evento de muita movimentação e
afazeres simultâneos. Os responsáveis pela organização dos leilões, enfrentam, constantemente,
muitos problemas com isso, pois uma vez que o histórico se perde nada pode ser provado.
Com a perspectiva de mudar a forma de realizações desses leilões, esse trabalho apresenta
um Sistema Computacional para Gerenciamento de Leilões Agrícolas no âmbito do IFRN Campus
Apodi. Este será responsável por guardar os dados de todo o processo, executá-lo e gerar
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relatórios. Assim, as atividades anteriormente realizadas manualmente serão totalmente
automatizadas diminuindo as chances de perca ou inconsistência de dados.
Outrossim o sistema apresentado neste trabalho é responsivo, ou seja, tem a capacidade
de adaptar seu conteúdo e seu layout para ser exibido em diversos tamanhos de tela. Dessa
forma, oferece um espaço comum para uma variedade de usuários com perfis diversificados. Por
fim, obteve-se um sistema computacional que compreende e soluciona a demanda do processo de
gerenciamento de leilões do IFRN. O sistema foi implantado e já foi utilizado na realização de
alguns leilões agrícolas.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
No dicionário Michaelis (2016), a palavra leilão vem definida como um evento público em
que são vendidos objetos a quem oferece o maior lance; hasta, leiloamento, pregão. No Campus
Apodi do IFRN, os referidos objetos são os animais procriados na fazenda escola da instituição, a
saber: suínos, ovinos e caprinos. Considerando a capacidade de criação, em termos de insumos e
estrutura física disponíveis, de animais na instituição, são realizados tais leilões, evitando a
superlotação dos espaços reservados para manutenção dos animais.
No âmbito organizacional da instituição supracitada, os leilões ocorrem sob o comando da
Direção de Gestão da Unidade Agrícola-Escola (DIGUAE), que planeja com antecedência todas as
etapas do leilão, dentre as quais pode-se destacar: cadastro de animais, formação de lotes,
levantamento dos valores de mercado, inscrições dos arrematantes, divulgação do leilão, entre
outros. Instar salientar que o gerenciamento das informações dos leilões é comumente realizado
de forma artesanal, com vasta produção de documentos em papéis e, por vezes, de forma
manuscrita. O método artesanal é trabalhoso e demanda atenção constante. Muitas vezes
ineficiente, está sujeito à perda das informações, conflitos de dados, ilegibilidade das anotações e
degrada-se com mais facilidade (mofo, por exemplo).
Com o avanço tecnológico exponencial, a Tecnologia da Informação (TI), exitosamente,
passou a ser utilizada em no meio agrícola, automatizando diversas tarefas, tais como:
contabilidade, controle de estoque e controle de recursos humanos (Meira et al, 1996). É notável
que a aplicação da informática, seja em qualquer ramo, não é algo em vão, visto que pode
acarretar em diversas melhorias aumentando a eficiência, quer seja do trabalho humano ou do
serviço prestado.
Diante das melhorias que podem ser trazidas com a automatização dos leilões, a criação e
uso de um sistema web se faz necessária visto que, no meio da agropecuária, a informática poderá
auxiliar para facilitar a gerência dos novos sistemas produtivos que surgirão e para agilizar o
processo decisório, permitindo um melhor planejamento das atividades agropecuárias, em busca
da otimização da aplicação dos conceitos embutidos nesses sistemas. Dessa forma, a TI pode
contribuir positivamente nos aspectos econômicos e ambientais (MEIRA et al, 1996).
Sabendo que os históricos das informações e a consistência de dados de um processo é
indispensável para que ele seja bem realizado, é de suma importância criar um meio rápido e
prático para que isso ocorra. O armazenamento e organização dos dados desses leilões
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proporciona um maior conforto tanto aos organizadores quanto aos participantes, uma vez que os
desentendimentos causados pelas suas inconsistências se tornarão, praticamente, extintos.
O Sistema Computacional para Gerenciamento de Leilões Agrícolas do IFRN, aqui proposto,
funcionará fazendo uma interação entre a informática e a agropecuária, oferecendo facilidade de
acesso ou modificação dos dados dos leilões e ampliando a confiabilidade e a credibilidade das
informações.

3. METODOLOGIA
Para solucionar os problemas acarretados pelo excesso de papéis e gasto de tempo na
realização dos leilões do IFRN Campus Apodi, desenvolveu-se um sistema computacional,
automatizando o trabalho dos servidores da DIGUAE responsáveis pela realização e facilitando a
comunicação com os possíveis arrematantes.
Para a definição dos requisitos a serem atendidos pelo sistema, foram realizadas diversas
entrevistas com os servidores da DIGUAE para aprofundamento dos conhecimentos sobre as
atividades intrínsecas nesse tipo de evento realizado pela instituição, priorizando a elicitação das
dificuldades e deficiências do processo. Nesse sentido, é importante mencionar que a principal
solicitação foi a geração automática de relatórios ao final de cada leilão.
Na elaboração do sistema foi escolhida a utilização da metodologia cliente-servidor, que
funciona de maneira que o cliente (usuário) se conecta a um servidor - sistema que contém o
banco de dados. Tal metodologia foi utilizada devido sua agilidade, tendo em vista que, na maioria
dos casos, aplicações que utilizam esse método, apresentam rapidez na criação dos protótipos –
versões iniciais, e também pela facilidade, uma vez que a técnica cliente-servidor é de simples
desenvolvimento.
A linguagem utilizada foi PHP (Hypertext Preprocessor), que tem é voltada para o
desenvolvimento web, sendo esta empregada no lado do servidor. Na parte do cliente, foi
utilizada a Linguagem de Marcação de Hipertexto (HTML). A linguagem de marcação, juntamente
com o suporte de Folhas de Estilo em Cascata (Cascading Style Sheets ou CSS) são responsáveis
por gerar toda a parte estrutural e visual do conteúdo do sistema web.
Na página de acesso do usuário, também foi utilizada a linguagem de programação
JavaScript, sendo a responsável pela dinamicidade no carregamento da página web,
proporcionando maior interação do usuário com o sistema.
Para atender à demanda dos usuários quanto ao meio de acesso ao sistema, foi adotado
um design web responsivo com o auxílio do framework Bootstrap, que proporciona a adaptação
do sistema ao tamanho da tela do dispositivo seja em computador, smartphone ou tablet.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Após a implementação, o sistema passou por alguns testes de software, a saber: unidade,
funcional, integração e usabilidade. Em seguida, a solução foi colocada em produção. O sistema
permite a realização do cadastro das informações do leilão, tais como: identificador, data, nome e
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matrícula do leiloeiro, e sua portaria de nomeação (ver Figura 1). Também é possível realizar o
registro dos lotes de animais (ver Figura 2). Uma das principais funcionalidades entregues diz
respeito a geração de ata do processo e da guia de recolhimento da união (GRU). Tais
funcionalidades tornam o processo pós-leilão mais dinâmico e ágil. A Figura 3 apresenta a
interface utilizada para inserção das informações necessárias para geração automática da ata de
cada leilão agrícola.

Figura 1: Página para cadastro de leilão.

Figura 2: Painel do administrador para cadastro de lotes
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Figura 3: Página para gerar atas.

Após a inserção de todas as informações indispensáveis para a realização do leilão, no dia
previsto para sua realização, basta selecioná-lo no painel de leilões (ver Figura 4). Em seguida, o
administrador terá acesso as funcionalidades do sistema. A Figura 5 apresenta a interface em que
são cadastrados lance a lance do leilão.

Figura 4: Painel de leilões.

Figura 5: Página em que ocorre o leilão.
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É importante mencionar que após os inúmeros diálogos entre a equipe de
desenvolvimento da solução e os servidores da DIGUAE, verificou-se a necessidade de alteração
em algumas etapas do fluxo de processo até então adotado para concepção, organização e
realização e finalização dos leilões agrícolas. A ferramenta foi desenvolvida com base nessas
considerações.
A utilização da ferramenta tem promovido uma melhoria contínua na realização dos leilões
agrícolas do IFRN Campus Apodi, tornando-o mais rápido, prático e dinâmico, otimizando o
trabalho dos que fazem parte da DIGUAE, podendo fazer com que o evento ocorra mais vezes ao
ano.

5. CONCLUSÃO
De acordo com Lobianco (2001), do ponto de vista humanitário, o advento da informática
em atividades agropecuárias pode significar um aumento e ampliação da produtividade humana.
O sistema ora apresentado funciona com esse objetivo, uma vez que inibe a perda de informações
causada por falhas humanas na realização do leilão e, com isso, aumenta a eficiência da realização
do processo.
Os históricos das informações e a consistência de dados de um processo é indispensável
para que seja bem realizado. O armazenamento e organização dos dados desses leilões
proporciona um maior conforto tanto aos organizadores quanto aos participantes, uma vez que os
desentendimentos causados pela inconsistência de dados são dirimidos. Insta salientar que o
sistema computacional apresentado neste trabalho é um diferencial do IFRN, sendo um dos
percussores do uso da agroinformática.
Até o momento, o sistema foi usado na realização de leilões agrícolas seguindo os padrões
do IFRN, porém, futuramente, poderá ter seu uso adaptado e expandido a outros contextos.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo apresentar o Lory
System, sistema de agendamento e gerenciamento de
visitas feito para o Lajedo de Soledade, localizado na
cidade de Apodi, Rio Grande do Norte e que é um dos
maiores e mais importantes sítios arqueológicos do Brasil
que recebe inúmeras visitas anualmente. Para o
desenvolvimento do sistema foi utilizado os

conhecimentos adquiridos no curso de Informática do
IFRN Campus Apodi, juntamente com o conhecimento de
mundo, aplicados em uma ideia que suprisse as
necessidades de organização e automação das visitas ao
local, contribuindo para uma melhor administração dos
recursos.

PALAVRAS-CHAVE: Agendamento, gerenciamento, sistema, automação.

SYSTEM OF SCHEDULING AND VISIT MANAGEMENT TO LAJEDO DE SOLEDADE
ABSTRACT
This present article has as objective present the Lory
System, a schedule and management system of visits
exclusively made for the Lajedo de Soledade, situated in
the city of Apodi, Rio Grande do Norte, which is one of
the biggest and more important archeological sites of
Brazil which receives lots of visitors annually. In order to

develop this system, the knowledge acquired on the
computing course at IFRN Campus Apodi was used along
with the backgroung knowledge, applied on an idea
which would supply the needs of organization and
automation of the visits to the place, contributing to a
better administration of the resources.

KEYWORDS: Scheduling, management, system, automation
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1. INTRODUÇÃO
O Lajedo de Soledade, situado no município de Apodi, Rio Grande do Norte, é um dos mais
importantes sítios arqueológicos do Brasil (UNESCO, 2014), considerado pelo município como um
espaço de utilidade pública, e protegido por leis municipais, estaduais, e federais de preservação.
O lajedo possui uma área preservada com extensão de aproximadamente 1km², contendo uma
vasta riqueza geológica, arqueológica e também paleontológica.
Graças ao empenho dos envolvidos com a Fundação Amigos do Lajedo de Soledade (FALS),
o sítio arqueológico, de acordo com dados da administração, recebe em média 600 visitantes por
mês, que, em sua grande maioria, vêm por meio de visitas pedagógicas para adquirir
conhecimentos históricos, geográficos, sociais, etc. Isso se deve ao fato do incentivo da fundação
em investir no desenvolvimento turístico do lajedo, tendo a concepção que isso gera benefícios
para todos (BAGNOLI, 1994).
Atualmente as visitas acontecem frequentemente e ela deve ser realizada com o
acompanhamento de um guia qualificado, que além de encaminhar o visitante, explicarão de
forma coerente todas as informações a respeito do sítio.
Todo o processo de agendamento é realizado de forma manual, ou seja, o cidadão que
deseja visitar o Lajedo de Soledade deverá contatar o recepcionista, que utiliza de meios manuais
para agendar a visita. Mediante análise, foi diagnosticado que existem problemas a respeito do
agendamento das visitas ao sítio arqueológico, pois diante do modo que este é realizado, ocorrem
diversas situações que podem gerar constrangimentos para os envolvidos e prejudicar a reputação
de um patrimônio histórico e cultural.
Com o agendamento feito apenas através de um telefonema e sendo arquivado em uma
caderneta, além de ocorrer uma falta de controle e gerenciamento, ocorre também o risco de
perda de dados do visitante, de várias visitas coincidiram no mesmo dia, problemas na
comunicação visitante-recepcionista e também existe a possibilidade de ocorrerem falhas técnicas
no momento do agendamento. Portanto, mediante tais dificuldades, viu-se a necessidade de
projetar um sistema que solucionasse todos os problemas referentes às dificuldades citadas, e que
suprisse todas as necessidades dos envolvidos, ou seja, dos guias, visitantes e direção.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
No atual contexto do desenvolvimento exponencial da tecnologia, as atividades da
humanidade estão cada vez mais automatizadas. Desde a revolução industrial, o homem procura
frequentemente propiciar agilidade nas suas tarefas, fazendo com que se economize tempo e
consequentemente gerando maior aproveitamento em suas ações cotidianas.
Hoje temos em nossa volta diversos aparatos tecnológicos que auxiliam as pessoas
diariamente. Os computadores, tablets e smartphones ofertam diversos serviços em um único
aparelho, gerando maior disponibilidade de recursos para desenvolver múltiplas tarefas. Esse fato
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faz com que se pense cada vez mais em estratégias para automatizar, reunir e integrar todas as
ações das diversas atividades.
Como exemplificação, citamos os aplicativos de celulares e as diversas plataformas web
que vêm surgindo para os smarthphones e para acesso via web. Esses, que vêm com a perspectiva
de auxiliar as pessoas, seja a se relacionarem por meio das redes sociais, ficarem a par das notícias
do mundo, por meio dos jornais online, auxiliar nas transações financeiras, com as aplicações dos
bancos ou até mesmo em um simples agendamento de consultas com um médico, além da
compra de ingressos para eventos.
Apesar dessa constante presença da tecnologia na vida das pessoas, muitos setores ainda
sofrem com modelos arcaicos de administração de recursos. Muitos escritórios ainda utiliza-se
maioritariamente de inúmeros papéis como forma de gerenciar seus recursos, fato que pode gerar
problemáticas diversas, tendo em vista a pré-disposição desse meio de ocorrer problemas, como
perda de informações e dificuldades de gerenciamento das informações.
Muitos trabalhos acadêmicos no ramo da tecnologia da informação já abordam a
sistematização de diversas ações, um deles é o agendamento, que segundo Monteiro (2014, pg.8),
“consiste em um software, disponibilizado por algum prestador de serviços para seus clientes,
para facilitar o processo de marcação de qualquer tipo de evento”.
Nessa perspectiva é evidenciada a relevância da adoção de sistemas web para realizar
certos tipos de agendamentos. No contexto do Lajedo de Soledade, notou-se essa necessidade
justamente por motivos já citados por Monteiro (2014, pg.8), onde ele diz que “esse tipo de
abordagem possibilita uma interatividade muito grande entre as partes envolvidas, já que o
interessado pode fazer seu agendamento de casa, no horário que mais lhe for conveniente”.

3. METODOLOGIA
A solução para problemática abordada foi a criação de um sistema web que tem como foco
principal informatizar o agendamento e gerenciamento de visitas do lajedo de soledade, bem
como facilitar a comunicação entre os visitantes e os responsáveis pela visita.
Durante o processo de pesquisa e coleta de requisitos, foram realizadas 21 entrevistas, nas
quais se pôde ouvir visitantes, guias e diretores do Lajedo de Soledade. A principal dificuldade
apresentada pelos usuários foi a falta de instruções para realizar o agendamento das visitas. Não
existia um meio que facilitasse a comunicação entre os visitantes e a administração do Lajedo,
sendo que, essa deveria ser a principal funcionalidade que o sistema deveria apresentar, assim
também como todas as visitas solicitadas, para que fosse possível o gerenciamento delas
(confirmação, cancelamento, disponibilidade e escolha do guia e etc).
Após o levantamento de todos os requisitos necessários para o desenvolvimento da
plataforma web, adotamos a metodologia scrum, que é uma metodologia ágil para gestão e
planejamento de projetos de software que é extremamente produtiva, pois o trabalho é dividido
em iterações, que são chamadas de sprints, no caso do scrum, permitindo assim uma maior
organização no desenvolvimento.
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Para a construção do sistema, foram utilizados:


XAMPP: um pacote de servidores cuja vantagem é a praticidade de instalação e
configuração. O XAMPP contem o MySQL Server, que é um sistema de gerenciamento de
banco de dados (SGBD), pelo qual permite-se o armazenamento e gerencia das dados no
sistema; FileZilla/Mercury servidores de transferência de arquivos (File Transfer Protocol –
FTP); e o Apache 2 com módulo de execução para linguagem PHP (Hypertext Preprocessor),
que trata-se de um servidor web.



Bootstrap: framework baseado nas linguagens CSS e Javascript, onde simplifica o trabalho
dos desenvolvedores na estilização de páginas HTML e na criação de design responsivo
onde torna as páginas adaptáveis ao tamanho da tela do dispositivo que está sendo
utilizado para acessá-las.



Linguagem PHP: (Hypertext Preprocessor): linguagem de programação server-side, ou seja,
executada no servidor, utilizada para a construção de página web dinâmicas. Foi adotada
no desenvolvimento do Lory System por ser uma linguagem rápida, com ampla
documentação e de fácil aprendizado.

A organização do software se dá pela utilização do padrão arquitetural Model-ViewController (MVC). Nesse padrão, contamos com uma divisão das responsabilidades, sendo que, o
Controller realiza a interpretação dos comandos enviados pelo usuário; Model recebe esses
comandos e realiza ações baseadas nas regras da aplicação quanto ao acesso e modificação dos
dados; e View responsável pela apresentação dos dados e informações aos usuários.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
O Lory System é um sistema desenvolvido para suprir as necessidades e dificuldades de
agendamento e gerenciamento de visitas ao Lajedo de Soledade. A principal funcionalidade do
sistema, ilustrada na Figura 1, é a possibilidade de os visitantes/usuários solicitarem sua visita
informando seus dados pessoais e informações relativas à visita desejada, como nome e data da
visita.
Após agendar sua visita, o visitante pode consultar a situação de cada agendamento
realizado, permitindo situar-se sobre andamento de suas solicitações, como ilustra a Figura 2.
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Figura 1: Tela de Agendamento

Figura 2: Tela de consulta de visita

A administração do Lajedo de soledade tem acesso às funcionalidades que facilitam o
gerenciamento das visitas cadastradas. A primeira delas é a visualização de todos os
agendamentos, podendo realizar um planejamento quanto aos horários e disponibilidades,
podendo o administrar alterar a situação do agendamento para “confirmado” ou “cancelado”, de
acordo com a disponibilidade de horários e guias. No caso de uma visita confirmada, o
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administrador poderá designar um dos guias disponíveis, desta forma, obtém maior
genericamente dos guias e visitas. As Figuras 3 e 4 ilustram as telas nas quais o administrador
poderá visualizar os agendamentos e alterar situação e atribuir guia, respectivamente.

Figura 3: Área do administrador do sistema

Figura 4: Detalhamento de visita

Os guias turísticos são uma parte fundamental do Lajedo de Soledade, pois são eles que
realizam as excursões e permitem que os visitantes conheçam as belezas do sitio arqueológico.
Quando o administrador atribui uma visita agendada a um determinado guia cadastrado, ele
poderá visualizar as informações do agendamento e planejar-se. A Figura 5 apresenta os
agendamentos designado a um guia específico.
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Figura 5. Agendamentos designado para um determinado guia.

O Lajedo é dono de uma beleza indiscutível, com cavernas e passagem que chamam a
atenção dos turistas, porém estas passagens geralmente são estreitas, tendo, por sua vez, um
limite de 15 pessoas por rota. Devido a isso, foi adicionada ao painel do administrador a opção de
cadastrar as rotas, como apresenta a Figura 6, para que os guias e consequentemente o
administrador possam distribuir os visitantes em rotas diferentes para melhor controle e
segurança dos visitantes.

Figura 6: Tela de cadastro de rotas
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5. CONCLUSÃO
Esse trabalho evidencia a crescente necessidade da sociedade em achar estratégias que
agilizem e facilitem sua vida diariamente. Os aparatos tecnológicos trouxeram uma maior
perspectiva de desenvolvimento e beneficiamento de diversos setores, mostrando que a
tecnologia caminha a passos largos, proporcionando rapidez e comodidade nas tarefas diárias.
É por isso que o Lory System beneficiará de forma direta, todos que tenham alguma relação
com sítio arqueológico do Lajedo de Soledade, sejam as pessoas que estão administrando as
visitas ou os próprios visitantes. As vantagens da adoção de um sistema online para o processo do
agendamento do sítio são muitas e podem ser facilmente vistas, desde a agilização do processo,
até a eliminação de problemas consequentes de um sistema manual. Lembrando que o sistema
facilitará a comunicação do visitante com os administradores, evitando assim, prováveis
transtornos.
pr imo passo a implantação do sistema para ue, de fato, ten a utilidade para a
comunidade civil, passando a automatizar o processo de agendamento das visitas ao Lajedo de
Soledade. Tornando, assim, concreta a exteriorização dos conhecimentos obtidos na instituição de
ensino e contribuindo para a sociedade em geral e, em específico, para a cidade em que o nosso
campus est situado.
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RESUMO
A rápida expansão do acesso à Internet na Região do Mato Grande trouxe consigo uma quantidade grande de
provedores que oferece um serviço nem sempre satisfatório, muitas vezes não cumprem a velocidade e qualidade
prometida, causando irritação e frustração dos clientes. Este trabalho teve como objetivo analisar os provedores de
Internet nessa região, onde foram verificados uma série de fatores importantes na qualidade de uma conexão de rede
de computadores. Ao término das etapas de análise os dados e resultados foram divulgados aos usuários voluntários, e
serão divulgados aos provedores que foram avaliados e a toda comunidade para qual foi feita a pesquisa.
A análise da qualidade da Internet da Região tem como objetivo secundário contribuir para a melhoria da qualidade da
Internet na medida que é feito um comparativo dos resultados obtidos com as métricas de qualidade exigidos pela
ANATEL, dessa forma os usuários e provedores terão ciência se o contrato assinado está dentro do mínimo exigido pela
agência reguladora.
PALAVRAS-CHAVE: análise, banda larga, Internet, qualidade.

AN OVERVIEW OF BROADBAND INTERNET QUALITY IN THE REGION MATO
GRANDE
ABSTRACT
The rapid expansion of Internet access in the Mato Grande Region brought a lot of providers offering a service not
always satisfactory, often do not meet the promised speed and quality, causing irritation and frustration of customers.
This study aimed to analyze Internet providers in the region where it was verified a number of important factors in the
quality of a network connecting computers. At the end of the stages of analysis data and results were reported to
volunteer users, and will be disseminated to providers that have been assessed and the whole community to which the
research was done.
The Region Internet quality analysis is secondary to contribute to improving the quality of the Internet as it is to compare
the results obtained with the quality metrics required by ANATEL, allowing users and providers will have science if the
contract signed is within the minimum required by the regulatory agency.
PALAVRAS-CHAVE: analysis, broadband, Internet, quality.
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1. INTRODUÇÃO
Atualmente a informação desempenha papel fundamental na organização da sociedade e é
instrumento essencial para a produção de riquezas, para a promoção do bem-estar e qualidade de
vida dos cidadãos. Nesse cenário, a Internet é um instrumento que vem revolucionando as relações
pessoais e comerciais, à medida que proporciona acesso rápido e democrático às informações e
serviços.
Pesquisas recentes mostram que 77,1% dos domicílios brasileiros têm conexão por banda
larga fixa e 49,4% da população brasileira têm acesso à Internet [PNAD 2015]. O acesso à rede, no
entanto, nem sempre é satisfatório, muitas vezes os provedores de Internet não cumprem a
velocidade e qualidade prometida na compra do serviço, causando irritação e frustração dos
clientes.
Devido à própria arquitetura, equipamentos e complexidade da Internet é muito difícil
garantir com exatidão e a todo o momento todos os fatores da qualidade envolvidos. Dessa forma,
a ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicação) define limites mínimos de qualidade que devem
ser respeitados pelas operadoras de Internet, ela é a empresa responsável por regular e fiscalizar os
serviços de telecomunicações no Brasil.
A facilidade de instalação de dispositivos de rede e a crescente demanda pelo acesso à
Internet em todos os municípios brasileiros trouxeram consigo um aumento significativo do número
de provedores de acesso, muitos funcionando de forma improvisada, disponibilizando o acesso
através de cabos ou rádio sem qualquer controle de qualidade.
O compartilhamento de Link de Internet, as necessidades comerciais e a facilidade de
expansão da rede acabam comprometendo o serviço e prejudicando o usuário. Em outubro de 2014
a Anatel definiu limites mínimos de velocidade contratada pelos assinantes de bandas largas fixas,
pelas metas as operadoras deverão garantir mensalmente, em média, 80% da velocidade
contratada pelo usuário. A velocidade instantânea – aquela aferida pontualmente em uma medição
– deve ser de, no mínimo 40% do contratado.
A empresa acompanha a evolução desses e de outros indicadores por meio do projeto
nacional de medição de banda larga, no entanto o programa é feito através de uma amostragem de
12 mil usuários em todo o Brasil, priorizando as regiões de maior densidade demográfica e apenas
as operadoras com maior número de clientes são avaliadas.
Como na região do Mato Grande os provedores de acesso à Internet não se enquadram no
projeto, não se tinha nenhuma ideia do panorama atual dessa região, um estudo a respeito da
qualidade do serviço, portanto foi extremamente útil e adequado.
Nesse sentido, este trabalho teve interesse de verificar e tornar público a qualidade dos
provedores de Internet da região do Mato Grande, através de uma cooperação mutua entre a
Empresa Aferidora de Qualidade da Internet Banda Larga (EAQ), o IFRN campus João Câmara e
consumidores voluntários.
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2. METODOLOGIA
O trabalho foi dividido em quatro etapas, onde na primeira etapa foi realizada uma pesquisa
para verificar as formas e os provedores de acesso à Internet em cada município da região do Mato
Grande. Com isso foi possível ter uma visão geral do acesso à Internet da região.
Em uma segunda etapa foram medidos os indicadores de qualidade da Internet dos
provedores de cada um dos municípios, para isso foram utilizados equipamentos de medição
instalados nos domicílios dos voluntários.
Uma terceira etapa do projeto constituiu da aplicação de questionários aos clientes dos
provedores de Internet de cada município para assim avaliar a satisfação dos usuários com os
serviços ofertados.
Na quarta e última etapa os dados coletados foram recolhidos, analisados e a pesquisa foi
amplamente divulgada aos voluntários.

3. RESULTADOS
Tabela 1. Tabela das cidades e provedores analisados da Região do Mato Grande.
CIDADE
BENTO FERNANDES
JANDAÍRA
JOÃO CÂMARA
PARAZINHO
POÇO BRANCO
SÃO
MIGUEL
DO
GOSTOSO
TAIPU
TOUROS

NUM. DE PROVEDORES
2
2
3
2
2
2

PROVEDOR
LRNet, Oi Velox
JNet, Oi Velox
Digi Control, NetJat, Oi Velox
MgNet, ViaNet
Oi Velox, Cint Net
Cia Net, MgNet

3
2

Cint Net, NetJat, Oi Velox
MgNet, Oi Velox

Através dos questionários e equipamento utilizado nas análises pode-se observar que alguns
provedores oferecem mais velocidade de banda larga do que o cliente contrata, entretanto, outros
provedores não chegam a atingir a velocidade máxima, como a Oi Velox.
Além disso, os provedores têm uma perda de pacotes alta e frequente, identificamos tais
quedas principalmente no provedor Oi Velox - em todas as cidades analisadas. Como também a
NetJat na cidade de Taipu, que apesar de atingir a velocidade máxima teve um número de perdas
de pacotes exageradamente alta.
Vale salientar que nenhum provedor atendeu todos os critérios exigidos pela Anatel. Porém
dentre eles os que tiveram maior desempenho com relação a largura de banda foi: MgNet e Via Net.
Os provedores que tiveram mais tempo disponíveis foram: NetJat, Oi Velox, MgNet, Jnet, CiaNet e
CinteNet. E o único provedor que atendeu a média de latência foi a MgNet.

4. CONCLUSÃO
Este trabalho buscou analisar os provedores de algumas cidades da Região do Mato Grande.
A partir dos resultados obtidos na pesquisa foi possível observar o desempenho dos provedores de
forma que estivessem praticáveis as normas exigidas pela Anatel.
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Através dos questionários e equipamento utilizado nas analises pode-se observar que alguns
provedores oferecem mais velocidade de banda larga do que o cliente contrata, entretanto outros
provedores não chegam a atingir a velocidade máxima, como a Oi Velox
Além disso, os provedores têm uma perda de pacotes alta e frequente, identificamos tais
quedas principalmente no provedor Oi Velox - em todas as cidades analisadas. Como também a
NetJat na cidade de Taipu, que apesar de atingir a velocidade máxima teve um número de perdas
de pacotes exageradamente alta.
Depois de fazer esta análise, torna-se necessário recomendar algumas melhorias para
Anatel, pois observamos que as normas não são eficazes, pelo fato do provedor poder oferecer
apenas 80% da velocidade contratada pelo usuário, fazendo assim o cliente pagar por algo que não
é totalmente usufruído.
O provedor que mais se destacou como o melhor das cidades analisadas foram ViaNet e
MgNet, pois apresentaram poucas perdas de pacotes e uma velocidade média estimada boa, ou
seja, no padrão da Anatel.
Para nós foi de grande interesse a organização desse trabalho, pois além de saber o que os
provedores de Internet realmente oferecem aos seus usuários, permitiu também que os usuários
tivessem acesso às análises feitas, contribuindo assim para a análise e consequentemente melhora
do serviço na Região.
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RESUMO

A discussão feita no seguinte trabalho tem como finalidade propor uma reflexão acerca da importância do
estudo e uso da informática e suas tecnologias para a inclusão social de pessoas que possuem necessidades
especiais. A educação vem se tornando cada vez mais o meio mais importante para aqueles que sonham em
conquistar seus objetivos na vida. É ela que minimiza as diferenças e desigualdades entre as pessoas, visando
a exclusão de diversos preconceitos. E para os portadores de necessidades especiais ou portadores de
deficiência não deve ser diferente. O uso da tecnologia no auxílio à essas pessoas vêm crescendo a cada dia.
Ou seja, o uso dessas ferramentas vem se tornando necessário, seja para o ensino ou o aprendizado. Além
disso, o trabalho mostra diferentes definições acerca da inclusão digital e inclusão social. Posteriormente,
relata experiências obtidas a partir do envolvimento com pessoas PNE de uma ONG nomeada ACAPORD
(Associação Camarense de Apoio aos Portadores de Deficiência) na cidade de João Câmara, município do
estado Rio Grande do Norte, através do ensino da informática para um grupo de mães que possuem filhos
com necessidades especiais.
PALAVRAS-CHAVE: Educação, Inclusão Digital, Inclusão Social, Pessoas com Necessidades Especiais (PNE).

THE CONTRIBUTION WITH EDUCATION OF INFORMATION FOR SOCIAL INCLUSION
IN HOLDERS OF SPECIAL NEEDS (PNE).

ABSTRACT

The discussion made the following work It aims to propose a reflection about the importance of the study
and use of information and technologies for social inclusion of people with special needs. The education is
becoming increasingly the most important means for those who dream of conquering your goals in life. . Is it
that minimizes the differences and inequalities between people, seeking the exclusion of many prejudices.
And for the handicapped or disabled should be no different. The use of technology to aid these people are
growing every day. That is, the use of these tools has become necessary, either for teaching or learning. In
addition, the work shows different settings on digital inclusion and social inclusion. . Later, reports experience
gained from involvement with people PNE an ONG in the city of João Câmara, state county Rio Grande do
Norte, through computer education to a group of mothers who have children with special needs.
KEYWORDS: Education, Digital Inclusion, Social inclusion, people with special needs.
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1. INTRODUÇÃO

Inclusão, para muitos, se trata de uma atividade de inserção de pessoas que não possuem
os mesmos direitos, acessos ou oportunidades. Ou seja, aqueles que se encontram numa posição de
“desvantagem” em relação a outros indivíduos ou grupos sociais dentro de um sistema. A partir daí,
surgem duas definições: “inclusão digital” e “inclusão social”. Enquanto a inclusão social trata- se de
atividades realizadas para combater a exclusão na sociedade em relação à educação, classe social,
preconceitos, entre outros, inclusão digital visa desenvolver ações para a inclusão de pessoas num
meio tecnológico. Mesmos com todos os avanços, invenções extraordinárias que vem tornando o
mundo mais informatizado, pessoas ainda sofrem com a exclusão num ambiente digital. Para mudar
esse cenário, ONG’s e instituições se movimentam para ajudar no combate dessa realidade,
realizando atividades que visam o compartilhamento do que se sabe com outro, assim, destruindo
as desigualdades, o preconceito e a discriminação. Visto isso, foi proposta ideia de ministrar aulas
de informática numa ONG nomeada ACAPORD (Associação Camarense de Apoio aos Portadores de
Deficiência) localizada na cidade de João Câmara, interior do estado do Rio grande do Norte, na qual
tem como objetivo realizar atividades e movimentos que incluam pessoas com necessidades
especiais ou portadoras de algum tipo de deficiência num ambiente social. As aulas foram
ministradas semanalmente para um grupo de mães que são voluntárias na associação, para que
assim, futuramente, as mesmas pudessem repassar para os seus filhos, portadores de necessidades
especiais, o que foi aprendido durante as aulas. A informática vem se tornando cada vez mais
importante nas vidas das pessoas, deixando tudo mais prático e ágil. É um direito de todos o acesso
às oportunidades que o mundo vem a oferecer. O objetivo das aulas além de um
compartilhamento de ensino, é inserir essas pessoas num ambiente mais social, atualizando-as com
informações e novos aprendizados. O mercado de trabalho hoje em dia requer profissionais bem
preparados e qualificados.

2. INCLUSÃO SOCIAL

É inevitável pensarmos que em meio ao século XXI pessoas são excluídas de um ambiente
social pelo fato de possuírem características diferentes, sejam físicas ou psicológicas. É chocante ver
a quantidade de pessoas que acabam sofrendo certos tipos de preconceitos pelo fato de serem
“diferentes” ou por estarem fora de um “padrão social.” Logo, surge a inclusão, que se trata de
movimentos que estão ligados a essas pessoas ditas diferentes ou por não terem as mesmas
oportunidades dentro de uma sociedade [1].

Todos os dias somos bombardeados de informações acerca de pessoas que sofrem certos
tipos de preconceitos pelo fato de possuírem características específicas ou até mesmo por não
terem o mesmo privilégio de acesso em relação aos demais. Mesmo com um grande avanço da
tecnologia, parece que, para alguns, não mudou nada. Pessoas continuam sem ter acesso a certos
lugares pelo fato de não atenderem, também, as suas limitações. Um grande exemplo disso são os
cadeirantes. Mesmo com novas invenções, novas implementações à cadeira de rodas ou até mesmo
construções de rampas em ruas e avenidas, o problema ainda é presente. De acordo com o Atlas da
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Exclusão Social no Brasil, a cidade de Uiramutã, município de Roraima, é considerada um dos
municípios com maior grau de exclusão social do país. A cidade concentra piores condições em
desemprego, alfabetização, desigualdade, entre outros [2]. Mesmo assim, a imagem do Brasil em
relação às legislações desenvolvidas para mudar esse cenário é bem positiva. O Brasil é um dos
países mais avançados quando se trata de legislação à inclusão de pessoas com certa deficiência.
Uma das leis mais conhecidas é a Lei nº 8.213, chamada Lei de Cotas [3]. Ela obriga empresas ou
instituições estabelecerem reservas de vagas exclusivas para pessoas que sofrem algum tipo de
preconceito, seja em relação a sua classe social, sua cor de pele, necessidades especiais ou até
mesmo limitações motoras (deficiência).

Quando se fala de inclusão social, trata-se de da inclusão como forma geral. Ou seja, são
atividades desenvolvidas para o combate da exclusão dentro de uma mesma sociedade. Logo, para
mudar algo mais global, temos que começar o combate contra os mais específicos. Isto é, para
mudar o cenário da exclusão social, temos que começar a lutar contra as exclusões mais específicas
(escolar, cultural, digital, entre outras). Hoje em dia existem vários tipos de atividades que são
elaboradas para combater esses tipos de desigualdades. Uma delas é o compartilhamento de ensino
para que todos possam ter os mesmos acessos e as mesmas oportunidades.

3. INCLUSÃO DIGITAL

Vivemos numa época onde a necessidade de buscar conhecimentos e informações é
inevitável. A cada momento surge algo novo. Novos conceitos, novas informações, acontecimentos,
tudo que acontece ao redor do mundo pode estar disponível na palma da nossa mão através de
simples cliques. A tecnologia vem estando presente bastante no nosso dia a dia, facilitando nosso
trabalho e crescimento educacional. Mas será que, com todo esse avanço da tecnologia, toda
sociedade está tendo o privilégio de poder usufrui-la?
A partir deste e outros problemas enfrentados, surge o termo chamado “inclusão”, que se
trata de atividades que estão ligadas às pessoas que não tem as mesmas oportunidades dentro de
um meio, seja social, digital ou escolar, oferecendo-os oportunidades de acesso a bens e serviços de
forma igualitária dentro de um sistema.

Segundo Maria Teresa Eglér Mantoan [4], doutora em Psicologia Educacional pela
universidade Unicamp, a inclusão é “um conceito revolucionário, que busca remover as barreiras
que sustentam a exclusão em seu sentido mais lato e pleno. Aplica-se a todos os que se encontram
permanente ou temporariamente incapacitados pelos mais diversos motivos, a agir e a interagir com
autonomia e dignidade no meio em que vivem. ” Ou seja, vem sendo enfrentando há muito tempo.
Pessoas vem lançando propostas de melhorias de um serviço em busca de remover barreiras que
sustentam a exclusão de determinadas pessoas há muito tempo.
Em específico, com a inclusão digital não é diferente. Se trata de atividades propostas para
inserir pessoas “excluídas” do meio tecnológico em um grupo ou sociedade. Mas para alguns autores
não basta ser apenas isso. Para Sampaio, inclusão digital “é o direito de acesso ao mundo digital
para o desenvolvimento intelectual (educação, geração de conhecimento, participação e
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criação) e para o desenvolvimento de capacidade técnica e operacional. ” Por tanto, para ele não
basta estar somente incluído num meio. Não basta ter simplesmente um acesso ao computador, e
sim estar envolvido e ter a capacidade de opera-lo.
No Brasil, 45,6 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência. É chocante saber que
o nível de alfabetização dessas pessoas é baixo em relação àqueles que não possuem algum tipo de
deficiência ou necessidade especial. Isso se dar por vários motivos: a falta de escolas com
acessibilidades, professores qualificados o bastante para poderem atender as PPD e PNE, ou até
mesmo pelo fato de não cumprirem com as leis que existem para atender essas pessoas. [5]

No ano de 2013, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) realizou uma pesquisa
no país afim de saber quantos brasileiros possuem algum tipo de deficiência. As deficiências levadas
em considerações foram dos tipos: auditiva, física, visual e intelectual. Vale ressaltar que, segundo
o site CountryMeters, o Brasil contém 210.154.979 pessoas. O IBGE visitou 64 mil domicílios e
chegou à seguinte conclusão: [6]
6%

94%
domicílios que realizaram a pesquisa (64 mil)

pessoas com algum tipo de deficiencia (3968)

Figura 1: gráfico elaborado a partir da pesquisa feita pelo IBGE

Segundo a figura 1, dos 64 mil domicílios entrevistados, 6% relataram ter alguém que possuía
algum tipo de deficiência. Ou seja, 3.968 mil pessoas. Muitos dos entrevistados relatam ter a
capacidade de desenvolver atividades de renda a partir de próprios negócios. É exatamente o que
a associação ACAPORD vem realizando. Procura proporcionar um trabalho de inclusão totalmente
voluntário à essas pessoas que precisam te toda atenção e respeito, através da fabricação de sabão
e produtos de limpeza, confecção de vassouras e as aulas de informática, preparando-os para o
mercado de trabalho.

4. METODOLOGIA: AULAS DE INFORMÁTICA

No ano de 2000 na cidade de João câmara, interior do estado do Rio Grande do Norte, foi
fundada uma ONG nomeada ACAPORD (Associação Camarense de Apoio aos Portadores de
Deficiência), que se trata de uma instituição que promove ações para a inclusão de pessoas com
necessidades especiais (PNE) num meio social. Visto isso, foi proposto a ideia de ministrar aulas de
informática para um grupo de mães que possuem filhos com necessidades especiais para contribuir
na inclusão digital dessas pessoas. De partida, o objetivo era capacitar as mães para que assim
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pudessem repassar para os seus filhos. O trabalho foi proposto pelos docente e discente do IFRN,
Instituo Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – campi João Câmara,
Diego Henrique de Oliveira e José Maria Bernardo Bezerra.

Tendo como objetivo principal o compartilhamento dos conhecimentos da informática como
ferramenta de inclusão social e digital para os portadores de necessidades especiais, o trabalho
desenvolvido visa ministrar aulas desde do princípio da informática até as atualidades, para que
assim, os alunos tenham um aprendizado mais amplo, facilitando o entendimento e
acompanhamento do avanço da tecnologia. Atualmente, as aulas são ministradas semanalmente
para uma turma composta por cinco mãe, sendo uma delas portadora de deficiência. As aulas são
ministradas num laboratório da própria associação e conta com cinco computadores completos.
Visto que a maioria das mães presentes não possuíam uma base escolar muito boa, as aulas
foram pensadas a partir da base educacional delas e de suas próprias limitações, visando sempre
elaborar as apresentações das aulas de forma clara e direta, utilizando uma linguagem simples e de
fácil entendimento, já que no ramo da informática grande parte das palavras são expressas em
inglês.

Figura 1: Primeira aula ministrada na ACAPORD

Figura 2: Alunas da ACAPORD na aula de informática

Como as aulas seriam ministradas semanalmente, também foi pensado em passar atividades de
fixação para as alunas, para que assim pudessem ter um rendimento melhor no que está sendo
ensinado. O conteúdo foi dividido numa espécie de três “pacotes”. O primero contendo conteúdos
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referente à sistemas operacionais, falando do que se usa mais atualmente, os que são mais
acessíveis no mercado, dando uma prévia sobre hardwares, dando uma introdução no avanço da
informática e suas tecnologias, para que assim pudessem entender melhor. Decidiu-se dar aulas
desde a invenção e evolução dos computadores pois queríamos deixar bem claro para as alunas que
nada surgiu do “dia para noite”, já que era o pensamento de algumas, até o que se tem hoje. Num
segundo pacote, pensou-se em ministrar aulas voltadas para pacotes de softwares que auxiliam no
ramo de elaboração de documentos. O pacote Office da Microsoft foi o utilizado como referência já
que é o mais utilizado em nosso país. Viu-se que foi importante pois segundo Eunice, presidente da
ONG e portadora de deficiência, havia a necessidade do conhecimento das mães nessa área pois a
mesma sentia dificuldades quando precisava elaborar documentos. Assim também tornando as
mães para habitas para atuar no mercado de trabalho, já que é bastante cobrado hoje em dia. O
terceiro e último seria voltado para conteúdos de entretenimento na internet. Foi pensado em
ministrar aulas sobre correios eletrônicos, jogos digitais, sites educativos, entre outros, contribuindo
para o próprio ensino e a socialização.

Figura 3: slide de uma das apresentações ministradas nas aulas

Figura 4: slide de uma das apresentações utilizada nas aulas
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Figura 5: print de uma das aulas ministradas

As figuras 3, 4 e 5 revelam que as aulas ministradas na associação foram bem pensadas
quando elaboradas. A preocupação com um possível problema de vista das mães ou por uma certa
limitação em relação a base educacional, as aulas foram elaboradas de modo que ficassem bem
diretas, obrigando o professor a explicar em sala procurando tornar tudo mais simples e
compreensível e com letras maiores para que pudessem enxergar melhor, já que algumas relatavam
ter problemas com a vista.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao fim deste trabalho, teve-se uma ideia melhor sobre o que se fazer para garantir o respeito às
pessoas portadoras de necessidades especiais ou com algum tipo de deficiência garantindo uma
melhor digital. Sabemos que a educação é a única porta de entrada para aqueles que sonham em
ser “alguém na vida”. Logo, não há a necessidade de existir barreiras ou preconceitos que excluam
os PPD ou PNE de um ambiente escolar, social ou digital, afinal somos todos iguais. Como dito, o
objetivo da pesquisa foi, além de mostrar uma discussão acerca de inclusão, expandir que a partir
do uso e ensino da informática e suas tecnologias podemos contribuir para a inserção de pessoas
num meio social, quando usado de uma maneira sadia e direita.
Muitos hoje em dia não têm acesso a certos lugares pelo fato de não serem lembradas quando esses
lugares são pensados e construídos. Cadeirantes se sentem excluídos pelo fato de lugares na
sociedade atenderem suas limitações. A tecnologia vem crescendo cada vez mais. O homem vem
estudando meios que insiram, através dela, pessoas com dificuldades físicas ou psicológicas na
sociedade. Hoje em dia, muitos desenvolvedores de softwares criam seus programas pensando
nesse tipo de público que requer um pouco mais de atenção. Atualmente temos acessos a vários
softwares que auxiliam essas pessoas. Softwares que servem como canal num diálogo entre pessoas
mudas, aplicativos para celular que auxilia no ensino e aprendizagem à alunos com necessidades
especiais, entre outros. Ou seja, como o avanço desse meio digital, o homem também vem se
preocupando com o outro. A inclusão envolve a participação de todos, abrangendo tanto as famílias
e amigos, quanto órgãos governamentais, instituições, escolas, entre outros. Ou seja, se hoje temos
uma realidade negativa a respeito da acessibilidade dessas pessoas, que esse cenário venha ser
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mudado o mais rápido possível para que assim possamos ter uma sociedade mais democrática,
dando os mesmos direitos uns aos outros.
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RESUMO

Este artigo explora a verificação de acessibilidade digital
nos portais dos Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia da região Nordeste. Com a motivação de
explorar o cumprimento das diretrizes regulamentadoras,

foi utilizada a ferramenta online gratuita WAVE. Com
insatisfação, o resultado foi negativo, induzindo ao
questionamento sobre o quão pouco é a importância dada
pelos órgãos responsáveis na esfera de acessibilidade.

PALAVRAS-CHAVE: Acessibilidade, Portais, Avaliador.

EVALUATION OF ACCESSIBILITY IN THE FEDERAL INSTITUTES’ PORTALS FROM
NORTHEAST REGION
ABSTRACT

Este artigo explora a verificação de acessibilidade digital
nos portais dos Institutos Federais da região Nordeste.
Com a motivação de explorar o cumprimento das
diretrizes regulamentadoras, foi utilizada a ferramenta

online gratuita WAVE. Com insatisfação, o resultado foi
negativo, induzindo ao questionamento sobre o quão
pouco é a importância dada pelos órgãos responsáveis na
esfera de acessibilidade.

KEYWORDS: Accessibility, Portals, Evaluator.
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1. INTRODUÇÃO
Segundo o decreto número 5.296 da Constituição Federal, de 2 de dezembro de 2004, a
acessibilidade é a condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos
espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos
dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida. Percebe-se, assim, que a definição de acessibilidade envolve não somente
adaptações físicas em ambientes, mas transpassa por todas as dificuldades encontradas no
cotidiano de uma pessoa com deficiência.
Desse modo, o cenário tecnológico não pode ficar de fora. Por isso, foi criada a Tecnologia
Assistiva (TA), caracterizada como uma ampla gama de dispositivos, serviços, estratégias e práticas
que são concebidas e aplicadas para melhorar problemas enfrentados por pessoas com deficiência
(COOK & POLGAR, 2014), assim ajudando-as a ter mais autonomia na execução de suas atividades.
Em páginas web, facilmente são encontradas dificuldades de acesso em sua navegação, por esse
motivo, existem normas de manutenibilidade para que sejam feitos sítios acessíveis de forma
eficiente e padronizada.
A nível mundial, a principal organização de padrões é a World Wide Web Consortium (W3C),
que define as regras técnicas para a web. Ela criou, juntamente com empresas ao redor do mundo,
o Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), em tradução livre: Recomendações de
Acessibilidade para Conteúdo Web, que, por sua vez, é um guia de diretrizes em relação à
acessibilidade para conteúdo na rede. No Brasil, o Governo Federal elaborou o Modelo de
Acessibilidade em Governo Eletrônico (e-MAG), no qual são encontradas recomendações acerca do
processo de acessibilidade dos sites e portais do Estado brasileiro.
É importante ressaltar que a inclusão digital é um assunto bastante pertinente nas
discussões da esfera pública brasileira. Devido a isso, é justificável a criação do e-MAG em virtude
da preocupação de que a inclusão social também ocorra no mundo virtual. Portanto, é
compreensível a necessidade da usabilidade dessas regulamentações em todos os portais,
principalmente os que estão vinculados à educação, oficiais do Brasil. No entanto, a mera existência
desses recursos não é eficiente, caso não haja o seu uso efetivo, bem como a verificação e
atualização.
Com esse propósito, realizou-se o estudo dos nove portais da rede de Instituições Federais
de Educação, Ciência e Tecnologia na região Nordeste, constatando se, realmente, são seguidas as
recomendações de acessibilidade. A ferramenta WAVE, desenvolvida pelo WebAIM (Acessibilidade
Web na Mente), foi utilizada como ferramenta de avaliação das diretrizes do W3C.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O surgimento das TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação) ocorreu em meados de
1970, proporcionando, pouco a pouco, aos díspares povos uma nova fase de desenvolvimento, essa
sociedade da informação e do conhecimento alavanca um processo constante de alterações na
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organização social e econômica (SANTOS et al, 2011). Essa nova característica informacional,
entretanto, não será efetiva sem a adaptação da sociedade a ela e vice-versa.
Contemporaneamente, essa transformação não se restringe ao âmbito privado, adentrando
em uma esfera integrada e pública. Dessa forma, para unir-se a essa composição, segundo Santos
et al (2011), o Governo Federal brasileiro, por meio dos Padrões Web e-GOV, fornece
recomendações de boas práticas, agrupadas em formato de cartilhas, que objetivam aprimorar a
comunicação e o fornecimento de informações e serviços prestados por meios eletrônicos pelos
órgãos do Governo Federal.
A adoção de meios eletrônicos para a prestação dos serviços de governo eletrônico exige
que os portais desenvolvidos e mantidos pela administração pública sejam fáceis de usar, relevantes
e efetivos (SANTOS et al, 2011). Diante disso, a acessibilidade se torna uma consequência. De
acordo com o censo demográfico, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), em 2010, aproximadamente 45 milhões de brasileiros, em torno de 24%, têm algum tipo de
deficiência. Com isso, se mostra a relevância da adequação dos sites governamentais para atender
às demandas populacionais.
De acordo com Macedo (2010), qualquer conteúdo ou interação contido num objeto de
aprendizagem deve ser perceptível, através das mídias usadas para que seja traduzido em
conhecimento por todos os usuários. Nessa perspectiva, infere-se que, essencialmente, os portais
educacionais dos Institutos Federais, além de oferecerem notícias sobre a instituição, também
devem proporcionar conhecimentos diversos a qualquer visitante.

3. METODOLOGIA
A maior dificuldade na elaboração de um site é imaginá-lo em uso pelos diversos perfis de
usuário, tendo em vista as diferentes especificidades existentes. Isso torna a tentativa de adaptação
muito difícil, pois, ao tentar abranger todas as necessidades, um determinado grupo é priorizado
em detrimento de outros ou há um excesso de informações que acabam entrando em conflito.
Infelizmente, essas características foram fáceis de ser percebidas na análise dos portais federais
através do avaliador WAVE (WebAIM, 2001), no que diz respeito ao público com limitações motoras,
sensoriais e intelectuais.
Para evitar o esquecimento deste grupo, que compreende mais de um bilhão mundialmente,
segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), surgiu a W3C como definidora de regras para
conduzir a criação e adequação de páginas na internet. Apesar disso, lamentavelmente, ainda há o
esquecimento e a falta de incentivo de segui-las por causa da falha de fiscalização.
Quando se trata de deficientes com cegueira, surdo cegueira ou até mesmo baixa visão, é
necessária a utilização de algum software como leitor de tela, que, segundo o eMAG, pode funcionar
de três formas. Na primeira, há a navegação com as setas do teclado, lendo todo o conteúdo da
página; pode-se acessar também com o auxílio da tecla TAB, onde há a leitura dos links; e a outra
forma se dá pelo uso da letra H, sendo, dessa maneira, lidos todos os cabeçalhos (headings).
Baseada nesses dados, elaborou-se uma pesquisa sobre o nível de acessibilidade nas páginas
principais dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia da região Nordeste, a saber: Rio
Grande do Norte, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Nelas,
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foram percebidos erros aparentemente simples na estruturação do conteúdo no HTML (Linguagem
de Marcação de Hipertexto), mas com grande influência quando acessado por pessoas com
habilidades reduzidas.
O WAVE, utilizado nas avaliações, é oferecido por um serviço web online, ou através de uma
ferramenta de extensão no navegador, segue os padrões da W3C e é de fácil acesso, o que justifica
seu uso. Com o endereço de rede do site desejado, é feita a avaliação automática, gerando
resultados em seções de erros e, por meio disso, é possível inferir os ajustes necessários.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
O erro mais comum entre os nove portais é o contraste baixo, que é um péssimo fator para
pessoas com baixa visão, que, mesmo com o uso de lentes ou ampliador de tela, pode dificultar o
acesso a informação. Assim como o baixo contraste, o uso de duas cores com muita luminosidade e
fundos decorados deve ser evitado, pois também afetam a essas pessoas. Na Figura 1, pode-se
visualizar alguns exemplos dessa interferência no portal do Institutos Federais. Esta página do
Instituto Federal de Sergipe foi a que apresentou mais erros em relação ao baixo contraste, 223
incosistências.

Figura 1: Erros de contraste no portal do IFS.

Outro problema recorrente na estilização da página, através do HTML, foi a ausência do texto
alternativo presente nas tags que envolvem enlaces com outras páginas. O atributo que envolve
este texto é o alt, que corresponde ao que será lido pelo leitor de tela. Então, este, estando vazio,
provoca uma quebra na leitura do conteúdo, uma vez que é a descrição do que a imagem reproduz.
A Figura 2 exemplifica com uma linha do código-fonte do portal do Instituto Federal do Ceará como
isso ocorre.
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Figura 2: Demonstração de erro na página do IFCE.

Mais um impasse encontrado foi a falta de texto descritivo em um link. Devido a isso, os
usuários não sabem para qual endereço são direcionados, sendo esse um dos problemas causados
pela carência perceptiva do programador na interação entre página e usuário. Somando, assim, uma
outra dificuldade na leitura de tela, tal qual não indica ao deficiente que, naquele local, está
ancorado um atalho para outra página. Até mesmo os não-deficientes podem ser afetados durante
a utilização por não perceberem caminhos, provavelmente, mais eficazes.

Figura 3: Demonstração de erro no código do IFMA.

Na Tabela 1, estão listados os onze erros distintos encontrados nos portais verificados, por
meio do site avaliador WAVE, e a quantidade presente em cada um. Os erros estão apresentados a
seguir:
Tabela 1: Dados das avaliações

Número do erro

Descrição

Portal da instituição (quantidade)

1

Imagens vinculadas à página por
meio da tag "img" com o atributo
"alt" vazio

IFAL(2), IFBA(1), IFCE(17), IFMA(7),
IFPB(1), IFPE(9), IFPI(1)

2

links sem texto descritivo

IFAL(5), IFBA(9), IFCE(2), IFMA(16),
IFPB(1), IFPE (2), IFPI(1), IFS(1)
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3
4
5
6
7
8

9

10

Imagem representativa de um
botão sem a existência do atributo
"alt"
Caixa de formulário sem a
descrição através da tag "label"
Caixa de formulário sem a
descrição através da tag "label"
Ausência do título da página ou
não informado na tag "title"
Tabela sem seu título
correspondente devido à tag "th"
Imagens sem a presença do
atributo "alt"
Inexistência da linguagem,
vinculado à tag "meta",
especificamente no atributo
"content"
Contraste baixo

IFBA(1)
IFBA(4)
IFPI(1)
IFCE(1)
IFCE(2)
IFPI(9), IFS(1)

IFPI(1)
IFAL(10), IFBA(45), IFCE(21),
IFMA(10), IFPB(1), IFPE (13), IFPI
(17), IFRN (11), IFS (223)

Considerando as maiores dificuldades na navegação web pelos deficientes em geral, é
extremamente importante a utilização do atributo alt, tendo em vista que a leitura de tela está
inerente a ele. Outrossim, a presença qualitativa do contraste é indispensável, uma vez que a
maioria das pessoas possuem alguma dificuldade na visão e determinadas combinações de cores,
como plano de fundo branco junto a uma letra clara, afetam a visualização da página e,
consequentemente, a navegação.
Desse modo, ao atribuir uma hierarquia de importância aos erros, conclui-se que o portal
online do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia apresentou a maior
variedade de problemas graves, como no caso do erro de número 10. Da mesma forma, o portal do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe apresenta uma enorme quantidade
(223) de empecilhos para um usuário de baixa visão. Em contrapartida, o IFRN destacou-se por
possuir apenas um único tipo de falha.

5. CONCLUSÃO
Em virtude dos fatos mencionados, é possível abstrair que há uma discrepância entre o que
se apregoa e a ação dos órgãos educacionais federais. Há muito tempo se discute sobre
acessibilidade e sobre a necessidade de aplicação na sociedade, porém isso não é refletido em suas
páginas online.
É necessário, antes de tudo, que o desenvolvedor tenha um olhar social, imaginando o uso
da aplicação para os diversos tipos de usuário. Isso pode ser feito através de testes experimentais,
nos quais surgirão sugestões de melhorias de adequação, evitando, assim, problemas que poderiam
aparecer posteriormente. Junto a isso, é importante uma vistoria do governo acerca do seguimento
de seus padrões regulamentados pelo e-MAG. Entretanto, a fiscalização não pode ficar à mercê do
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governo, uma vez que esse não utiliza em seus sites oficiais as próprias exigências de acessibilidade
nas diversas esferas, principalmente na digital.
É importante lembrar que a expressão acessibilidade representa, hoje, não só o direito de
acessar a rede de informações, mas também o direito de eliminação de barreiras arquitetônicas, de
disponibilidade de comunicação, de acesso físico, de equipamentos e programas adequados, de
conteúdo e apresentação da informação em formatos alternativos. Junto a isso, se quebra, também,
o preconceito social com relação às pessoas deficientes. Por fim, vale ressaltar que os Institutos
Federais, no desempenho de suas funções, também têm a incumbência de incentivar a
responsabilidade de cada pessoa com os demais e, para além da formação técnica, de acordo com
as potencialidades do educando, tenha ele deficiência ou não, incentivar a participação ativa para a
construção de projetos para o coletivo acadêmico.
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RESUMO
O atendimento domiciliar é uma prática que vem
crescendo nos últimos anos. Isso ocorre por que pesquisas
recentes mostram que o paciente tratado em casa é
menos exposto a riscos infectológicos comuns em um
ambiente hospitalar. Outros benefícios são a comunidade
e o bem-estar da família que não precisa conviver em um
ambiente hospitalar para acompanha o paciente e
proporcionar maior rotatividade dos leitos em hospitais.
Além disso, o acompanhamento domiciliar é fundamental
para idosos na garantia constante de sua qualidade de
vida. Apesar disso, esse tipo de acompanhamento e
atendimento ainda possui um alto custo de
implementação, que impede uma parcela considerável da

população de aderir tal benefício, principalmente aqueles
que dependem do sistema público de saúde. Para
solucionar tal problemática o presente trabalho propõe
um sistema a fim de automatizar o atendimento
domiciliar diminuindo o custo financeiro da
implementação. Esse sistema é composto por duas partes.
O primeiro é um sistema web, onde o paciente pode
marcar consultas com seu médico, além de armazenar o
histórico dessas consultas. A segunda parte propõe um
aplicativo, em que o médico pode monitorar em tempo
real algumas informações sobre o estado de saúde de seus
pacientes.

PALAVRAS-CHAVE: Atendimento domiciliar, sistema web, aplicativo, baixo custo.

LIV - A AUTOMATED SYSTEM OF HOME CARE
ABSTRACT
Home care is a practice that has been growing in recent
years. This is why recent research shows that the home
treated patient is less exposed to risks common infection
in a hospital setting. Other benefits are the community
and family well-being that does not have to live in a
hospital setting to accompany the patient and provide
greater turnover of beds in hospitals. In addition, home
care is essential for the elderly in the constant assurance
of their quality of life. Nevertheless, this type of
monitoring and service still has a high implementation
cost, which prevents a substantial portion of the

population to join such a benefit, especially those who
depend on the public health system. To solve this problem
this paper proposes a system to automate the home care
lowering the financial cost of implementation. This system
consists of two parts. The first is a web system, where the
patient can schedule appointments with your doctor, and
store the history of these consultations. The second part
proposes an application, where the doctor can monitor in
real time some information about the health status of
their patients.

KEYWORDS: Home care, web system, application, low cost.
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1. INTRODUÇÃO
Com o passar o tempo a informática tem sido cada vez mais presente no dia a dia das
pessoas, isso tem provocado uma informatização e automatização de tarefas, que antes eram feitas
de forma manual ou manuscrita, se adequando com a nova realidade. Além disso, as pessoas estão
buscando cada vez mais praticidade e comodidade na hora de realizar suas atividades, como ir ao
médico, por exemplo. E isso provocou também uma necessidade de informatização dos processos
de atendimento ao cliente na área da saúde.
A partir disso surgiu a oportunidade de criar um sistema médico que tivesse como princípios
oferecer aos pacientes a comodidade do atendimento médico domiciliar. Dessa forma surgiu o
termo Home Care (do inglês, Cuidados no Lar), em que é proposto que o paciente receba os cuidados
na sua própria residência [1].
Pesquisas recentes mostram que o paciente tratado em casa é menos exposto a riscos
infectológicos comuns em um ambiente hospitalar. Outros benefícios são a comunidade e o bemestar da família que não precisa conviver em um ambiente hospitalar para acompanha o paciente e
proporcionar maior rotatividade dos leitos em hospitais [2].
Segundo dados do Caderno de Indicadores Conexão Home Care, a quantidade de empresas
que ofertam Home Care no Brasil mais que triplicou de 2013 a 2015 (chegando ao número de 428
empresas). Isso mostra a força desse crescente mercado que ainda é pouco explorado, em que boa
parte dessas empresas estão localizadas no Sudeste do país (59%). Além disso, é um setor que conta
com mais 25 mil profissionais e movimenta cerca de 250 milhões de reais ao ano, ou seja, há um
investimento significativo na área [3].
Tendo em vista as informações apresentadas, percebe-se que as soluções tecnológicas para
o atendimento domiciliar no Brasil estão concentradas em uma região do país e apresentam custos
elevados de adesão. Além disso, essas as soluções existentes no mercado não integram os serviços
de Home Care com dados historiados sobre o paciente e suas consultas em clinicas e hospitais.
Um dos maiores motivos que dificulta a adesão desse tipo de serviço são os custos elevados
de implementação. Isso ocorre por que o serviço de atendimento domiciliar necessita por diversas
vezes de um profissional para se dedicar exclusivamente a um paciente além de alocar máquinas
para seu monitoramento.
Sendo assim esse trabalho propõe o desenvolvimento de uma solução automatizada de
baixo custo para atendimento domiciliar integrada ao atendimento hospitalar, denominado de Liv.
Essa solução é formada por um sistema web e um aplicativo para smartphones. O Sistema web é
responsável por realizar o cadastro dos pacientes e médicos, além de armazenar um resumo das
consultas realizadas, de modo que tanto o paciente quanto o médico possam ter acesso ao histórico
de suas consultas. Por sua vez, o aplicativo para o smartphone é responsável por realizar o
monitoramento do paciente que se deseja observar. A sessão a seguir descreve o sistema
desenvolvido.
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2. LIV
O Liv é a proposta desenvolvida que busca reduzir o custo de implementação de um sistema
de Home Care, busca dar a oportunidade a pessoas com menor poder aquisitivo de usufruir de tal
benefício, além de diminuir o custo para hospitais na manutenção desse serviço.
O sistema é dividido em duas partes: o sistema web é responsável por realizar o cadastro
dos pacientes e médicos, além de armazenar um resumo das consultas realizadas, de modo que
tanto o paciente quanto o médico podem ter acesso ao histórico de suas consultas. E o aplicativo
para o smartphone é responsável por realizar a contagem de passos realizados pelo paciente.
Futuramente, o smartphone se conectará a circuitos eletrônicos capazes de monitorar sinais como
temperatura corpórea, nível de glicose e pressão do paciente a fim de fornecer mais informações e
assim realizar diagnósticos clínicos com mais precisão.
A Figura 1 demonstra de maneira esquemática como os sistemas interagem entre si. O
smartphone deve ser carregado o tempo todo no braço do paciente ou idoso. O aplicativo
desenvolvido ficará responsável em capturar do sensor acelerômetro do próprio celular,
monitorando o paciente. O smartphone deve estar conectado através wifi em um roteador da casa
para ter acesso a internet. Com isso, o smartphone poderá enviar mensagens para o sistema web
(armazenado em um servidor) sobre o estado do paciente.
A Figura 1 mostra ainda, que o sistema web pode ser acessado através de um computador
comum conectado à internet. O acesso através de um computador do sistema web facilita o
usufruto de requisitos importantes do sistema, como marcar consultas ou analisar o histórico de
saúde e de consultas de um paciente. Nas próximas subseções, será descrito de maneira detalhada
o aplicativo e o sistema desenvolvido.

Figura 1. Esquema mostrando a interação entre os sistemas
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2.1.

LIV – APLICATIVO ANDROID

A aplicação desenvolvida tem como objetivo realizar o monitoramento dos paços do
paciente. A partir dessas informações o médico tem a possibilidade de analisar a rotina do mesmo
e identificar possíveis problemas ocasionados por práticas não saudáveis realizadas pelo paciente
observado.
No menu do aplicativo encontra-se as opções de: ajuda, configurar IP, preferências e iniciar
monitoramento. Ao clicar na opção de ajuda o usuário pode observar algumas instruções básicas
informando como o aplicativo é configurado para que funcione normalmente, como pode-se
observar na Figura 2.
Além disso, o mesmo possui uma série de variáveis (visualizas na Figura 3) para serem
ajustadas de modo a alertar situações de riscos do paciente. Quando um limite registrado no
monitoramento supere o valor definido, o aplicativo exibe uma notificação de alerta, informando a
situação do usuário. Como já descrito, o desenvolvimento de sensores capazes de medir a glicose,
temperatura e batimentos cardíacos ainda será desenvolvido. No entanto, tanto o sistema web
quanto o aplicativo já estão prontos para receber esses sensores.

Figura 2. Mensagem de ajuda

Figura 3. Definição de preferências

Para finalizar a etapa de configuração do aplicativo, o usuário configurar o IP do servidor em
que o sistema web do Liv está hospedado (Figura 4). Esse passo é fundamental, pois todas as
informações monitoradas serão enviadas para o servidor a fim de serem armazenadas no banco de
dados. Após configurado, o aplicativo está preparado para realizar o monitoramento do paciente.
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Uma tela foi projetada onde pode-se observar os dados monitorados, como pode-se observar na
Figura 5.

Figura 4. Configuração IP do dispositivo/sensor

Figura 5. Tela de monitoramento

Atualmente o aplicativo já monitora os passos do paciente. Essa informação é obtida através
de sensores próprios do smartphone e é útil para analisar o consumo calórico do paciente e até
mesmo inferir o horário que esse paciente está dormindo. Para a inferência na contagem dos passos
é utilizado o acelerômetro e, portanto, o celular deve estar sempre preso ao braço do paciente.

2.2 LIV – SISTEMA WEB
A ideia de criar um sistema para dar suporte a atividades desempenhadas em um hospital
surgiu com o intuito de promover uma maior agilidade na execução das mesmas, além de oferecer
uma maior segurança e confiabilidade para as informações registradas nas atividades do hospital.
O sistema até o momento é capaz de realizar e armazenar todo histórico de consultas de um
paciente, proporcionando um controle mais eficaz da saúde desse paciente.
Existem no sistema quatro tipos básico de usuários: Administrador, Médico, Secretário e
Paciente. Cada um desses tipos possui restrições e permissões específicas para acesso ao sistema.
Ao entrar no site do sistema e realizar seu login no mesmo, o usuário é redirecionado à sua
respectiva página inicial.
Se o usuário for do tipo administrador o mesmo terá acesso a algumas informações acerca
de algumas atividades desenvolvidas no sistema pelos funcionários, além dessas informações o
administrador possui uma barra de ferramentas na página principal, em que o mesmo pode navegar
pelas páginas de: adicionar qualquer tipo de usuário, editar usuários (todos eles), ver todas as
consultas já cadastradas e um dado estatístico sobre os médicos que consiste na quantidade de
consultadas feitas por cada um. A Figura 6 mostra a tela inicial desse tipo de usuário no sistema.
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Figura 6. Página inicial do administrador

Se o usuário for do tipo médico o mesmo será redirecionado para sua respectiva página
inicial (conforme mostrado na Figura 7). Essa página possui uma barra de ferramentas, em que o
mesmo pode navegar pelas páginas de: adicionar consultas (o qual pode cadastrar consultas) e
consultas (para visualizar a já realizadas e pesquisar o CPF do paciente ou do médico que participou).
Esse tipo de usuário também é capaz de receber alertas quando o paciente está em situações de
risco ou perigo. Esses alertas são importantes por exemplo, pois o médico pode acionar um Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência.

Figura 7. Página inicial do médico

O usuário do tipo secretário(a) ainda tem acesso a uma barra de ferramentas na página
principal, em que o mesmo pode navegar pelas páginas de: adicionar paciente (onde as informações
que seriam passadas para uma ficha, agora seriam passadas para o servidor) e editar paciente. A
secretaria também pode mudar dados de pacientes. A Figura 8 expõe a tela inicial desse tipo de
usuário no sistema.
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Figura 8. Página inicial do(a) secretário(a)

Se o usuário for do tipo paciente o mesmo será redirecionado para sua respectiva página
inicial (conforme a Figura 9), em que terá acesso ao total de consultas já realizadas. Além disso o
mesmo pode encontrar em sua barra de ferramentas a opção de visualizar suas consultas já
realizadas, podendo ver o que médico realizou e quais foram as observações acerca da mesma.

Figura 9. Página inicial do paciente

3. ESTUDO DE CASO
Para validar o sistema desenvolvido o aplicativo foi instalado em um smartphone e fixado no
braço de uma pessoa (representando um paciente) através de um bracelete apropriado, e
facilmente encontrado no mercado, para atividades esportivas. Durante várias horas o paciente
tentou agir normalmente para que a coleta de dados fosse testada.
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As informações coletadas (inicialmente apenas a quantidade de passos do usuário) são
armazenadas no servidor. No servidor, rotinas podem ser criadas para monitorar as informações.
No estudo de caso, desenvolveu-se uma heurística que caso o paciente passasse mais de uma hora
sem andar, um alerta no sistema seria disparado para seu médico responsável (conforme a Figura
10).
Obviamente que essa informação apenas não é capaz de inferir com um grau de certeza
satisfatório se o paciente está em uma situação de risco ou não. No entanto, a partir desse alerta
inicial, pode ser feito a verificação de outros dados. Mas, apesar da fragilidade da heurística, o
estudo de caso, desenvolvido já é capaz de validar a ferramenta desenvolvida.

Figura 10. Mensagem de alerta para o médico de um paciente

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho desenvolveu um conjunto de aplicações, o sistema web para clínicas médicas e
um aplicativo com a função de monitorar dados vitais do paciente, coletando informações que
possam de alguma forma trazer dados cada vez mais consideráveis em relação ao dia a dia do
paciente.
Como proposta para trabalhos futuros pretende-se implementar a integração das aplicações
desenvolvidas com a intenção de alimentar o sistema web através de dados oriundos do aplicativo
monitorador e assim, realizar um melhor acompanhamento do paciente. O aplicativo também
deverá ser capaz de enviar alertas para o sistema web sobre possíveis situações de perigo que o
paciente se encontra.
Além disso, pretende-se também desenvolver circuitos eletrônicos integrados ao aplicativo
com a capacidade de coletar mais informações sobre o paciente, como temperatura e pressão. Essas
informações serão fundamentais para fazer um controle eficaz do paciente.
Ademais, visa-se também desenvolver um estudo interdisciplinar para avaliar como as informações
coletadas podem ser tratadas de maneira a apontar situações reais de perigo com maior precisão.
Uma análise de requisitos junto à classe médica será realizada também com a finalidade de
conhecer as formas mais eficientes para exibição do histórico paciente e assim otimizar a
intepretação desses dados para uma melhor análise do paciente.
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RESUMO
Um grande número de pessoas tem algum tipo de
deficiência visual. A possibilidade de modelar uma
aplicação eletrônica que traduz características físicas
representa a oportunidade que elas têm de identificar,
em alguns casos, o que elas não podiam ver, como o

brilho do Sol ou de uma lâmpada. Esse trabalho descreve
a modelagem e construção do boné inteligente, que
mede temperatura e luminosidade, traduzindo essas
variáveis para sensores táteis e sonoros.

PALAVRAS-CHAVE: Boné inteligente, Arduino Lilypad, deficientes visuais, sensor de temperatura, sensor de
luminosidade.

DESIGN AND CONSTRUCTION OF A SMART CAP TO VISUALLY IMPAIRED
ABSTRACT
A large number of people have some type of visual
impaired. The possibility to design an electronic
application that translate physical characterizations
represent the opportunity visual impaired to identify
greatness that, in some cases, they could not seen, as

brightness of the Sun or a lamp. This paper describes a
design and construction of a smart cap that should
measure temperature and luminosity and translate it
through tactile and sound sensors.

KEYWORDS: Smart cap, Arduino Lilypad, visually impaired, temperature sensor, luminosity sensor.
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1. INTRODUÇÃO
No contexto de desenvolvimento da World Wide Web e da popularização dos dispositivos
eletrônicos, computadores, e smartphones, é fácil encontrar companhias e estudantes
trabalhando para criar coisas inteligentes, como smartclothes, robôs, computadores e programas.
Em 2005, um professor italiano, Massino Banzi com companheiros de equipe
desenvolveram uma plataforma (placa) de prototipagem programável, chamada de Arduino. Essa
criação pode ser programada para executar variadas funções, ajudando estudantes ao redor do
mundo a começar a aprender e desenvolver na área de eletrônica.
Com isso, a integração da tecnologia nos diversos ramos de soluções para problemas que
permeiam a sociedade torna-se fundamental, devido os avanços nessas áreas serem constantes.
Uma das problemáticas está relacionada à deficiência visual. O problema está situado na
integração dos deficientes visuais na sociedade, em uma busca por principalmente autonomia.
Isso faz com que diversas instituições trabalhem buscando aumentar a autoestima deles,
capacitando-os a atuar em diversas áreas do mercado trabalhista. Esse projeto tem por
fundamental objetivo buscar soluções para aumentar a independência desses deficientes, as
variáveis que foram selecionadas para pesquisa são a temperatura e luminosidade do ambiente,
devido serem fatores que podem situá-lo em diversas condições do ambiente em que estão.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 O Arduino
O Arduino é uma plataforma (placa) de prototipagem programável, criada por um
professor italiano chamado Massino Banzi. Essa placa tem importante revelência para o
desenvolvimento de projetos relacionados à tecnologia, devido ela poder executar variadas
funções, tornando o desenvolvimento de muitos tipos específicos de projetos possível [1].
Ademais, essa placa pode ser adquirida com pouco dinheiro.
2.1.1 O LiLypad
O Arduino é um hardware open source e tem um kit de desenvolvimento de software para
o mesmo. Ademais, há diverssos desenvolvedores que compartilham idéias ao redor do mundo.
Por esse motivo, torna-se fácil encontrar diversos modelos criados do Arduino. Um deles foi
desenvolvido pela engenheira Leah Buechley com a equipe do Sparkfun Electronics. Elas
desenvolveram uma extensão do Arduino, chamada de Lilypad. Esta criação dela ajuda no
desenvolvimento de projetos que necessitam de Arduino integrado com roupas, como as
smartclothes [2].

2.2 Situação dos deficientes no Brasil
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 24% dos brasileiros
dizem carregar algum tipo de deficiência. No Rio Grande do Norte, há 39/10.000 habitantes que
tem problemas com o sentido da visão. Essa porção da população procura diariamente diversas
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formas de se manterem inseridas na sociedade, para que possam estar providas de todos os
direitos e benefícios de cidadão.

2.3 Sistemas de monitoramente de dados físicos do ambiente
Monitoramento físico é uma aplicação comum de dispositivos baseados no Arduino [4-6].
Nesse cenário, a temperatura e luminosidade são interessantes parâmetros que podem informar
informações relevantes sobre a área.
Para os deficientes visuais, temperatura e luminosidade representam a possibilidade de
identificar característica que, em alguns casos, eles não conseguiam ver, como a luminosidade do
Sol ou de uma lâmpada. O monitoramente da temperatura, por outro lado, pode possibilitar o
cuidado com a saúde da pele e doenças relatadas com o calor, que poderiam ser prevenidas.
O desenvolvimento do trabalho foi feito com o monitoramento destas variáveis, utilizando
o sensor digital Dallas DS12B20 [7]. Para monitoramento da luminosidade, foi utilizado um simples
divisor de tensão, usando um resistor dependente da luz (LDR). A interface de monitoramento foi
desenvolvida em uma placa de circuito impresso (PCB) que também inclui um módulo de
microvibrador e um buzzer, que estes reportam os limites especificados para os usuários. Um
Arduino Lilypad foi utilizado para executar as medições e ativar o vibrador e o buzzer. Também foi
utilizada uma bateria de lítio recarregável, que esta provê a energia para o sistema.

3. METODOLOGIA
3.1 Projeto
No nordeste do Brasil, a alta temperatura e baixa quantidade de chuvas, fornecem um
cenário que proporciona o uso de roupas e acessórios para minimizar os efeitos do clima. Neste
contexto, o uso de chapéus e bonés é comum.
O acessório proposto inclui uma rede de monitoramento conectado em um
microcontrolador “Arduino Lilypad” que usam o som e dispositivos táteis para indicar ao
deficiente visual, situações do ambiente. Um fluxograma do projeto desenvolvido é mostrado na
Figura 1.
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Figura 1: Fluxograma do boné inteligente

Componentes e circuitos utilizados no boné inteligente são detalhados a seguir.
3.1.1 Circuito para a obtenção de dados de temperatura
O componente básico utilizado para obter os dados de temperatura foi Dallas DS18B20 (ver
Figura 2).

Figura 2: Sensor Dallas DS18B20

Dallas DS18B20 é um sensor digital de temperatura com boas características para
trabalhar com Arduino, que são o baixo custo e facilidade de utilização. Alguns exemplos de
aplicações deste sensor são: medição de temperatura em aquários, temperaturas internas e
externas em um edifício, temperatura dentro de uma geladeira e a temperatura ambiente. As
principais características desse sensor são:



Alimentação DC entre 3.0V e 5.5V
Mede temperatura entre -55ºC e +125ºC
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Uma das características mais importantes do Dallas DS18B20 é o uso do protocolo oneWire [8]. Se for necessário trabalharcom diversos sensores, uma conexão entre eles pode ser feita
para utilizar apenas uma porta digital de comunicação com Arduino, essa conexão é chamada de
Modo parasita. As características desta conexão são:Todos os terminais 1 vão a GND; Os terminais
centrais vão ao nó paralelo do pino de dados e do resistor de 4,7k; O outro extremo do resistor de
4,7k vai à alimentação do Arduino; Os terminais da direita são aterrados no GND; Cada sensor
medirá a temperatura de onde se encontra; O código é o mesmo do modo normal
Um circuito esquemático para conectar quatro medições de temperatura Dallas DS18B20 usando
protocolo one-wire no modo parasita é mostrado na Figura 3.

Figura 3: Esquemático do modo parasita

3.1.2 Circuito para a obtenção de dados de luminosidade
Um circuito divisor de tensão simples foi usado para fazer a medição de luz usando um
LDR. Na Figura 4, duas configurações de divisor de tensão são apresentadas. A primeira com o R
DE CIMA e o LDR1, a tensão entre os pinos do LDR1 é inversamente proporcional à incidência de
luz no sensor. No entanto, na segunda configuração o comportamento oposto ocorre, quanto
maior a incidência de luz no sensor maior a tensão entre os pinos do LDR2.
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Figura 4: Circuito do LDR diretamente e inversamente proporcional luz x tensão (juntar com a imagem
acima)

3.2 Desenvolvimento
Usando o software Fritzing, o circuito do boné inteligente foi projetado. No circuito físico,
as conexões dos sensores ao Arduino Lilypad foram feita numa placa de com circuito impresso
(PCB) independentemente do resto do circuito. Figura 6 representa o PCB projetado para conectar
Arduino Lilypad para os sensores e outros componentes da aplicação.
3.2.1 Conexões e componentes elétricos
O circuito do boné inteligente projetado tem a seguinte conexão com o Arduino Lilypad e
PCB da Figura 6:
• P1: pino A5
• P2: pino GND
• P3: pino + 3.3V
• P4: pino Digital 2
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Figura 5: Placa com circuito impresso (PCB) implementado ao boné

Na alimentação foi utilizada uma bateria de lítio de 3,3v. Ela foi ligada em uma placa que
ajusta a tensão para ser utilizada no lilypad e permite que a bateria seja carregada sem removê-la
do circuito, utilizando o pino C e o pino – (negativo) para isso.
As informações de luminosidade são captadas pelo LDR. A montagem foi feita como um
divisor de tensão com R3. A leitura é enviada para o pino P1, ligado no A5. O alerta para quando
está em Escuro total, mal iluminado, iluminação regular ou muita incidência de luz é feito pelo
buzzer. Esse sinalizador apita em determinadas séries e frequências diferentes, para avisar sobre
cada estado de iluminação.
Ademais, os dados de temperatura do ambiente são coletados pelo sensor Dallas DS18B20.
Ele foi ligado no modo parasita de alimentação, esse modo foi o único que funcionou no lilypad,
esse modo pode ser utilizado para ligar vários sensores DS18B20. Um único sensor é ligado da
seguinte forma: os pinos 1 e 2 no GND, e um resistor PULL-UP de 4,7K(R4) ligado em +3,3v(pino
P3, +3,3v) e diretamente no fio de leitura ligado no pino P4, que é o pino digital 2.
A Figura 7 mostra o PCB desenvolvido. Todo o processo de construção o PCB foi feita à mão
usando equipamentos e reagentes químicos de fácil uso. PCB desenvolvido tem largura de 20,7
mm e 25,3 mm de altura.

Figura 6: Circuito PCB desenvolvido

Os componentes foram colocados com as resistências necessárias para funcionarem
corretamente. Os componentes da placa são: 1 LDR, 1 sensor Dallas DS18B20 e 2 resistores
No circuito da Figura 6, os resistores foram conectados de R1 a R1 e de R2 a R2. A
resistência R1 - R1 tem 12 kΩ, e a resistência R2 - R2 tem 4,7 kΩ. O último resistoré
necessário para executar o protocolo one-wire no sensor Dallas, eo outro é usado com o
LDR, como uma conexão de divisor de tensão. Os pinos de margem do Dallas DS18B20 são
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conectados aos pinos 2que são combinados, o outro pino está ligado ao outro 2.O LDR está
conectado de 1 a 1. Os pinos P1, P2, P3, P4 são as conexões com o Arduino Lilypad.
3.2.2 Programação do boné inteligente
Para a implementação do firmware, um exemplo de código do sensor de Dallas para pegar
temperatura ambiente foi utilizado. Primeiramente, os valores de Dallas são convertidos em graus
Celsius. Abaixo dessa conversão, existe uma estrutura condicional que ativa o sinal sonoro, e
emite um sinal sonoro na frequência de 1000Hz de acordo com os seguintes intervalos de
temperatura: se a temperatura estiver abaixo de 23° o buzzer apita uma vez, se estiver entre 23° e
35° apita duas e se estiver acima de 35° ele apitará três vezes.
Após essa estrutura condicional, existe uma leitura analógica do sensor de luminosidade.
Isto foi feito para que a variável Luminosidade recebesse o valor lido pelo sensor LDR. Depois ele
passa por outra estrutura condicional que ativa o sinal tátil do vibrador nos seguintes intervalos de
leitura do sensor: Para leituras com valores até 300, significa que o ambiente está bem iluminado
e ocorrerá uma vibração; para leituras de 301 até 700, a iluminação é regular e o vibrador vibrará
duas vezes; de 701 até 900, a iluminação é baixa e dará três vibrações; por fim a partir de 901
significa que a iluminação é quase nula dará quatro vibrações.
3.2.3 Colocando os componentes no boné
Para adaptar o sistema projetado para o boné, as conexões foram implantadas no interior
do boné de acordo com a Figura 9.

Figura 7: Boné com os componentes implantados

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Este trabalho apresentou o desenvolvimento de um boné inteligente que possui sensores
de temperatura e luminosidade, desenvolvido de modo a permitir uma melhoraria na
acessibilidade de pessoas com deficiência visual. Por meio de atuadores táteis, relações de
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luminosidade são transmitidas para o deficiente visual. Já valores de temperatura, medidos em
intervalos específicos, são disponibilizados ao deficiente por meio de sons.
A modelagem do boné foi de fundamental importância para a interação entre sistema e
usuário, devido os locais onde os componentes foram colocados propiciarem mais conforto e
melhoria de design, já que o boné deverá ser usado no cotidiano. Outro ponto fundamental
relacionado à modelagem, e que surgiu durante o desenvolvimento do boné, foi a criação de um
carregador que acompanhasse o produto. Para isto, carregadores não usados, incluindo cabos,
foram utilizados para criação do próprio carregador integrado ao LiPower, que regula a tensão e
permite que a bateria de lítio seja carregada.
A escolha do boné ainda se mostra favorável ao uso cotidiano, mas outras peças podem ser
mais confortáveis ou serem opção de quem irá usar o sistema. Com isso, testes com o boné são
necessários serem feitos, de modo que análises do material no qual o sistema foi construído serão
feitas, sendo de acordo com o posicionamento dos usuários a definição das peças de roupa que
em potencial para uso cotidiano.

5. CONCLUSÃO
Com o boné concluído, é necessário que testes sejam realizados para que possa ocorrer a
melhoria do sistema, sendo de acordo com as necessidades impostas pelos usuários. Dessa forma,
o projeto segue pelo âmbito da extensão, de modo a propiciar um ambiente de aprimoramento do
sistema. Alterações desde no nível de framework até no físico serão necessárias para que o boné
atinja o objetivo fundamental: ser um produto usado por deficientes visuais de modo a garantir
aumento da autonomia dos mesmos.
O ambiente que o boné foi desenvolvido está restrito a escolas ou instituições, tendo os
padrões desenvolvidos a partir disso. Dessa forma, projetos que englobem outros espaços, como
ruas, condomínios, são importantes para que o sistema das roupas inteligentes para deficientes
visuais possa atender, em muitas situações do cotidiano, o deficiente, devido este não estar em
apenas um local, podendo circular com o mesmo produto por diversos pontos das regiões.
A área de desenvolvimento de roupas inteligentes está no início no campus Caicó, dessa
forma, esse projeto se mostra como o início de diversas outras propostas que possam aparecer.
Com isso, nesse campi poderá ocorrer integrações entre todos os cursos da modalidade integrada,
permitindo inclusivo, o desenvolvimento de Projetos Integradores e Trabalhos de Conclusão de
Curso relacionados com essa temática. Assim, esse projeto pode incentivar a procura por projetos
ligados as vestimentas inteligentes, garantindo que o desenvolvimento tecnológico atinja
diretamente a sociedade, como neste projeto, que foi visando a melhoria da qualidade de vida dos
deficientes visuais.
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DESENVOLVIMENTO DE UM DATA WAREHOUSE PARA ARMAZENAMENTO E
ANÁLISE DOS DADOS DA GERAÇÃO DE ENERGIA EÓLICA NA REGIÃO DO MATO
GRANDE
A. F. N. Andrade1 e N. F. Ferreira2
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RESUMO
Este projeto tem como finalidade realizar um estudo e
propor uma estrutura de banco de dados para armazenar
grandes quantidades de dados, conhecida como Data
Warehouse (DW), dados esses relacionados com a
geração de energia eólica na região do Mato Grande,
onde são gerados por um simulador que reproduz dados
gerados por um aerogerador, como por exemplo, a
energia captada. A inserção e manipulação dos dados no
DW ocorre através de um API de armazenamento, essa
mesma API encontra-se pronta para obter os dados
através de um possível microcontrolador arduino que
capta os dados de um aerogerador. No momento, está
em desenvolvimento uma aplicação web para
disponibilizar análises dos dados armazenados. Esta
aplicação será implantada em um servidor do IFRN e

acessível ao público (7 dias por semana e 24 horas por
dia), onde será possível realizar uma análise detalhada da
geração de energia eólica na região. Com o
desenvolvimento do DW e da aplicação web, toda e
qualquer pessoa interessada nas informações
armazenadas contará com uma poderosa ferramenta
para os estudos de geração eólica, podendo realizar
analises por meio de gráficos, mineração dos dados e
retirar o conhecimento dos mesmos, como: corrente
elétrica gerada, posição do vento, velocidade do vento,
temperatura, umidade. Os estudos citados são muito
importantes para identificar alguns fatores que poderão
otimizar a geração de energia, tendo em vista que esta é
uma das fontes energéticas que mais ganha
popularidade no mundo atualmente.

PALAVRAS-CHAVE: Data Warehouse, energia eólica, geração eólica, aplicação web, análise de dados.

DEVELOPMENT OF A DATA WAREHOUSE STORAGE AND ANALYSIS OF POWER
GENERATION DATA WIND IN BIG MATO REGION
ABSTRACT
This project aims to conduct a study and propose a
database structure for storing large amounts of data,
known as Data Warehouse (DW), data those related to
wind power generation in the Mato Grande region,
which are generated by a simulator that reproduces data
generated by a windmill, for example, the energy
captured. The insertion and manipulation of data occurs
in the DW through a store API, the same API is ready for
data by a microcontroller Arduino possible that captures
data from a wind turbine. It is currently developing a web
application to provide analysis of the data stored. This
application will be deployed in a IFRN server and

accessible to the public (7 days a week and 24 hours a
day) where you can perform a detailed analysis of wind
power generation in the region. With the development
of DW and web application, any person interested in the
information stored will have a powerful tool for studies
of wind power and can perform analysis using graphs,
data mining and take knowledge of them, such as:
generated electrical current, wind position, wind speed,
temperature, humidity. The aforementioned studies are
very important to identify some factors that can optimize
energy generation, given that this is one of the energy
sources that most gains popularity in the world today.

KEYWORDS: Data Warehouse, wind power, wind generation, web application, data analysis.
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1. INTRODUÇÃO
A energia eólica é obtida através da força dos ventos, que transforma a energia cinética de
translação em energia cinética de rotação. Com o uso de aerogeradores, essa energia cinética de
rotação realiza a geração da energia elétrica, tão utilizada no mundo moderno. Segundo relatório
da Global Wind Energy, a geração de energia eólica aumentou cerca de 1000% em dez anos no
mundo inteiro. Um dos principais motivos do crescente aumento na procura deste tipo de energia
é o fato dela ser totalmente renovável e limpa, ou seja, não produz qualquer tipo de poluente (Sua
Pesquisa, 2016).
Procurando contribuir para este mercado sustentável, surgiu a necessidade de criar uma
ferramenta capaz de capturar e apresentar várias visões dos dados de geração de energia, obtidas
nos aerogeradores instalados no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte (IFRN) - Campus João Câmara, tendo em vista o grande potencial do Rio Grande
do Norte (RN) na geração de energia eólica. A análise desses dados é de extrema importância para
potencializar a geração de energia eólica na região.
Inicialmente os dados seriam captados através de sensores ligados a um microcontrolador
arduino, no entanto o mesmo não foi disponibilizado pelo instituto. Como alternativa de solução
para este problema, foi desenvolvido um simulador para a geração de dados aleatórios, que serão
armazenados em um banco de dados de grandes proporções, conhecido como Data Warehouse
(DW). A partir desse banco de dados será desenvolvida uma aplicação web para análise dos dados,
por exemplo, a quantidade de energia gerada mensalmente e os aspectos que levaram a essa
quantidade, como a temperatura, velocidade do vendo, etc. Essa aplicação será implantada em
um servidor do IFRN e acessível ao público (7 dias por semana e 24 horas por dia), onde os
docentes, discentes ou qualquer pessoa interessada terá acesso às informações.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Segundo a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), "Denomina-se energia eólica a
energia cinética contida nas massas de ar em movimento (vento). Seu aproveitamento ocorre por
meio da conversão da energia cinética de translação em energia cinética de rotação, com o
emprego de turbinas eólicas, também denominadas aerogeradores, para a geração de
eletricidade". As informações relacionadas a geração dessa energia são armazenadas em um
banco de dados.
Banco de dados é um conjunto de dados relacionados entre si que contém informações de
interesse de determinada empresa. Existem diversos tipos de banco de dados. Os armazéns de
dados (em português) ou Data Warehouse (DW) são bancos de dados com registros históricos,
possuindo uma massa de dados muito grande. Esses bancos de dados são utilizados para suporte
de apoio à decisão e também são conhecidas como base de dados OLAP (Online Analytical
Processing) (Oliveira, Wilson Jose, 2002).
Em um banco de dados do tipo Data Warehouse a quantidade de dados armazenados pode
chegar a casa dos Terabytes, comprometendo o desempenho na atualização desse banco de dados
XII CONGIC | II SECITEX

89

na inserção de novos dados. Pensando nisso, tornou-se amplamente adoto, na estruturação do
DW, o modelo estrela. Esse modelo tem como base a criação de tabelas dimensões, onde se
armazena dados considerados fixos, como por exemplo, o intervalo de temperatura impossível de
ser alcançado (tanto positivo como negativo) na ocasião para que se é destinado o DW. Existe
também a tabela de fato (central), a qual se relaciona com as tabelas de dimensões através de
chaves estrangeiras para manter a integridade dos dados. Essa tabela é responsável por
armazenar os dados captados (FERREIRA, N. F.; Furtado, Pedro, 2013).
Como o DW é projetado como o objetivo de armazenar uma grande quantidade de
informações históricas com uma grande abrangência do negócio, nem sempre é viável efetuar a
consulta diretamente nele, por exemplo, o somatório dos produtos vendidos em 5 anos. Para isso,
seria necessária uma grande quantidade de processamento e de tempo. Como alternativa, pode
ser implementado o conceito de Data Marts no banco de dados, que busca agregar esses dados
históricos, com o somatório do dinheiro arrecado pela empresa desde sua fundação ou a cada 10
anos, a título de exemplo.
O processo de Extract - Transform - Load (ETL), em português chamado de Extração Transformação - Carga, é responsável pela extração dos dados nas fontes de origem transformação dos dados com o objetivo de adaptá-los da fonte para a estrutura criada no DW armazenamento dos dados no modelo estrela e nos Data Marts. Este processo possui
basicamente três etapas. A primeira é a extração (E), onde os dados podem ser recebidos em
diferentes formatos e de diferentes fontes de dados, como um simples arquivo de texto (TXT),
JavaScript Object Notation (JSON), Extensible Markup Language (XML), etc. Posteriormente é
iniciada a segunda fase, chamada de transformação (T), onde os dados extraídos são manipulados
e transformados no formato que serão inseridos no DW. A terceira e última chama-se carga (L),
onde os dados, já transformados, serão finalmente carregados no banco de dados do DW.

3. METODOLOGIA
Inicialmente foram realizadas algumas reuniões com os professores do curso de Energias
Renováveis do IFRN - Campus João Câmara. Estas reuniões foram muito importantes para que os
especialistas da área pudessem repassar todos os detalhes de quais dados seriam necessários para
realizar as análises de maneira eficaz, desde as mais simples (a quantidade de Kw/h geradas no
dia) até análises mais complexas (a influência que um fenômeno climático possui na geração de
energia durante certo período).
Finalizada a fase das entrevistas, iniciou-se a etapa de analisar os requisitos e projetar a
estrutura de tabelas na forma do modelo estrela, definindo a tabela de fato e suas dimensões, que
fazem parte do DW. Foi utilizado o Data Base Management System (DBMS) MySQL para
armazenamento dos dados e o MySQL Workbench para a modelagem do banco de dados. Neste
ponto do projeto foram construídos os modelos conceitual, lógico e físico do banco de dados.
Posteriormente, percebeu-se que apenas o DW estruturado com o modelo estrela não
seria suficiente para que o propósito do projeto fosse alcançado, pois seria necessário a
implementação de uma ferramenta para realizar o processo ETL e a agregação de dados na
composição dos Data Marts, com o objetivo de otimizar as consultas. Por exemplo, uma consulta
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do somatório da quantidade de kw/h gerada em uma faixa de 5 anos demoraria muito para ser
realizada, pois o cálculo seria processado na consulta. Como solução, foi inserido no esquema de
banco de dados o conceito de Data Marts, no qual os somatórios dos dados são efetuados no
momento da inserção dos mesmos, sendo assim, a consulta terá um enorme ganho de
desempenho e uma menor necessidade de processamento.
O próximo passo seria captar os dados de um aerogerador por sensores ligados a um
microcontrolador arduino, no entanto, por falta de recursos, não foi possível implementar tal
artefato. Como alternativa, foi desenvolvido um simulador utilizando a linguagem de programação
Python. Esse simulador tem como objetivo gerar os dados que seriam captados do aerogerador. A
cada 5 (cinco) segundos esses dados são armazenados em um arquivo de texto no formato
JavaScript Object Notation (JSON), essa estrutura é conhecida como buffer.
Ao final de cada dia, os dados gerados pelo simulador serão transformados e depois
carregados no DW através de uma Application Programming Interface (API) de armazenamento,
também desenvolvido com a linguagem de programação Python e utilizando também o
framework Django. Esta API é responsável por receber os arquivos JSON, ler os dados presentes no
mesmo, manipulá-los e inseri-los na tabela fato (central) e, logo após, atualizar os dados
agregados das tabelas de Data Marts no DW. Esse processo é conhecido como Extract - Transform
- Load (ETL).
A última etapa foi o desenvolvimento da aplicação web, responsável por realizar as análises
dos dados, com geração de gráficos e divulgação das informações armazenadas no DW. Esta
aplicação foi desenvolvida utilizando o PrimeFaces, um framework que destina-se a tecnologia
JavaServer Faces (JSF), uma especificação da linguagem de programação Java para a construção de
interfaces de usuário baseadas em componentes para aplicações web (Caelum, 2016).

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Como citado anteriormente, uma das fases iniciais do projeto foi a modelagem do
esquema utilizado no DW. Ao fim da esquematização do banco de dados DW no modelo estrela,
foi obtido o diagrama que é representado na seguinte imagem (Figura 1).

XII CONGIC | II SECITEX

91

Figura 1: Diagrama do esquema do banco de dados Data Warehouse no modelo estrela.

Na Figura 1 é possível observar o DW no modelo estrela, tendo em suas extremidades as
tabelas
de
dimensões,
sendo
elas:
dimensao_altura,
dimensao_velocidade,
dimensao_temperatura e dimensao_data. Cada dimensão armazena dados detalhados, bem
definidos e com diferentes unidades e formas de representação, assim, a consulta não necessita
converter os dados on-demand e, consequentemente, obtendo um melhor desempenho.
Ainda na Figura 1, percebe-se a tabela de fato (central) denominada de fato_energia, onde
são adicionadas chaves estrangeiras de cada dimensão e outras informações que serão os dados
armazenados a cada 5 segundos (obtidos nas fontes de dados). Essa é a principal tabela do DW,
pois armazenará os dados detalhados de cada inserção, como: momento da inserção, energia
gerada, posição do vendo e os identificadores das outras dimensões que representam os outros
fatores relacionados à geração de energia. A Figura 2, apresentada abaixo, mostra as tabelas de
dados agregados (Data Marts) definidas para este projeto.
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Figura 2: Diagrama do esquema das tabelas Data Marts do Data Warehouse.

Observa-se na Figura 2 a representação das tabelas de Data Marts do DW, no total foram
criadas 5 tabelas com o objetivo de armazenar os somatórios da quantidade de energia capitada
em cada intervalo de tempo estabelecido. Foi definido a tabela que armazena o somatório a cada
15 minutos (dm_energia_minuto), a cada hora (dm_energia_hora), a cada dia (dm_energia_dia), a
cada mês (dm_energia_mes) e a cada ano (dm_energia_ano).
Segue o exemplo de uma consulta do somatório da quantidade de energia captada do
início de 2015 ao fim de 2020 antes e depois da utilização dos Data Marts:
Antes:
SELECT sum(f.dec_energia_watts)
FROM fato_energia as f
WHERE f.dtime_data >= '2015' AND f.dtime_data < '2021';

Depois:
SELECT sum(dm.dec_energia_watts)
FROM dm_energia_ano as dm
WHERE dm.date_inicio >= '2015' AND dm.date_inicio < '2021';
Analisando o exemplo, percebe-se que as sintaxes do "antes" e "depois" são praticamente
idênticas, o diferencial é que no “antes” seria necessário realizar o somatório de todas as energias
captadas a cada 5 segundos entre 2015 e 2020 (milhares de tuplas), já com a tabela
dm_energia_ano o somatório é realizado utilizando os somatórios armazenados a cada ano (6
tuplas), com isso ganha-se consideravelmente em desempenho e, consequentemente, em tempo
de resposta.
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Ao fim da esquematização do DW, foi desenvolvido o sistema de geração dos dados no
formato de arquivo JSON, que simula a geração dos dados captados do aerogerador através do
microcontrolador arduino. Para desenvolver esse sistema foi escolhida a linguagem de
programação Python por sua facilidade com manipulação de strings e persistência de arquivos.
A seguir, é possível visualizar um exemplo de um arquivo JSON gerado pelo simulador, que
posteriormente será enviado a API de armazenamento onde ocorrerá o processo de ETL para que
os dados sejam carregados no DW. Observa-se que o arquivo é salvo com o nome correspondente
a data de criação seguida da extensão .json.
2016-09-09 16:35:38. 182365.json:
{
"posicao_vento__sigla": "SW",
"altura_mar__int_cm": 5500,
"velocidade_vento__dec_mt_s": 14.0,
"fato_energia__dec_energia_watts": 38,
"str_datetime": "2016-09-09 16:35:38.182365",
"altura_aero__int_cm": 1550,
"temperatura_ambiente__int_cels": 83
}
Para o desenvolvimento da API de armazenamento também foi escolhida a linguagem de
programação Python, pelos mesmos motivos supracitados, e o framework Django, que destina-se
a mesma linguagem. Essa API é responsável por efetuar o processo ETL, onde ao fim de cada dia a
mesma recebe os dados escritos em arquivos de texto, no formato JSON, posteriormente os
manipula para que sejam inseridos na tabela de fato do DW e para que as tabelas Data Marts
sejam atualizadas, recebendo os somatórios da geração de energia.
Com a conclusão de todo processo de persistência de dados no DW, iniciou-se o
desenvolvimento da aplicação web para análise dos dados armazenados. Para essa etapa do
projeto, foi definida a utilização da linguagem de programação Java com sua especificação
baseada em componentes JavaServer Faces (JSF) e o framework PrimeFaces. Com a utilização do
conjunto de ferramentas escolhidas, foi possível agilizar muito o desenvolvimento do sistema,
principalmente na construção de funcionalidades que utilizam gráficos, por exemplo.
A seguir, na Figura 3, é possível observar um pequeno exemplo de um gráfico gerado pela
aplicação web para análise dos dados armazenado no DW:
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Figura 3: Exemplo de gráfico gerado pela aplicação web para análise dos dados armazenados no DW.

A Figura 3 é uma simples e pequena exemplificação de um gráfico responsável por analisar
os dados armazenados no DW no dia imediatamente anterior ao acesso. Neste caso, o acesso
ocorreu no dia 20 de Setembro de 2016 (2016-09-20) e, consequentemente, o dia analisado
corresponde a 19 de Setembro de 2016 (2016-09-19).
Ao analisar a Figura 3, é possível perceber que cada ponto do gráfico exibe o somatório da
energia captada a cada hora do dia, que corresponde ao intervalo fechado desde o primeiro
segundo da hora até o seu último segundo, como por exemplo, o ponto com as coordenadas
(14:59:59, 15044.0) representa o somatório da energia captada às 14 horas, que corresponde ao
intervalo de 14:00:00 às 14:59:59, onde x é 14:59:59 (último segundo da hora 14) e y é 15044.0
watts (energia captada durante a hora 14). Ao clicar neste ponto, é exibido no canto superior
direito da página a informação detalhada da data (2016-09-19), intervalo de tempo
correspondente (14:00:00 – 14:59:59) e energia captada naquele intervalo de tempo (15044.0
watts).
Ainda no gráfico da Figura 3, são exibidos pontos que correspondem a 0 watts captados,
que inicialmente vão de 00:00:00 até às 13:59:59, estes pontos representam o aerogerador
desativado, consequentemente, sem geração de energia. No momento em que ele passa a ser
ativado, às 14 horas, inicia-se a geração de energia, onde, às 19 horas o mesmo volta a ser
desativo até o fim do dia.
Após a conclusão do projeto, o DW, a API de armazenamento e a aplicação web para
análise dos dados serão ferramentas de suma importante para facilitar e otimizar a análise dos
aspectos que interferem, de forma negativa ou positiva, na geração de energia eólica na região do
Mato Grande. Assim, será possível otimizar a geração desse tipo de energia, estabelecendo, por
exemplo, quais as épocas do ano que mais geram energia, qual a posição do vento nesse mesmo
período, velocidade do vento, temperatura, etc. Outra análise que também pode ser feita,
utilizando os dados agregados, é com base na quantidade de energia gerada no período de
ocorrência de fenômenos meteorológicos (El Niño, por exemplo) nos últimos 5 anos (após a
captura dos dados desses 5 anos).

5. CONCLUSÃO
A utilização de todas as ferramentas que foram desenvolvidas nesse projeto, possibilitará a
facilidade nas análises e, consequentemente, a otimização da geração de energia eólica na região
do Mato Grande, pois tanto com a aplicação web como com a mineração dos dados do DW, será
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possível observar aspectos que influenciam na geração de energia, como: os momentos do dia,
semana, mês e ano que a geração atinge o seu pico. Com base nesses momentos, pode ser
realizada uma observação minuciosa de temperatura, velocidade do vendo, umidade do ar e
outros fatores meteorológicos que tenham relação positiva ou negativa nesse processo. Isso
tornará possível encontrar a melhor relação custo x benéfico e aproveitar o máximo do que esse
tipo energia pode nos proporcionar e, assim, incentivará a utilização e desenvolvimento da
geração de energia eólica, que é totalmente limpa e renovável.
Como sugestão de trabalho futuro, pode ser desenvolvido o projeto para captação de
dados de um aerogerador, que podem ser obtidos através de um microcontrolador arduino
possuindo sensores ligados a ele. Esses dados captados poderão ser integrados facilmente ao
projeto descrito neste artigo científico, substituindo o simulador desenvolvido, obtendo dados
reais e agregando ainda mais valor ao projeto inicial.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo apresentar o Psique
System, um sistema web para gerenciamento de consultas
com os profissionais de psicologia do IFRN. O sistema visa
padronizar e facilitar o controle de atividades do setor de
psicologia do IFRN, possibilitando um melhor controle
administrativo e mais agilidade na prestação dos serviços

aos atores do processo de ensino-aprendizagem. Além
disso, busca fornecer maior segurança e confiabilidade no
trato das informações. O sistema está em uso pelo
respectivo setor do Campus Apodi do IFRN.

PALAVRAS-CHAVE: Sistema, consulta, gerenciamento, psicologia.

SYSTEM FOR CONSULTATION MANAGEMENT WITH THE PSYCHOLOGY
PROFESSIONALS OF IFRN
ABSTRACT
This article has as objective to present the Psique System,
a web system for management of consultations with
psychological professionals at IFRN. The system aims to
standardize and to facilitate the control of activities of the
psychologic sector from IFRN, giving a better

administrative control and more agility in the rendered of
services to the actors of the teaching-learning process.
Besides, it tries to provide a larger safety and reliability in
the management of informations. The system is in use on
the respective sector from Campus Apodi of IFRN.

KEYWORDS: System, consultation, management, psychology.
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1. INTRODUÇÃO
Com o constante desenvolvimento tecnológico, as pessoas estão cada vez mais ligadas as
tendências geradas pela web. É notável o quanto a internet modificou os estilos de vida nos últimos
anos e, cada vez mais tem-se informações em menos tempo. Desde a primeira revolução industrial,
a preocupação por um melhor rendimento em menos tempo, trabalhos manuais feitos somente por
um indivíduo ou uma equipe foram substituídos por máquinas, e assim, esse avanço tem se tornado
cada vez mais frequente, uma vez que esses meios são mais eficientes, com custos menores e
conseguem fazer trabalhos repetitivos, rapidamente, sem a necessidade de descanso.
Atualmente, a evolução da programação permite que muitas tarefas sejam automatizadas.
Nesse sentido, a fim de promover mudanças significativas no processo de ensino-aprendizagem, as
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) articulam-se à Psicologia da Educação,
ramo da psicologia relacionada aos processos educativos e psicológicos que ocorrem em situações
de ensino-aprendizagem em diferentes contextos educacionais e de aprendizagem
(Scorsolini-Comin, 2013). Nesse âmbito, os diversos Campus do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), a fim de melhorar o rendimento do seu corpo
discente, dispõem de um especialista em psicologia que tem como função atuar junto aos alunos,
pais e professores, através de atendimentos individuais e/ou em grupo, auxiliando nas questões
emocionais e comportamentais que interferem na aprendizagem e nos relacionamentos
interpessoais.
Nesse sentido, para que os atendimentos sejam realizados é preciso diariamente controlar
a agenda do profissional, os horários dos discentes, quantidade de consultas agendadas, além disso,
juntamente com o cadastro dos dados dos alunos são arquivados prontuários e outras informações
obtidas durante as consultas. Com o aumento do número de alunos, a quantidade de informações
também aumenta. Para auxiliar nessa tarefa, a utilização de sistemas de informação para o
gerenciamento é fato comum, parte quase essencial, na maioria das organizações. Contudo, ainda
é incipiente no setor de psicologia do IFRN no qual a administração é comumente realizada de forma
artesanal, com vasta produção de documentos em papéis e, por vezes, de forma manuscrita, onde
torna-se mais complicado com uma grande demanda. Muitas vezes, esse modo é ineficiente, sujeito
à perda de informações, conflitos de dados, ilegibilidade de anotações e com propensão à
degradação, onde o manuseio constante, é um dos principais agressores dos documentos em papel.
Tais eventos, se ocorrerem, são capazes de prejudicar o desempenho e a qualidade dos serviços
prestados pelo setor.
Desta forma, a criação de um sistema online para auxiliar no agendamento e
acompanhamento dos pacientes feito pelo profissional do IFRN Campus Apodi, pode proporcionar
um melhor rendimento nos atendimentos, já que a automação dos processos garante um ganho de
tempo, controle e segurança das informações.
O trabalho apresentado neste artigo consiste em desenvolver um sistema para gestão do
setor de psicologia do IFRN que padronize e facilite o controle de atividades, visando um melhor
controle administrativo e mais agilidade na prestação dos serviços aos atores do processo de ensinoaprendizagem.
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O sistema também possibilita uma maior interatividade entre as partes envolvidas, já que o
interessado pode fazer seu agendamento em casa, no horário que mais lhe for conveniente, tendo
acesso a todos os horários livres, optando pelo que mais agradar. Um sistema desse tipo também
não cometeria erros tipicamente humanos, como marcar dois agendamentos para um mesmo
horário.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
No âmbito escolar é necessário o acompanhamento contínuo dos alunos seja no aspecto
pedagógico ou psicológico. Nota-se essa necessidade ao entendermos que os alunos,
principalmente os que estão na fase da adolescência, sofrem com problemas pessoais internos
tendo em vista sua preste mudança para a vida adulta, além de toda a pressão em escolher sua
carreira profissional e conseguir aprovação em uma universidade.
No IFRN Campus Apodi, o serviço de psicologia funciona buscando atender a demanda de
atendimentos que cresce cada vez. Isso é importante porque como afirma Neves (2009, p.71):
A abertura da Psicologia para atuar em interface com outras áreas tem sido uma
recomendação constante nos contextos institucionais. No que se refere à Psicologia Escolar,
os sinais de que a área está ultrapassando esse isolamento demonstram o amadurecimento
da atuação nessa área da Psicologia.

Nessa perspectiva, alguns desafios surgem nesse processo de atendimento e um dos
primeiros é a maneira como tem sido feito os agendamentos dessas consultas. Atualmente, utilizase uma forma de controle manual que está sujeita a problemas de gerenciamento e eficiência.
A tecnologia tem influenciado crucialmente a forma como vivemos hoje. Desde os anos 80,
a informática foi concebida e mostra-se cada vez mais presente no espaço social, principalmente no
apoio ao desenvolvimento tecnológico que segundo Galli (2004, pg.2) tem contribuído para a
melhoria da qualidade dos serviços em todas as áreas de conhecimento, proporcionando rapidez e
precisão de dados com que tais serviços são executados.
Dentro do contexto apresentado, o trabalho tem como objetivo permitir um agendamento
web, que facilite a visualização dos horários de atendimento do setor de psicologia durante a
semana para os alunos, pais e professores. O sistema ainda possibilitará aos profissionais alterar os
horários e gerar indisponibilidades justificadas. O trabalho ainda objetiva ter uma integração com
nuvem computacional, possibilitando uma visualização privilegiada da Coordenação de Assuntos
Estudantis (COAES) para os agendamentos marcados por alunos. Ao ser concluído, este trabalho
pretende disponibilizar um sistema de gerenciamento de consultas com o setor de psicologia do
IFRN, que tenha funções para disponibilizar e indisponibilizar horários, gerenciar perfis, visualização
de agendamentos em nuvem computacional, entre outras funcionalidades que tornem o sistema
utilizável também em outros contextos. Como estudo de caso, o sistema proposto e desenvolvido
foi utilizado, em caráter experimental, pelo setor de psicologia do IFRN Campus Apodi.

3. METODOLOGIA
Para a realização deste estudo de caso, buscou-se compreender as dificuldades do
gerenciamento das consultas no setor de psicologia, entendendo melhor a forma de agendamento,
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do registro das consultas e a rotina de trabalho do especialista. Desta forma, foi necessário fazer um
levantamento de requisitos do sistema através de entrevistas com o profissional do setor.
Para uma melhor forma de gestão e planejamento do sistema, foi adotado o Scrum, uma
metodologia ágil, que se refere a um framework no qual é possível empregar várias práticas de
gerenciamento e desenvolvimento, em geral a partir de reuniões diárias com o objetivo de
identificar e corrigir quaisquer deficiências e/ou impedimentos no processo de desenvolvimento,
de modo que se possa melhorá-las (SCHWABER, 2002). A princípio, realizou-se o product backlog,
onde foram selecionadas as funcionalidades a serem disponibilizadas no sistema, em seguida, foi
adotado duas sprints para cada etapa do processo, cada uma com intervalo de 4 semanas.
O sistema foi projetado em dois módulos, a saber: administrador e paciente/discente. O
administrador se refere ao profissional em psicologia que é responsável por gerenciar as solicitações
de consultas, informando aos requerentes se foi confirmada ou cancelada, fazendo observações
sobre horários, avisos ou motivos do cancelamento da consulta. Outrossim, o paciente realizará a
marcação de seu atendimento informando dados pessoais como: nome, e-mail, matrícula, horário
e a data da consulta desejada. Além disso, o paciente poderá consultar o status da solicitação a
partir de sua matrícula.
A interface web foi desenvolvida com a utilização das seguintes tecnologias (ver Figura 1):









PHP (Hypertext Preprocessor): linguagem de script, definida como sendo de fácil
compreensão, possibilitando uma maior interação e dinamicidade nos conteúdos
desenvolvidos em suas páginas web do tipo server-side, que executa o processamento das
informações ao lado do servidor.
HTML (HyperText Markup Language): linguagem de marcação de hipertexto, a qual é de
fácil interpretação pelos browsers.
MySQL: um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) que permite grande
armazenamento de informações e acessibilidade, por isso é utilizado em grande parte pelas
aplicações publicadas encontradas na internet.
XAMPP: uma distribuição da apache que contém PHP e aplicativos como MySQL, Filezila e
Mercury. Sua vantagem é a sua versatilidade, que incorpora em um único software vários
programas.
Bootstrap: framework baseado nas linguagens Cascading Style Sheets (CSS) e Javascript que
simplifica o trabalho dos desenvolvedores na estilização de páginas HTML e na criação de
design responsivo, tornando as páginas adaptáveis ao tamanho da tela do dispositivo que
está sendo utilizado para acessá-las.
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Figura 1. Representação esquemática das tecnologias utilizadas.

4. RESULTADOS E DISCUSÕES
Com base na elicitação de requisitos obtida com as entrevistas com o setor de psicologia, foi
desenvolvido o sistema web denominado Psique System, que em sua atual versão dispõe de 2
módulos. O módulo paciente/aluno possibilita a solicitação de agendamento de consulta e para que
a requisição de consulta seja enviada é necessário preencher alguns dados pessoais, como nome, email, matricula e também o horário e a data de interesse para a consulta, conforme a Figura 1.

Figura 1: Interface de agendamento.

Por meio de sua matrícula, o discente pode acessar a seção “situação” e verificar o status
(confirmada ou cancelada) de sua solicitação, mostrando seus respectivos dados pessoais e
observações feitas pelo especialista. Por meio da Figura 2, visualiza-se a interface deste módulo.
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Figura 2: Interface de visualização do status.

O psicólogo por sua vez, ao logar no sistema por meio de sua senha e matrícula institucional,
visualizará um painel com a opção “solicitações”, na qual são mostrados os alunos que requisitaram
o atendimento. Ainda no mesmo local, poderá ser indicado a cada aluno se a consulta foi confirmada
ou cancelada, podendo informar avisos e sugestões para novos horários e datas para as consultas
que precisarão ser cancelas. Além disso, são mostrados os registros dos alunos atendidos. A
representação deste módulo encontra-se na Figura 3.

Figura 3: Interface do profissional especialista.

Desse modo, infere-se que a plataforma promoverá de forma ágil e dinâmica uma maior
interação entre a instituição, os discentes, os servidores, os professores e todos aqueles que
constituem as relações da escola, possibilitando assim, uma forma mais ágil no atendimento dos
indivíduos que necessitarem de um acompanhamento psicológico.
Vale salientar que o sistema proposto é responsivo, ou seja, tem a capacidade de adaptar o
conteúdo e o layout para ser exibido em diversos tamanhos de tela. Nesse ínterim, instar ressaltar
que um sistema responsivo disponibiliza um mesmo site para todos independente da interface, ou
seja, tem-se um só conteúdo, um único site, porém diversas experiências para cada tipo de usuário.
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Dessa forma, o Psique System oferece um espaço comum para uma variedade de usuários com
perfis diversificados.

5. CONCLUSÃO
Por meio desse trabalho são evidenciadas as melhorias que o avanço tecnológico vem
trazendo para a vida das pessoas. Com o surgimento da informática, muitas ações antes feitas de
forma manual puderam ser computadorizadas e automatizadas, corroborando para uma melhoria
no gerenciamento das tarefas que são desenvolvidas de forma rotineira.
O Psique System incorpora esses conceitos e traz para o IFRN Campus Apodi uma melhoria
na maneira que são gerenciadas as marcações de consultas com o profissional de psicologia,
proporcionando simplicidade e agilidade nos atendimentos, tendo em vista que a qualquer
momento e por meio de um dispositivo com acesso à internet os pacientes/alunos poderão fazer
seu agendamento e acompanhar o status, enquanto o profissional administrará essas solicitações
de forma rápida e prática.
A integração com o Google Calendar oferece uma comodidade ainda maior para o gestor do
sistema, que pode visualizar os eventos de qualquer dispositivo que tenha acesso ao calendário. O
aluno também é beneficiado ao poder adicionar o evento ao seu calendário, e é cada vez mais
comum vermos pessoas utilizando agendas virtuais para organização pessoal.
No momento, a plataforma está hospedada em um servidor com o seguinte endereço:
nutag.info/Psicologa. Encontrando-se em fase de teste de sistema, onde está sendo verificado seus
requisitos no ambiente de produção com intuito de verificar o funcionamento da plataforma e
validar os requisitos já contemplados.
Por fim, este trabalho foi destinado a solucionar o problema do gerenciamento de
informações do setor de psicologia do IFRN e, mais especificamente, do Campus Apodi. Embora o
sistema desenvolvido não resolva a totalidade dos problemas abrangidos pelo modelo, ele consegue
se sair muito bem nos requisitos iniciais demandados pelo especialista. O sistema consegue oferecer
a opção de agendamento para os alunos a qualquer momento, e permite com que eles busquem a
opção de horário que melhor o servir. Só com isso já supera o clássico telefonema perguntando
sobre horários disponíveis, normalmente utilizado.
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RESUMO
O Plano de Fechamento de Mina (PFM) tem sido legalmente exigido para atividades minerais sob o regime de
Concessão de Lavra. Entretanto, todas as atividades de extração e processamento mineral, sob todos os regimes de
aproveitamento e exploração mineral, resultam em passivos ambientais que necessitam de algum de tipo de cuidado
quando do seu encerramento. Esse artigo se utiliza de pesquisa bibliográfica, entrevistas com os principais atores do
setor mineral e dados de campo para discutir o tema e propor soluções, enfocando a questão da Mineração Artesanal
e das atividades sob Permissão de Lavra Garimpeira (PLG) existentes no semiárido potiguar, a sua função social em um
cenário de recorrentes processos de estiagem.
PALAVRAS-CHAVES: Plano de Fechamento de Mina, Garimpeiro, Mineração Artesanal e Semiárido Potiguar.

ALTERNATIVES FOR APPLICATION OF MINE CLOSURE PLAN AND CRAFT MINING
MINES OF SERIDÓ RN REGION.
ABSTRACT
The Mine Closure Plan (PFM) has been legally required for mineral activities under the Mining Concession regime.
However, all activities of extraction and mineral processing, under all exploitation and mining polity, result in
environmental liabilities that require some type of care when its closure. This article uses bibliographic research,
interviews with key actors in the mining sector and field data to discuss the issue and propose solutions, focusing on
the issue of Artisanal Mining and activities under Lavra Garimpeira Permit (PLG) existing in the Potiguar semi-arid, its
social function in a scenario of recurring drought processes.

KEYWORDS: Mine Closure Plan, Prospector, Artisanal Mining and Potiguar semi-arid.

XII CONGIC | II SECITEX

105

1. APRESENTAÇÃO
A exigência legal de elaboração de um Plano de Fechamento de Mina (PFM) tem por base a
Política Nacional de Meio Ambiente (BRASIL, 1981), a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988)
e as Normas Reguladoras da Mineração, Normas 20 da Portaria DNPM (Departamento Nacional da
Produção Mineral) número 237 – (BRASIL, 2001). Inicialmente o PFM constava como um importante
capítulo do Relatório de Impacto Ambiental (BRASIL, 1981). Atualmente, é uma seção indispensável
do Plano de Aproveitamento Econômico (P.A.E.), o qual é uma exigência do artigo 38 do Código de
Mineração (BRASIL 1967), cujos temas, a serem abordados no P.A.E., estão elencados no artigo 39.
A este artigo foram acrescidos os seguintes (ver http://outorga.dnpm.gov.br/SitePages/PAE.aspx):
Estudo de viabilidade econômica; Dados da mão de obra a ser empregada; Plano de controle dos
impactos ambientais na mineração; Cronograma dos trabalhos; Plano de resgate e salvamento;
Plano de Gerenciamento de Risco; Plano de Fechamento de Mina; e, Plano de Controle Médico e
Saúde Ocupacional. O Plano Nacional da Mineração (PNM) 2030 (BRASIL, 2010) defende que o PFM
deve ser planejado desde o início da fase de Pesquisa Mineral.
No Brasil estão previstos 4 Regimes de Exploração e Aproveitamento dos Recursos Minerais
(BRASIL, 1967), baseados na complexidade social e econômica da atividade de mineração. São eles:
Regime de Autorizações e Concessões - pesquisa mineral e posterior lavra/beneficiamento, válido
para todas as substâncias minerais; Regime de Licenciamento – Lavra/beneficiamento de bens
minerais de emprego imediato na construção civil (areia, brita, argila vermelha etc.); Regime de
Permissão de Lavra Garimpeira (PLG), que permite a Lavra/beneficiamento de minerais designados
pelo DNPM como garimpáveis; e o Regime de Extração destinado a Lavra/beneficiamento, por
órgãos da administração direta ou autárquica da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios de substâncias de emprego imediato na construção civil, restrito ao uso exclusivo em
obras públicas.
Dos regimes citados apenas o de Autorização e Concessão está obrigado a apresentar P.A.E.
e o consequente PFM, apesar do fechamento de uma mina, em qualquer dos regimes de exploração
e aproveitamento mineral, ser tão impactante quanto sua abertura para os meios físico, biótico e
socioeconômico. Desse modo, este artigo se propõe a trazer o tema à discussão e apresentar
sugestões, e quiçá subsídios, para os casos de fechamento de garimpos. Ao mesmo tempo, busca
instigar as autoridades e a comunidade técnicas científicas sobre a necessidade de se planejar o
encerramento, também, de todas as atividades de exploração dos Recursos Minerais, uma vez que
todas, independente do regime de exploração e aproveitamento mineral, geram fortes impactos
nos meios físico, biótico e sócio econômico que demanda por solução. No entanto, se deteve na
questão do Minerador Artesanal e Garimpeiro do sertão potiguar, em função de sua vulnerabilidade
social e econômica ao Desastre Natural representado pelas secas.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Esse trabalho valeu-se de uma ampla pesquisa bibliográfica, entrevista com os principais
atores do tema em baila e dados de campo. Utilizou-se também da experiência dos autores, um
deles milita na área a mais de 30 anos.
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A pesquisa bibliográfica utilizou a base disponível na INTERNET (portal Periódicos da CAPES,
o Google, o Google Scholar), artigos de periódicos na área de interesse, e em bibliotecas de
instituições que tratam do tema, como a biblioteca da UFRN e do IFRN. As páginas da INTERNET de
instituições como a CPRM (Serviço Geológico do Brasil), o DNPM (Departamento Nacional da
Produção Mineral) e o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) foram também
acessadas.
As entrevistas foram dos tipos formais e informais, com questionários e conversas com
gestores de instituições como presidentes dos Sindicatos dos Mineradores (patronal) e dos
Trabalhadores na Mineração que nos subsidiaram nas discussões sobre as questões tratadas nesse
artigo. Tratamos também com presidentes das Cooperativa de Pequenos Mineradores e
Garimpeiros, Coordenador da Coordenadoria de Recursos Minerais do Estado do RN, geólogos e
engenheiros de minas com experiência na atividade de mineração no RN, o DNPM e,
principalmente, com garimpeiros por ocasião dos trabalhos de campo. Esse conjunto de
informações foram reunidas neste artigo que teve o apoio da Pro-Reitoria de Pesquisa e Inovação
do IFRN através do Edital Nº 12/2014 – PIBIC-EM/CNPq.

3. O FECHAMENTO DE UMA MINA
Na prática, o fechamento de uma mina é um processo que tem início já na elaboração do
PFM, durante a fase inicial de planejamento da futura mina, com a preparação do PAE, apesar da
recomendação do PNM 2030 (BRASIL, 2010) anteceder esse evento. A efetivação do PFM começa
um pouco antes do término das operações de produção mineral e é concluído com a implantação,
acompanhamento e controle das medidas de recuperação (IBRAM, 2013), recomposição e
remediação do meio ambiente, abrangendo os meios físicos, bióticos e antrópicos, conforme
aprovado pelo órgão competente, quando do Licenciamento Ambiental. O PFM deve ser atualizado
periodicamente e estar disponível na mina para a fiscalização, conforme Norma 20.4.2.1 (BRASIL,
2001).
Segundo o IBRAM (2013), a primeira fase da efetivação do processo de fechamento de uma
mina é denominada de “Desativação”, quando as máquinas e os equipamentos são retirados e são
iniciadas as medidas previstas no PFM, notadamente aquelas de garantia da segurança da área,
reflorestamentos, estabilização de taludes, programas de requalificação dos trabalhadores, etc.
Nesta fase devem ser tomadas as providências exigidas pelas Normas 20 das Normas Reguladoras
de Mineração (BRASIL, 2001), quais sejam:
“ a) elaboração do relatório dos trabalhos efetuados;
b) caracterização das reservas remanescentes;
c) plano de desmobilização das instalações e equipamentos que compõem a infraestrutura do
empreendimento mineiro indicando o destino a ser dado aos mesmos;
d) atualização de todos os levantamentos topográficos da mina;
e) planta da mina na qual conste as áreas lavradas recuperadas, áreas impactadas recuperadas e por
recuperar, áreas de disposição do solo orgânico, estéril, minérios e rejeitos, sistemas de disposição,
vias de acesso e outras obras civis.”

(BRASIL, 2001),
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Na fase seguinte, denominada de “Fechamento” (IBRAM, 2013), as máquinas e os
equipamentos já foram retirados e todas as medidas que caracterizam a Desativação foram
adotadas. São iniciadas as atividades de acompanhamento das ações previstas no PFM, o
monitoramento e controle pelo tempo necessário para a implementação das medidas previstas,
incluindo, entre outros, o monitoramento e acompanhamento dos sistemas de disposição e de
contenção, taludes em geral, comportamento do lençol freático e drenagem das águas (BRASIL,
2001). As Normas 20 das Normas Reguladoras de Mineração (BRASIL, 2001), ainda recomendam:
“g) plano de controle da poluição do solo, atmosfera e recursos hídricos, com caracterização de
parâmetros controladores;
h) plano de controle de lançamento de efluentes com caracterização de parâmetros
controladores;
i) medidas para impedir o acesso à mina de pessoas estranhas e interditar com barreiras os
acessos às áreas perigosas;
j) definição dos impactos ambientais nas áreas de influência do empreendimento levando em
consideração os meios físico, biótico e antrópico;
l) aptidão e intenção de uso futuro da área;
m) conformação topográfica e paisagística levando em consideração aspectos sobre a
estabilidade, controle de erosões e drenagens;
n) relatório das condições de saúde ocupacional dos trabalhadores durante a vida útil do
empreendimento mineiro e
o) cronograma físico e financeiro das atividades propostas.”

BRASIL, 2001
A fase final, denominada pelo IBRAM op. cit. de “Transferência de Custódia”, é quando é
dada outra atividade ou uso à área objeto da Mineração. Na realidade são adotadas medidas para
a recuperação, ou a recomposição ou ainda a remediação da área degradada pelas atividades de
extração e processamento mineral. A recuperação é definida pelo Decreto No 97.632, de 10 de Abril
de 1989 (BRASIL, 1989) como sendo o retorno da área degradada a uma forma de utilização. O artigo
3º desse Decreto determina:
“Art. 3° A recuperação deverá ter por objetivo o retorno do sítio degradado a uma forma de
utilização, de acordo com um plano preestabelecido para o uso do solo, visando a obtenção de
uma estabilidade do meio ambiente.”
(BRASIL, 1989)

Para Bitar (1997), o termo Recuperação compreende a Restauração, a Reabilitação e a
Redefinição ou Redestinação ou ainda a Remediação. Na Restauração o PFM propõe o retorno da
área degradada pelas atividades de mineração às condições existentes antes da degradação. A
Reabilitação é o retorno da área degradada a um estado intermediário da condição original,
enquanto a Remediação é a destinação da área degradada a um uso diferente daquele anterior a
degradação pela Mineração. Para exemplificar, citamos, baseados em Camelo (2006), o PFM da Vale
na Mina de Águas Claras, no município de Nova Lima, a 10 Km de Belo Horizonte/MG, que prevê a
criação de um centro comercial e de um lago preenchendo a cava destinando à atividade turística.
A maioria dos PFM no semiárido do RN também prevê a formação de lagos visando suprir a escassez
de água característica dessa região.

XII CONGIC | II SECITEX

108

4. CARACTERISTICAS DA MINERAÇÃO ARTESANAL DO RN
Durante o “Ciclo da Mineração no Nordeste” (década de 40 até meados dos anos 80) várias
frentes de extração mineral foram abertas (PARAHYBA et al 2009), inclusive foram desenvolvidas as
intensas atividades de garimpagem no Estado do Rio Grande do Norte de minerais de scheelita,
tantalita, berilo e ouro.
A partir da Lei Nº 7.805, de 18 de julho de 1989, publicada no Diário Oficial da União de
20/07/89, a atividade garimpeira deixou de ser aquela que faz uso de técnicas rudimentares e
equipamentos predominantemente artesanais, conforme definição de então. A partir daquela data,
esta passou a ser a definição de “Mineração Artesanal”, consoante com o entendimento do Banco
Mundial (2008) e identificada na maioria dos locais denominados de “garimpos”. A garimpagem, no
entanto, é a atividade de extração e beneficiamento de alguns minerais definidos como garimpáveis
no parágrafo primeiro do artigo 5º do Decreto número 98.812/90 e regidos pelo regime de
Permissão de Lavra Garimpeira (PLG). Os minerais listados no referido Decreto são aqueles que
podem ser extraídos, beneficiados e comercializados sem a atividade preliminar de pesquisa
mineral.
Sendo a legislação ambiental brasileira da segunda metade da década de 80, esta não
alcançou as degradações pretéritas a 1986, quando entrou em vigor da Resolução CONAMA 001/86,
coincidindo com o fim do ciclo da mineração de minerais metálicos no semiárido do RN. Ainda que
alcançasse, aquela Resolução esbarraria na impossibilidade de seu cumprimento pelos garimpeiros,
uma vez que estes, via de regra, não tinham (e não tem) os recursos financeiros necessários à
Recuperação Ambiental, em nenhuma das modalidades descritas por Bitar (1997). Dessa forma, as
atividades de extração mineral no semiárido do RN, sem exceção, geraram um Passivo Ambiental
afetando os meios físicos, bióticos e sócio econômicos.
A atividade de Mineração Artesanal do Seridó do RN, conforme constatada “in loco” e pelas
entrevistas com todos os atores do processo, se caracteriza pela extração rudimentar, com
predominância de equipamentos manuais, pela informalidade, sazonalidade, ensino de técnicas de
extração e processamento mineral baseado nas relações mestre-aprendiz e pelo uso de tecnologia
e sistema de produção artesanal. Os Mineradores Artesanais justificam a informalidade devido a
burocracia e os altos custos da legalização, que tem início com o processo junto ao DNPM de
requerimento e os pagamentos de emolumentos, de profissionais responsáveis (honorários e
Atestado de Responsabilidade Técnica/ART), Meio Ambiente, Taxas de Fiscalização, Taxa Anual por
Hectare (se Requerimento de Pesquisa), CFEM (Compensação Financeira sobre a Extração Mineral),
RAL (Relatório Anual de Lavra) além de todo o rol de impostos cobrados pelas três esferas do
governo, que faz do Brasil um dos países que mais taxa a produção no mundo. O agricultor
sertanejo, querendo produzir de manhã para ter o que comer a tarde, não tem outra opção senão
recorrer a informalidade. Na informalidade o Minerador Artesanal do semiárido potiguar, via de
regra, respeita a propriedade privada. Para viabilizar a produção ele faz um Acordo informal com o
proprietário do imóvel rural, estabelecendo o pagamento de uma “conga”, uma espécie de royalty
que será pago ao superficiário sobre a produção. Esse percentual varia de 10% até 50%, segundo
informaram os garimpeiros, sendo comum os conflitos que vão desde o suprimento de quantitativos
até imposição de obrigações, de parte a parte, que não estavam no acerto inicial. O distrato é
igualmente informal.
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A opinião corrente é a de que os recursos minerais dos garimpos do Seridó do RN são
bastante limitados e os investimentos necessários para tornar as atividades produtivas rentáveis à
uma empresa de grande e médio porte são muito elevados para garantir competitividade nos
mercados que estão cada vez mais globalizados e exigentes de qualidade e produtividade (MATALLO
Jr., 2001). Dessa forma, a atividade é pouca atrativa para a empresa tradicional, devido à
inviabilidade econômica dos pequenos Depósitos Minerais, enquanto que, para a Mineração
Artesanal, Micro e Pequenas mineradoras, a atividade é viável. Isso se deve a inexistência de
alternativas de obtenção de rendas, a necessidade de sobrevivência e os recursos financeiros
gerados serem do tamanho adequado aos anseios dos micro e pequenos mineradores, como
também dos Mineradores Artesanais. A renda gerada para a comunidade do entorno é um dos
principais impactos positivos.
A Mineração Artesanal apresenta diversos aspectos que demandam análises mais
complexas, especialmente de ordem social, uma vez que, grande parte dos garimpeiros é, na
realidade, o agricultor que busca, na extração mineral, uma alternativa de convivência e
sobrevivência aos efeitos da seca.
Sem recursos financeiros, os garimpeiros não realizam as inversões em tecnologia, máquinas
e equipamentos de mineração para ter uma produção mais eficiente e atenuar a degradação
ambiental, resultando em processos de extração e processamento mineral por métodos
inadequados (SOUSA, 1997, BECKER, 1990 e PARAHYBA et al 2009), implicando em desperdícios de
mais de 50%, conforme contabilizado por Cavalcanti Nt e Brito (2009, p. 26). O elevado desperdício,
devido à baixa taxa de recuperação, gera rejeitos ricos em conteúdos metálicos que poderiam ser
reaproveitados e, assim, se constituírem numa excelente oportunidade de negócio por se tratar de
um depósito de cubagem fácil, de baixo custo de produção, uma vez que as etapas de extração e
cominuição já foram realizadas. Esses tipos de Depósitos Minerais, denominados de Antropogênicos
por Cavalcanti Nt & Brito (2009), têm características intrínsecas de comportamentos que favorecem
facilidades, como a tendência à homogeneização do teor e de regularidade estatística (baixo
coeficiente de variação), também observada, via de regra, nos depósitos minerais secundários. Por
outro lado, esses rejeitos, expostos ao ar livre, possuem apreciáveis conteúdos de metais que
contaminam a rede hidrográfica, solo e a vegetação a jusante das pilhas, criando um ciclo de
contaminações e bio magnificações que pode chegar ao homem acarretando sérios problemas de
saúde. O aspecto paisagístico também é fortemente impactado, tanto pelas cavas, como pelas
pilhas de rejeito. Via de regra as lavras garimpeiras a céu aberto e subterrânea inviabilizam o
posterior aproveitamento por empresas de mineração. Entre centenas de exemplos desta
degradação do meio ambiente promovida pelos garimpeiros, apresentamos dois desses aspectos
na figura 1: os rejeitos de processamento mineral e de “run of mine”, conforme definição de
Cavalcanti Nt & Brito (2009), expuseram uma quantidade de arsênio acima dos valores brasileiros e
internacionais de referência para as águas e solos (CAVALCANTI Nt. et al, 2014). Como a maioria dos
Garimpos e das Minerações Artesanais é uma atividade sazonal, não se tem planejamento para seu
início e nem para o seu fim.
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(a)

(b)

Figura 1: Aspectos da degradação ambiental promovida pela garimpagem de Ouro: (a) Rejeitos da garimpagem de
ouro no município de São Fernando/RN rico em Arsênio. Notar que o rejeito já faz parte da diversidade da área; (b)
Cava aberta para extração de ouro no município de Caicó/RN. FONTE: Os autores.

5. O SETOR MINERAL FORMAL DO RIO GRANDE DO NORTE
No Rio Grande do Norte, até o primeiro trimestre de 2015 e segundo o site do DNPM
(www.dnpm.gov.br), existiam 2.349 processos de pesquisa mineral nas fases de Alvará de Pesquisa
e de Requerimento de Autorização de Pesquisa Mineral. Os trâmites de processos de minerais
metálicos estavam paralisados em função da expectativa de vigência do Novo Marco Regulatório da
Mineração, que engessou as atividades de pesquisa de minerais metálicos em todo o Brasil, uma
vez que, em um primeiro momento, o Governo proibiu a emissão de Alvarás e, num segundo
momento, que perdura aos dias atuais liberou, a “conta-gotas”, numa média de 5 por mês e por
superintendência do DNPM.
No Estado do RN estão cobertos por Requerimentos de Pesquisa Mineral e Alvará de
Pesquisa Mineral 2.522.032 ha (Dois milhões, Quinhentos e Vinte e Dois Mil e Trinta e Dois Hectares)
de sua superfície, cobrindo mais da metade da superfície estadual (figura 2).
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Figura 2: Mapa de Localização das áreas requeridas identificadas por fase do Processo. Fonte: www.dnpm.gov.br.

Foram requeridas, ou já estão em fase de Concessão de Lavra, 383 áreas, onerando
171.832,8 Ha de terras norte-rio-grandenses e 363 processos de requerimento de licenciamento
mineral ou com o Licenciamento concedido e em vigência, onerando 10.680,46 Ha. O quadro 1 é
uma síntese da quantidade de processos em tramitação no DNPM e superfície onerada por tipo de
regime de aproveitamento e exploração de recursos minerais.

Quadro 1: Áreas Oneradas E Quantidades De Processos Por Regime De Exploração E Aproveitamento Mineral,
Independente De Fase

REGIME DE EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO MINERAL
Pesquisa Mineral (Requerimento e Alvará)
Lavra (Requerimento e Concessão)
Licenciamento Mineral (Requerimento e Licença)
Permissão de Lavra Garimpeira (Requerimento
Permissão)

e

QUANTIDADE DE
PROCESSOS
2.349
383
363
47

ÁREA (Ha)
ONERADA
2.522.032
171.832,8
10.680,46
6.225,81

Fonte: Os autores baseados no DNPM (www.dnpm.gov.br). Ano base 2015

Os processos de Requerimento de Autorização de Pesquisa Mineral totalizam 74,76% de
todos os processos em tramitação no DNPM e apenas 1,5% para PLG. Por outro lado, 2.710.771
hectares de terras, do Estado do Rio Grande do Norte foram requeridas para algum dos regimes de
exploração e aproveitamento mineral. Isso representa 51,33% da superfície do Estado requerida
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para atividades de mineração, sendo 93,04 % para Pesquisa Mineral e somente 0,23% para PLG (ver
figura 3).

Figura 3: Representação em Gráfico de pizza da quantidade de processos em trâmite no DNPM e superfície onerada
por tipo de regime de exploração e aproveitamento mineral (Fonte: Autores baseados no DNPM - www.dnpm.gov.br)

Como a informalidade é uma das características da Mineração Artesanal, acredita-se que a
quantidade de áreas invadidas para exploração ilegal de algum bem mineral seja, pelo menos, sete
vezes maior do que aquela quantidade de processos de PLG em tramitação no DNPM. Essas invasões
englobam tanto as áreas desoneradas, quanto aquelas que são objeto de algum tipo de
requerimento junto ao órgão responsável, causando problemas legais para o Titular, uma vez que o
mesmo não tem como se responsabilizar pela totalidade da superfície requerida, como exigem as
Normas Reguladoras da Mineração (BRASIL, 2001).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Mineração Artesanal se apresenta como uma alternativa socioeconômica de convivência
com o fenômeno da seca em vários municípios do semiárido potiguar que dispõem de algum recurso
mineral passivo de exploração pelo agricultor garimpeiro. A finalidade social já foi reconhecida em
inúmeros trabalhos técnico-científicos bem como nas esferas de governo federal, estadual e
municipal.
Diante do Desastre Social representado pelas constantes estiagens, o papel fomentador do
Estado precisa ser resgatado, pois é o mínimo que lhe cabe face às alternativas disponíveis ao
agricultor do sertão norte-rio-grandense. Todavia, o Estado Brasileiro substituiu o fomento pelo
assistencialismo, assim, o estímulo à produção e a geração de rendas com o minério passou a ser
iniciativas individuais dos gestores, uma vez que a fiscalização punitiva e a orientação “arrecadista”
(multas, taxas e impostos) passou a predominar nas ações das instituições que lidam com as
questões aqui levantadas.
O caso abordado neste artigo se reveste de maior importância, por se tratar de um dos
maiores problemas sociais do Estado, com repercussões em várias partes do país, representado pelo
flagelo da seca. E parte da solução foi encontrada pelo seu principal ator: o agricultor sertanejo que
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se reveste das funções de Minerador Artesanal para, com seu trabalho e sua produção, gerar renda
e, não raro, emprego em regiões e momentos de poucas alternativas.
A solução, ou parte dela, deve conciliar o estímulo à legalização da Mineração Artesanal com
o mínimo de burocracia, diminuição da importância dada as metas arrecadatórias e a aplicação do
CFEM no auxílio aos projetos e execução do Plano de Fechamento de Minas Artesanais e Garimpos,
em regiões de reconhecida carência e falta de alternativas de obtenção de rendas, como é o caso
do semiárido do Rio Grande do Norte e, certamente, de muitas outras regiões do país.
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RESUMO
Tendo em vista que o Brasil apresenta um crescente
aumento nos índices de pessoas contaminadas por
doenças advindas do mosquito Aedes aegypt, o presente
trabalho trata sobre um sistema que atua auxiliando os
médicos em um pré diagnósticos dessas doenças, sendo
Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, as três principais.
Assim, o estudo tem por objetivo construir, analisar e
dissertar sobre uma aplicação desenvolvida baseada em
ontologias com vocabulário direcionado para a descrição
dos sintomas dessas doenças, vindo a ser uma
ferramenta de auxílio e apoio ao diagnóstico de doenças
transmitidas pelo mosquito. Para isso, os sintomas
dessas doenças foram coletados a partir de uma análise

bibliográfica e em conjunto com médicos; e introduzidos
na ontologia adicionando, ainda, a forma com que eles se
manifestam. Isso resultou no desenvolvimento de um
sistema que capta informações fornecidas pelo usuário
(médico), gera axiomas, os infere na ontologia e, de
acordo com o que foi inferido, calcula a probabilidade de
o paciente estar com cada doença por meio de uma
fórmula de probabilidade, a fim de auxiliar o médico em
um pré diagnóstico.

PALAVRAS-CHAVE: Ontologias, Aedes aegypti, pré diagnósticos.

ONTO2AE – A DECISION SUPPORT SYSTEM FOR IMPROVING DIAGNOSTIC
ACCURACY OF DISEASES CAUSED BY AEDES AEGYPTI MOSQUITO
ABSTRACT
Having in mind that Brazil presents a growing increase in
the rates of persons contaminated by diseases resulted
from the mosquito Aedes aegypt, the present work
negotiates on a system that acts when the doctors are
helping in a daily pay diagnoses of these diseases, being
Dengue, Chikungunya and Zika Virus, three principals. So,
the study has because of building objective, analyzing
and speaking on a developed application based on
ontology with vocabulary direction for the description of
the symptoms of these diseases, becoming a tool of help
and support to the diagnosis of diseases transmitted by
the mosquito. For that, the symptoms of these diseases
were collected from a bibliographical analysis and

together with doctors; and introduced in the ontology
adding, still, the form with which they manifest
themselves. That turned in the development of a system
that catches information supplied by the usufruct
(doctor), produce axioms, infer them in the ontology and,
in accordance with what it was inferred, it calculates the
probability of the patient to be with each disease
through a probability formula, in order to help the doctor
in a diagnostic daily pay.

KEYWORDS: Ontology, Aedes aegypti, daily pay diagnoses.
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1. INTRODUÇÃO
Atualmente, doenças como Dengue, Zika Vírus e Chikungunya configuram-se em um
problema de saúde de dimensões continentais. O Brasil passa por um novo cenário de infestações
sendo acionado pelo ministério da saúde um sinal de alerta na saúde pública por todo o país. Para
se ter uma ideia, segundo o mais recente Boletim Epidemiológico disponibilizado pelo Ministério
da Saúde (BRASIL, 2016), até a Semana Epidemiológica 27 (janeiro a julho de 2016), houve
1.399.480 casos de Dengue, 38.332 casos de Chikungunya e 174.003 casos de Zika por todo o
Brasil; havendo, ainda, muitos casos que chegaram a óbito.
A principal problemática dessas três doenças, além do grande índice de ocorrência, está no
fato que há uma grande semelhança entre os seus sintomas, o que acaba por dificultar um pré
diagnóstico de imediato. Dessa forma, apenas os exames laboratoriais são tomados como base. O
fato é que esses exames não são tão acessíveis em algumas regiões. Testes como o “Teste Rápido”
são indisponíveis nas cidades do interior; e, como se não bastasse, os grandes centros que provém
desses exames sofrem com falta dos reagentes para sua realização, justamente devido à grande
demanda.
Baseado nisso, o sistema Onto2Ae é um sistema que atrela as principais características das
doenças causadas pelo mosquito Aedes, e cada um dos seus respectivos sintomas, a um
vocabulário ontológico com a finalidade de auxiliar os médicos na avaliação de um pré diagnóstico
dessas doenças. Dessa forma, a principal contribuição desse trabalho reside em oferecer uma
ferramenta de apoio ao médico, para que ele possa tomar uma decisão com uma maior segurança
e celeridade. Dessa forma, o objetivo geral deste trabalho é construir, analisar e dissertar sobre
uma aplicação desenvolvida baseada em ontologias como ferramenta de auxílio e apoio ao
diagnóstico de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti, bem como as principais
funcionalidades desse sistema.

2. REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO
2.1. Aedes aegypti e suas doenças
O Aedes aegypti é um mosquito originário do Egito – o que dá seu nome. Desde o século
XVII, ele vem causando sérios problemas. Nas últimas décadas o mosquito voltou a se manifestar
no Brasil e, dessa vez, transmitindo novas doenças. Em 2014 foi descoberto que não só a Dengue
poderia ser transmitida pelo Aedes aegypti, como também doenças como Chikungunya e Zika
Vírus estariam relacionadas ao mosquito.
A Dengue é uma doença viral transmitida pela fêmea do mosquito Aedes aegypti, infectada
por um dos cinco níveis do vírus conhecidos até então: DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4 e,
recentemente, o DEN-5. Os sintomas dessa doença podem variar de acordo com o nível, podendo
ser leve ou até mesmo levar à morte. No entanto, febre alta – oscilando de 38° a 40°C com
surgimento repentino, dor de cabeça, dores por todo o corpo, dores nas articulações, dor atrás
dos olhos, exaustão, vômito, diarreia e coceira na pele, podem ser comuns em todos os estágios,
tendo duração comum de 2 a 7 dias. Já no estágio grave, dores abdominais são intensas e
contínuas, os vômitos persistentes, podendo haver sangramento de mucosas, resultando na
redução das plaquetas de sangue.
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A Chikungunya ou febre de Chikungunya é uma doença transmitida pela picada de fêmeas
dos mosquitos Aedes aegypti infectadas pelo CHIKV. Segundo Moacir Rubens (2014), esse vírus é
da família Togaviridae do gênero Alphavirus e foi relatada pela primeira vez em 1950 na região da
Tanzânia. Entretanto, de acordo com os dados disponibilizados pelo ministério da saúde, no Brasil,
a aparição do vírus foi constatada pela primeira vez somente em setembro de 2014. A doença
apresenta alguns sintomas característicos, que iniciam entre dois e doze dias após a picada do
mosquito, sendo eles dores nas articulações, dores musculares, manchas vermelhas na pele; febre
maior que 38°C e dor de cabeça. De acordo com o biólogo, doutor e professor Xisto Sena, a
duração desses sintomas é de aproximadamente 10 dias. Contudo, pode estender-se por meses
após o quadro febril da doença.
Já o Zika Vírus é a terceira principal doença transmitida pelo Aedes e foi identificado pela
primeira vez em 20 de abril de 1947, na floresta Zika, localizada na África. Apesar de ter sido
encontrado há muito tempo, somente em abril de 2015 foi identificado no Brasil. Os principais
sintomas são dor de cabeça, febre baixa, dores leves nas articulações, manchas vermelhas na pele,
coceira e vermelhidão nos olhos. Há outros sintomas, como inchaço no corpo, dor de garganta,
tosse e vômitos, no entanto eles não são muito frequentes. Os sintomas duram entre 3 e 7 dias,
contudo a dor nas articulações pode prolongar-se por um mês. O aparecimento da doença de
forma grave é raro, porém, pode evoluir para óbito como foi constatado no mês de novembro de
2015 o primeiro caso.

2.2. Tecnologias utilizadas
2.2.1 Ontologias
O termo ontologia teve sua origem na filosofia para caracterizar o significado do ser.
Porém, na década de 1990, passou-se a utilizar esse termo no contexto da Ciência da Computação,
a qual o objetivo principal é organizar grandes bases de conhecimento. Segundo Farias (2013), a
ontologia define a estrutura básica para a construção de uma base de conhecimento, “objetivando
assim facilitar sua compreensão e permitir seu compartilhamento”. Já para Gruber (1993), uma
ontologia é uma conceitualização formal de um determinado domínio, ou seja, alguma área do
conhecimento que se possui um interesse particular. Por fim, Brandão (2004) afirma que “uma
ontologia pode ser fisicamente estruturada como uma rede semântica [...]”.
Portanto, uma ontologia é uma estrutura básica de uma rede semântica, na qual
expressam-se atributos, relacionamentos e instâncias de um conjunto de conceitos, definindo-se
assim um vocabulário.
2.2.2 OWL
Diversas linguagens foram propostas para representação de ontologias. Entretanto, a Web
Ontology Language (OWL) ganhou destaque. Essa linguagem de inferência é baseada em XML
(W3C 2013), RDF (MANOELA, 2004) e RDFS (BRICKLEY, 2000), e foi proposta pelo W3C como
linguagem padrão para representação de ontologias.
A OWL possui 3 dialetos principais: OWL Lite, OWL DL e OWL Full. A OWL Lite é uma
sublinguagem de menos expressividade e é mais utilizada para domínios um tanto mais simples. A
OWL Full é a sublinguagem mais expressiva e permite o uso de todas as funcionalidades
disponíveis. Já a OWL DL é a sublinguagem de expressividade mediana baseada em Description
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Logic (Lógica descritiva) e permite “[...] expressividade sem comprometer a eficiência de tarefas
como a inferência [...] de informações” (HORTÊNCIO FILHO, 2009).
Esta linguagem oferece mecanismos para representar explicitamente o significado dos
termos e os relacionamentos entre eles, sendo, dessa forma, uma linguagem destinada à
construção de ontologias. Ela representa a semântica dos dados de forma que o conteúdo das
informações possa ser processado e seu significado compreendido, independente da sintaxe
utilizada nos documentos. Entre esses mecanismos, podemos citar as Classes, as propriedades de
dados, Datatype Properties, as propriedades de objetos, Object Properties, e as Instâncias. As
Classes são conjuntos que representam Instâncias. As propriedades de dados são aquelas
propriedades que relaciona a classe com um determinado literal, também conhecidos como
atributos de uma classe. As propriedades de objeto relacionam classes entre si e as Instâncias
representam um determino individuo com suas características. A partir desses elementos, os
axiomas são produzidos em formado de triplas: Sujeito, praticante de uma ação, Predicado, ação
praticada, e Objeto, o que sofre a ação.
2.2.3 SWRL
O Semantic Web Rule Language (SWRL) é uma linguagem que provê suporte para a criação
das regras lógicas em uma ontologia (FILHO, 2008), baseada em OWL DL. Além de conter todo o
rigor lógico necessário para a definição das regras, essa derivação da linguagem OWL permite uma
grande interoperabilidade com a ontologia. O SWRL usa cláusulas de HORN, que, segundo Moard
e Baranauskas (2003), “consiste em uma regra cuja cabeça contém um único predicado e um
corpo com zero, um ou mais predicados”. Ou seja, atua no formato antecedente -> consequente,
como descrito abaixo pela Equação (1):
A1,...,An -> B
Nessa equação A1,...,An e B são fórmulas atômicas, podendo ser lidos da seguinte forma: Se
A1,...,An são verdades, então B será verdade (dedução) ou se A1,...,An, então execute B (reação).
2.2.4 Motores de inferência
Em uma ontologia de lógica descritiva, todas as assertivas e fatos existentes nela são
chamadas de Axiomas. A camada ontológica permite a criação de fatos (axiomas) e propriedades
(relacionamentos) para a conceitualização de determinado domínio. Porém, essa pré definição
não é suficiente para uma maior precisão. Para isso, são criadas regras de inferência. Dessa forma,
a partir do que for definido a ontologia terá capacidade de raciocínio. Por exemplo, se eu defini na
ontologia que João é pai de Pedro e que Marcelo é irmão de João, a ontologia infere
implicitamente que Marcelo é tio de Pedro.
Para que ocorra esse tipo de inferência, são necessários linguagem de definição dessas
regras, como o SWRL, e alguma ferramenta de inferência, nesse contexto foi optado por a
ferramenta Pellet, que são raciocinadores cuja a capacidade está em mapear uma base de
conhecimentos existentes; além de terem também a capacidade de realizarem consultas em cima
do conhecimento inferido, bem como o monitoramento de consistência na ontologia.
2.2.5 Protégé
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O Protégé é uma ferramenta usada para projetar e implementar ontologias e possui uma
interface de manipulação direta que oferece ao desenvolvedor maior facilidade na construção e
edição de ontologias de domínio. A ferramenta oferece um “guia” ao usuário, a qual cada “guia”
dá acesso a um elemento de funcionalidade diferente e permite, dessa forma, um maior domínio
na construção ontológica (NOY, 2003).
Para a criação da ontologia, o software oferece três componentes principais: as Classes
(Class), as Propriedades (Properties) e os Indivíduos (Individuals). As Classes são representações de
determinados indivíduos do contexto a qual esses indivíduos estão inseridos. As Propriedades são
os relacionamentos entre classes ou de indivíduos em si. Já os Indivíduos são os objetos presentes
em um domínio. Por exemplo: uma Classe Professor é um conjunto que possui diversos Indivíduos
que são professores, como o professor cujo nome é João (HORRIDGE, 2004).
2.2.6 OWL API
A linguagem OWL vem sendo bastante utilizada em soluções ontológicas. Isto se deve ao
fato de ser uma recomendação da W3C. Além disso, atualmente existe uma ampla gama de
ferramentas que dão suporte ao uso da OWL, como a ferramenta Protégé. Após a construção da
ontologia, se faz necessário o uso de uma API para o carregamento da ontologia, bem como sua
manipulação e consulta em aplicações. Nesse sentido, a OWL API é uma API desenvolvida em Java
que permite criar, manipular e consultar uma ontologia OWL (Horridge & Bechhofer, 2011).
Nesse projeto a OWL API estará focada na consulta e manipulação das ontologias das
doenças do Aedes Aegypti na aplicação Java. Funcionará basicamente como uma API de apoio ou,
servindo como “ponte” entre o Java e a ontologia.
2.2.7 JavaFX
A necessidade de criação e disponibilização de aplicações que possuam interfaces ricas de
interação com o usuário cresce a cada dia. Da mesma forma, tem aumentado a disponibilidade de
tecnologias com o propósito de possibilitar o desenvolvimento de interfaces atraentes e
interativas. A plataforma JavaFX inclui linguagens derivadas de scripts que auxilia na construção de
aplicações ricas em detalhes visuais. Segundo Silva (2012), “O foco do JavaFX é tornar o
desenvolvimento de interface gráfica de usuário fácil e adotar características mais atraentes como
efeitos visuais [...]”. A intenção dessa tecnologia é possibilitar a criação de aplicações RIA que
disponibilizem aos usuários uma mesma interface.

3. METODOLOGIA
3.1

Construção da ontologia

O primeiro passo do desenvolvimento do sistema foi uma pesquisa minuciosa e detalhada
das doenças trabalhadas, com foco principal nos seus sintomas e na forma com que eles se
manifestam em cada doença: os sintomas comuns de duas ou todas as doenças, a intensidade
deles e etc. Para tanto, buscamos na literatura e com médicos os sintomas de cada uma das três
doenças e a forma com que esses sintomas interagiam. A partir daí, realizou-se a construção de
uma ontologia que representasse esse conhecimento obtido. Dessa forma, a ontologia foi
construída basicamente como no modelo expresso pela figura 1, que apresenta uma parte das
classes construídas na ontologia e como elas interagem.
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Figura 1: Visão simplificada da ontologia

Para cada sintoma encontrado em pelo menos uma das doenças foram construídas uma
classe (retângulos amarelos) e uma instância que o representa (retângulos roxos). Para algumas
destas classes de sintomas sentiu-se a necessidade de criar propriedades de dados para
representação da duração ou intensidade máxima do sintoma. Como exemplo, podemos citar a
febre, que pode ter uma intensidade máxima de 38°C e uma duração de 3 dias. Também foi criada
uma classe que representa o conceito Paciente, além das propriedades de objeto que relacionam
a classe paciente a cada classe de sintoma. Essas informações são utilizadas para comparação com
os dados dos sintomas dos pacientes, recebidos através da interface do protótipo.
Alguns sintomas comuns manifestam-se de formas diferentes em cada uma das três
doenças. Para representar esta característica, criamos para cada forma do sintoma em cada
doença uma classe e utilizamos regras SWRL para determinar em qual das classes a forma da
doença melhor se encaixa. Podemos citar como exemplo a febre, que no caso da dengue clássica
pode ser representada pela seguinte regra descrita pela Equação (2):
Febre(?x), int[>= "3", <= "7"](?dias), DuracaoFebre(?x, ?dias), double[>=
IntensidadeFebre(?x, ?graus), FormaInicioFebre(?x, "repentina")  FebreDengue(?x)

"39.0"](?graus),

A regra diz que se a febre durou entre 3 e 7 dias, com intensidade igual ou acima de 39º e
apareceu de forma repentina, então pode-se inferir que é uma febre característica de uma dengue
clássica. Regras deste tipo são construídas para cada sintoma que intercede em pelo menos duas
das três doenças. Da mesma forma que existe uma regra de Febre apara a Dengue, regras
seguindo a mesma lógica abrangem a Zika e a Chikungunya.

3.2

Visão geral do protótipo

Para a validação da ontologia, foi construído um sistema com interface gráfica rica
utilizando JavaFX, justamente para que as vantagens gráficas deixassem o sistema mais interativo
e simples. A interface proposta consiste em questionário sobre os sintomas do paciente. Assim, o
profissional da saúde deve consultar o paciente, e preencher as perguntas propostas no sistema. A
figura 2 a seguir apresenta um exemplo de interface construída:
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Figura 2: Tela de alimentação do sintoma de Febre

Nota-se que os sintomas foram dispostos na tela em botões de rádio, a qual o médico
marcaria a opção que representa a característica que o paciente apresenta como sintoma. Nesse
caso, as opções dispostas caracterizam a Febre, como qual a intensidade dessa febre, a forma de
início e sua duração.
Para cada doença criamos uma instância de na classe Paciente e o configuramos para
simular que ele está doente. Por exemplo, cria-se na ontologia uma instância na classe Paciente
chamada PacienteDengue e, utilizando propriedade de objeto, relacionamos essa instância de
PacienteDengue com os sintomas que a dengue possui, de forma a simular que essa instância
possui todos os sintomas de dengue. Posteriormente, a partir do que for adicionado pelo médico
na interface, o sistema recolhe a informação e realiza o seguinte processo: recolhe-se o sintoma e,
utilizando OWL API, cria-se uma instância desse sintoma na ontologia, armazena-se esses axiomas
e verifica-se qual o tipo de sintoma aquele sintoma está relacionado (sintoma da Dengue, da Zika
e/ou Chikungunya) utilizando a ferramenta de inferência; depois, cria-se a propriedade de objeto
daquele sintoma e o armazena na ontologia relacionando-os com a instância da classe Paciente na
ontologia chamada Paciente1. Feito isso, busca-se da ontologia todos os sintomas associados à
instância de Paciente1, PacienteDengue, PacienteZika e PacienteChikungunya e armazena-se cada
resultado em respectivas coleções. Após essa coleta, o sistema insere os dados obtidos na fórmula
a seguir e o cálculo das probabilidades é realizado de acordo com Equação (3):
P(D) = (S(P) ∩ S(D)) / S(D)) *100
Onde P(D) é a probabilidade de o paciente ter uma determinada doença, S(P) é o conjunto
de axiomas que representam os sintomas que paciente possui, S(D) é o conjunto de axiomas dos
sintomas da doença. Dessa forma, a equação pega o valor obtido pela intercessão do sintoma do
paciente com os sintomas de cada doença, ou seja, obtém os sintomas em comum entre o
paciente e as doenças, divide pela quantidade de sintomas que essa doença possui e multiplica
por 100 para que o resultado seja representado em porcentagem.

4. RESULTADOS
A construção da versão inicial desta ontologia foi baseada nos sintomas dispostos por cada
uma das doenças. Entretanto, o aprimoramento dessa ontologia vem sendo, por si só, um desafio.
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A figura 3 a seguir apresenta a visão final das classes e das regras SWRL presentes na ontologia
construída na ferramenta Protégé.

Figura 3: Classes e parte das regras SWRL construída na ferramenta Protégé

Na área esquerda da Figura 3 encontram-se as classes e subclasses desenvolvidas durante a
construção da ontologia. Nota-se três grupos de classes principais: os Pacientes, as Doenças e os
Sintomas. No decorrer da ontologia, cada classe criada possui uma instância que se relacionam
entre si e, dessa forma, interligam as classes atuantes. Por exemplo: a instância de Paciente
relaciona-se com a instância de FebreDengue que se relaciona com a doença DengueClássica por
meio de propriedades de dados. Já a área direita da imagem expressa-se as regras SWRL que
relacionam as formas com que os sintomas se manifestam, definidas para que as inferências
possam ser realizadas pelo Pellet a partir do que for inserido na interface e enviada por meio dos
métodos utilizando OWL API.
O módulo de processamento dos dados após coletados pelo sistema relaciona as instâncias
dos sintomas coletados com a instância do paciente, gerando axiomas (triplas), que por sua vez
são adicionadas à ontologia. Como exemplo, podemos citar o caso em que o paciente teve febre
de 39º graus com duração de 2 dias. A partir destes dados, o protótipo gera os seguintes axiomas
(tabela 1), em forma de triplas: Sujeito, Predicado e Objeto:
Tabela 1: Exemplo de triplas sobre o sintoma de febre de um paciente

Tipo de asserção
Sujeito
Instância do Paciente
Instância da Febre
Instância da febre
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Objeto

temFebre
Instância da Febre
Propriedade de Objeto
IntensidadeFebre
39
Propriedade de Dado
DuracaoFebre
2
Propriedade de Dado
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A figura 4 a seguir apresenta a tela final após o cálculo de um pré diagnóstico.

Figura 4: Tela de resultados do sistema Onto2Ae

A figura acima apresenta a tela de resultados obtida após o todo o processamento do
sistema em um caso hipotético. O nome da doença de maior probabilidade é destacado e o gráfico
possui todos os valores percentuais da probabilidade de cada doença calculados pelo sistema. A
escolha por adotar o gráfico como forma ilustrativa é para aumentar a interação do médico com o
sistema e expor de maneira mais clara os resultados obtidos. No exemplo acima, o resultado
obtido foi Chikungunya porque a probabilidade calculada dessa doença superou a das demais.

5. CONCLUSÃO
A falta de recursos no diagnóstico ou mesmo pré-diagnósticos nos interiores, e até mesmo
nos grandes centros, de Dengue, Zika e Chikungunya, doenças oriundas do mosquito Aedes
Aegypti, juntamente com o grande índice epidêmico dessas doenças, tem sido um problema e um
desafio a ser superado no dia a dia de médicos gerais. Baseado nisso, esse trabalho expôs um
sistema que atuaria como uma ferramenta de trabalho para esses médicos que e os auxiliariam
em um pré-diagnóstico mais rápido e, quem sabe, confiável.
O trabalho contempla vários desafios de pesquisa, e o nosso principal objetivo atualmente
é fazer com que o sistema Onto2Ae se torne o mais preciso possível, para que médicos que não
dispõem das tecnologias de exames rápidos acima citados, principalmente os médicos que se
localizam fora das grandes capitais, e no interior dos estados, utilizem o sistema como uma
ferramenta de trabalho. Vale ressaltar que o protótipo não visa substituir o médico, e sim, figurar
como uma ferramenta no auxílio ao correto diagnóstico rápido das doenças causadas pelo Aedes.
Além disso, como trabalho futuro, estamos elaborando uma forma de reaproveitamento
de diagnóstico, a qual os médicos cadastrariam os diagnósticos previamente conhecidos para ser
usado em diagnósticos posteriores. Estamos elaborando também uma forma de imprimir os
diagnósticos confirmados no sistema como corretos pelo médico em forma de boletim, para que,
dessa forma, o médico provenha de um controle da eficiência que o sistema possui.
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ESTUDO DA CORRELAÇÃO DE LONGO ALCANCE TEMPORAL DA VELOCIDADE DO
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RESUMO
A energia eólica é uma fonte natural de energia
renovável e utilizada em diversos países para o
abastecimento energético de residências, fábricas,
empresas etc. Contudo, ainda há muito que se estudar
dessa rica fonte de energia gerada pelo vento. Para os
países que possuem hidrelétricas como a principal fonte
geradora de energia, como o Brasil, por exemplo, a
energia eólica é muito importante, porque ela não
consome água, é renovável, limpa e não causa danos
ambientais como outras fontes energéticas poluentes e
sujas. Diversos estudos são realizados a fim de observar
o comportamento do vento, em particular às correlações
com outras variáveis como radiação solar, temperatura
máxima ou mínima, umidade relativa do ar, etc. Para
fazerem inferência das observações do vento

pesquisadores tem empregado diversas ferramentas
estatísticas como médias móveis, média móvel
ponderada, suavização exponencial, etc. Nosso interesse
é verificar as correlações de curto ou longo alcance
persistente/antipersistente em séries temporais de
ventos do município Natal. Para realizar o estudo da
correlação do vento aplicamos um método estatístico
denominado Detrended Fluctuation Analysis (DFA), isto é
análise da flutuação sem tendências. Nesta pesquisa
observou-se que a série temporal do vento tem uma
forte correlação de longo alcance persistente,
significando que valores altos de velocidade do vento
tem maior probabilidade de ser seguido por valores
altos; e, valores baixos na velocidade do vento tem maior
probabilidade de ser seguido por valores baixos.

PALAVRAS-CHAVE: Probabilidade, tendência, séries temporais, DFA.

STUDY OF THE RANGE WIND SPEED TIME LONG CORRELATION IN CITY NATAL /RN
THROUGH THE STATISTICAL Detrended Fluctuation Analysis (DFA)
ABSTRACT
Wind energy is a natural source of renewable energy and
used in various countries for the energy supply of homes,
factories, businesses. However, there is still a lot to study
this rich source of energy generated by wind. For
countries with hydropower as the main source of energy,
such as Brazil, for example, wind energy is very
important, because it consumes no water is renewable,
clean and does not cause environmental damage as
other energy sources clean and dirty. Several studies are
conducted in order to observe the wind behavior,
particularly the correlations with other variables such as
solar radiation, maximum and minimum temperature,
relative humidity, etc. To make inference from wind

observations researchers have used various statistical
tools such as moving averages, weighted moving
average, exponential smoothing, etc. Our interest is to
check the correlations of short or long lasting range /
antipersistente in time series Natal winds. To perform
the wind correlation study we applied a method called
statistical Detrended Fluctuation Analysis (DFA), i.e.
without fluctuation analysis of trends. In this study it was
observed that wind time series has a strong correlation
long range persistent, meaning that high wind speed
values is more likely to be followed by high values; and
low values at the wind speed is more likely to be
followed by low values.

KEYWORDS: Probability, trend, time series, DFA.
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1. INTRODUÇÃO
A energia eólica é a energia obtida pelo movimento do ar (vento). É uma abundante fonte
de energia, renovável, limpa e disponível em vários lugares [ANA V. ; CORONADO, PEDRO CARPEN,
2005] . A quantidade de energia disponível no vento varia de acordo com as estações do ano e as
horas do dia. A topografia e a rugosidade do solo também têm grande influência na distribuição de
frequência de ocorrência dos ventos e de sua velocidade em um local. Além disso, a quantidade de
energia eólica extraível numa região depende das características de desempenho, altura de
operação e espaçamento horizontal dos sistemas de conversão de energia eólica instalados.
A avaliação precisa do potencial de vento em uma região é o primeiro e fundamental passo
para o aproveitamento do recurso eólico como fonte de energia [SOMBRA, SÉRGIO SOUSA, 2008].
Para a avaliação do potencial eólico de uma região é necessário à coleta de dados de vento com
precisão e qualidade, capaz de fornecer um mapeamento eólico da região.
Na crise energética atual, as perspectivas da utilização da energia eólica são cada vez
maiores no panorama energético geral, pois apresentam um custo reduzido em relação a outras
opções de energia [CAVALCANTI, ENILSON P.; SILVA, VICENTE DE PR; SOUSA, F. DE AS, 2006].
A energia eólica pode garantir 10% das necessidades mundiais de eletricidade até 2020,
pode criar 1,7 milhões de novos empregos e reduzir a emissão global de dióxido de carbono na
atmosfera em mais de 10 bilhões de toneladas. Os campeões de uso dos ventos são a Alemanha, a
Dinamarca e os Estados Unidos, seguidos pela Índia e a Espanha.
Pesquisa científica vem aumentando no Brasil em relação às energias eólicas, veem-se
trabalhos de dissertações, teses e artigos científicos sendo publicados com as análises estatísticas
de dados de ventos [SILVA, G. R, 2003]. No ano de 2015 o artigo intitulado Long-term correlations
and cross-correlations in wind speed and solar radiation temporal series from Fernando de
Noronha Island, Brazil, de autoria de Sales et al.[ DOS ANJOS, PRISCILLA SALES ET AL] foi publicado
na revista Physica A . Neste artigo consta um estudo da correlação da velocidade do vento na Ilha
de Fernando de Noronha, onde foi observada a correlação de curto ou longo alcance persistente
ou antipersistente conforme a janela temporal considerada.
Diante disto, nosso objetivo foi estudar as correlações de longo alcance das séries
temporais da velocidade do vento no município de Natal no Rio Grande do Norte. Para este estudo
aplicamos o método estatístico Detrended Fluctuation Analysis (DFA) [C.-K. PENG; S. V.BULDYREV;
A. L.GOLDBERGER; S. HAVLIN; F. SCIORTINO; M. SIMONS & H. E. STANLEY, 1992], desenvolvido por
Peng em 1994. O DFA faz análise de séries temporais não estacionárias, e através do expoente
DFA é possível analisar se existe correlação de longo alcance ou se não existe correlação. Existindo
a correlação, é possível observar se a correlação é positiva, negativa, persistente ou
antipersistente, de curto alcance ou de logo alcance.
Por meio do DFA, também, é possível verificar ruído branco ou ruído marrom nas séries
temporais da velocidade do vento.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Atualmente, a maior importância em aproveitamento da energia eólica tem sido
direcionada ao uso da energia renovável e de fonte considerada limpa, à produção de eletricidade,
sendo apontada como a mais promissora em curto prazo, considerando aspectos de segurança
energética, custo socioambiental e viabilidade econômica [GALVANI, EMERSON; DE LIMA, NÁDIA
GILMA BESERRA; ALVES, ROGÉRIO ROZOLEN, 2016].
Considerando tais vantagens, várias instituições se empenham no mapeamento eólico do
Brasil [SOMBRA, SÉRGIO SOUSA, 2008] e algumas regiões são consideradas com melhores
potenciais de vento, como as regiões Norte e Nordeste, sendo esta última, uma das pioneiras na
instalação de energia eólica para aproveitamento na geração de energia elétrica, considerando o
argumento de pertencer à costa litorânea, onde se observam fortes e estáveis ventos durante
todo o ano.
O crescimento da demanda energética mundial em razão da melhoria dos padrões de vida
nos países em desenvolvimento [SOMBRA, SÉRGIO SOUSA, 2008], traz a preocupação com alguns
aspectos essenciais para a política e planejamento energético de todas as economias emergentes.
Dentre eles, podemos citar a segurança no suprimento de energia necessária para o
desenvolvimento social e econômico de um país e os custos ambientais para atender a esse
aumento no consumo de energia. Atualmente o suprimento está associado às perspectivas do
possível esgotamento das reservas de petróleo nas próximas décadas.
Pesquisadores têm usados métodos estatísticos para analisar séries temporais de
velocidade de ventos, bem como quantificar, predizer e prever fenômenos associados à
velocidade do vento. Uma estatística usada para analisar correlação é a estatística de Hurst.
Harold E. Hurst (1880 - 1978) foi um hidrólogo que passou parte de sua vida dedicando-se a
descrição dos problemas relacionados aos reservatórios de água do rio Nilo. Seu problema estava
fundamentado na otimização dos fluxos de água do rio Nilo, de modo que a represa não
transbordasse nem ficasse muito vazia. No decorrer de seus estudos Hurst percebeu que as vazões
e enchentes do rio Nilo caracterizavam-se como um processo estocástico. Com objetivo de
descrever os problemas de dimensionamento das represas foi proposto por Hurst (1951), a análise
estatística R/S, descrita em detalhes no livro Long-Term Storage: An Experimental Study [HURST,
H.E.; BLACK, R.P.; SIMAIKA, Y.M, 1965].
A estatística R/S [HURST, E, 1951], [C.-K. PENG, S. V.BULDYREV, A. L.GOLDBERGER, S.
HAVLIN, F. SCIORTINO, M. SIMONS & H. E. STANLEY, 1994], [BORIS PODOBNIK, H. EUGENE
STANLEY, 2008] consistia na mensuração dos volumes máximos e mínimos do reservatório
(amplitude) e no cálculo do desvio-padrão dos fluxos de água em um período de tempo τ, de
modo que R/S seria a razão entre a amplitude (𝑅𝜏 ) e o desvio padrão (𝑆𝜏 ) das vazões de água, que
é um valor adimensional. Hurst, ao realizar essa estatística para diversos períodos de tempo,
através desse modelo, constatou que a estatística R/S apresentava uma função de relacionamento
com o número de observações do cálculo, inclusive para outros fenômenos naturais.
Os valores do expoente de Hurst tem domínio de variação entre 0 e 1 [HURST, H.E.; BLACK,
R.P.; SIMAIKA, Y.M, 1965]. Se o coeficiente de Hurst for igual a 0,5 a série é denotada como
browniana ou descorrelacionada (aleatório). Quando H estiver compreendido 0,5 < H ≤ 1 a série é
dita persistente. Para H variando de 0 ≤ H < 0,5, a série apresenta comportamento de
antipersistência [BORIS PODOBNIK; H. EUGENE STANLEY, 2008]. Neste caso um aumento na
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tendência de uma série implicará em uma redução futura, ou uma redução na série tenderá por
um aumento futuro. A estatística R/S originalmente aplicada em hidrologia tem aplicação em
diversas áreas da ciência como, por exemplo, estudo de temperaturas globais, volatilidade de
ativos financeiros, velocidade e direção de ventos, umidade relativa do ar, radiação solar entre
outras. Apesar da robustez matemática o modelo de Hurst necessita de filtragem antes da
aplicação a fim de retirar possíveis tendências.
Existem outros métodos de análise de correlação de curto ou longo alcance como o
Detrended Fluctuation Analysis-DFA desenvolvido por Peng et al [C.-K. PENG, S. V.BULDYREV, A.
L.GOLDBERGER, S. HAVLIN, F. SCIORTINO, M. SIMONS & H. E. STANLEY, 1994] e o Detrended
Cross-Correlation Analysis –DCCA desenvolvido por Podobnik et al (PODOBNIK; STANLEY, 2008)
que tem sido aplicados a séries temporais de ventos.

3. METODOLOGIA
A fim de identificar auto afinidade e correlação de longo alcance nas séries temporais de
ventos do município Natal/RN, Figura 1 aplicou-se o método estatístico Detrended Fluctuation
Analysis (DFA).

Figura 1: Série temporal da velocidade do vento no município de Natal/RN no período de 01 de fevereiro
de 2000 até 10 de julho de 2016.

Para aplicar o DFA, tomou-se um conjunto de observações diárias da velocidade do vento
em metros por segundos (m/s) no período de 01 de fevereiro do ano 2000 até 10 de Julho de
2016, esses dados estão disponíveis no endereço http://www.inmet.gov.br/portal/. De posse
desses dados se formou uma nova série temporal dada pela Equação (1)
𝑥(𝑡) =

|log(𝑧𝑡+∆𝑡) −log(𝑧𝑡 )|
𝜎

(1)

onde 𝑧𝑡 representa as observações diárias no índice 𝑡 = 1, … , 𝑁 onde 𝑁indica a quantidade de
observações diárias ∆𝑡 é o intervalo das observações, neste caso ∆𝑡 = 1𝑑𝑖𝑎, e 𝜎 é o desviopadrão dos valores absolutos da série de retorno logaritmizada. Selecionou-se a série temporal
𝑥(𝑖), onde 𝑖 = 1, 2, … , 𝑁, sendo 𝑁 o cumprimento ou tamanho da série temporal; integra-se o
sinal 𝑥(𝑖) e obtêm-se 𝑦(𝑘) na Equação (2),
𝑦(𝑘) = ∑ 𝑥(𝑖) − 〈𝑥〉
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onde 〈𝑥〉 é a média do sinal 𝑥(𝑖), em seguida divide-se o sinal integrado 𝑦(𝑘) em caixas de mesmo
tamanho 𝑛 justapostos, então ajustamos 𝑦(𝑘) por meio de uma função polinomial de grau l (que
no nosso caso ajuste foi feito por uma função polinomial de grau 1, e uma função de grau 2,
função quadrática) que representa a tendência na caixa específica; continuando, o sinal 𝑦(𝑘)é
subtraindo de 𝑦𝑛 (𝑘), 𝑦𝑛 (𝑘) representa a tendência local em cada caixa. Para quantificar as
flutuações foi usada a função de flutuação na Equação (3) em todas as caixas para cada 𝑛
1

𝐹(𝑛) = √𝑁 ∑[𝑦(𝑘) − 𝑦𝑛 (𝑘)]2

(3)

Quando há lei de potência neste cálculo interativo, então 𝐹(𝑛) segue uma lei de potência,
do tipo 𝐹 (𝑛) ∝ 𝑛𝛼 , em que 𝛼 ≈ 𝐻(expoente de Hurst) [HURST, E, 1951], [C.-K. PENG, S.
V.BULDYREV, A. L.GOLDBERGER, S. HAVLIN, F. SCIORTINO, M. SIMONS & H. E. STANLEY, 1994]. A
persistência nestas séries temporais pode ser caracterizada pela função de auto correlação 𝐶(𝑡),
em que 𝑡 é o tempo entre as observações; esta função decai como 𝐶(𝑡)~𝑡 −𝛾 (lei de potência). O
expoente 𝛾 está relacionado com o expoente 𝛼 do seguinte modo 𝛾 = 2 − 2𝛼. O espectro da
potência, também, segue uma lei de potência 𝑆(𝑓) ∝  𝑓 −𝛽 e os expoentes 𝛼 e 𝛽 estão
relacionados da seguinte maneira 𝛼 =

1+𝛽
2

·.

Para obter o expoente 𝛼 foi calculado o coeficiente angular da reta
log(𝐹(𝑛))𝑣𝑒𝑟𝑠𝑢𝑠log(𝑛). Assim, se 0 < 𝛼 < 0,5(auto afinidade) as auto correlações da série
original são antipersistentes; se 0,5 < 𝛼 ≤ 1as auto correlações são persistentes; se 𝛼 = 0,5 a
série não apresenta correlação(ruído branco), e se 𝛼 > 1 as correlações existem, mas não
apresentam lei de potência [CAVALCANTI, ENILSON P.; SILVA, VICENTE DE PR; SOUSA, F. DE AS,
2006].

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Na Figura 2 está representado o gráfico das flutuações na escala logarítmica das séries de
velocidade (m/s) de ventos do município de Natal/RN. Aplicando-se o método DFA, retirou-se a
tendência linear das caixas justapostas, e obteve-se um valor 𝛼 = 0.9017 ± 0.0258. Este valor de
alpha indica uma correlação persistente na série de velocidade de ventos, isto é, velocidades altas
de ventos tem maior probabilidade de ser seguida por velocidades altas, ou velocidades baixas de
ventos tem maior probabilidade de ser seguidas por velocidades baixas. Isto significa que se
observarmos as velocidades dos ventos em janelas temporais vizinhas, então se pode inferir que
quando a velocidade do vento está aumentando para uma janela temporal de tamanho 𝑘, esta
velocidade do vento terá maior probabilidade de aumentar para uma janela temporal vizinha
𝑘 + ∆𝑘 [C. VAROTSOS; M. EFSTATHIOU; AND C. TZANIS, 2008]. Dessa forma, a série temporal de
velocidade de ventos tem memória e por meio do expoente alpha pode-se fazer está análise, bem
como a previsão para janelas temporais futuras da tendência da velocidade do vento.
Depois de retirarmos a tendência linear (Figura 2), aplicamos o DFA retirando a tendência
quadrática (Figura 3) e observou-se um expoente 𝛼 = 0.9237 ± 0.0256. Da mesma forma que no
caso anterior, este valor de alpha indica uma correlação persistente para série temporal de
velocidade de ventos, ou seja, a série apresenta forte correlação positiva e valores altos de
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velocidade de ventos tem maior probabilidade de ser seguidos por valores altos, e valores baixos
da velocidade de ventos tem maior probabilidade de ser seguidos por valores baixos.

Figura 2: Análise da flutuação retirando a tendência linear da série de ventos de Natal/RN.

Figura 3: Análise da flutuação retirando a tendência quadrática da série de ventos de Natal/RN.

Nota-se uma pequena diferença nas tendências linear e quadrática retiradas da série
integrada. Quando se retirou a tendência linear, o expoente DFA calculado foi 𝛼 = 0.9017 ±
0.0258, enquanto o expoente DFA, retirando a tendência quadrática, foi de 𝛼 = 0.9237 ±
0.0256, isto é, uma diferença de 2.44%. Portanto, retirando a tendência quadrática se teve um
maior valor para o expoente DFA, apontando que podemos ver uma correlação mais forte para a
série temporal de velocidade do vento.
Na Figura 4 está o gráfico das flutuações considerando a retirada das duas tendências
(linear e quadrática). Notamos, como afirmado na metodologia, que 𝐹(𝑛) segue uma lei de
potência do tipo 𝐹(𝑛) ∝ 𝑛𝛼 . As duas curvas de ajuste (vermelha e preta) das funções log(𝐹(𝑛))
para as tendências linear e quadrática aparentam serem paralelas, mas matematicamente não
são, porque os coeficientes angulares são diferentes; para curva vermelha temos uma inclinação
de 0.9017, enquanto para curva preta uma inclinação de 0.9237. Agora, se considerássemos um
teste estatístico para paralelismo de curva, mui provavelmente, esta diferença seria não
significativa, o que nos levaria a concluir o paralelismo das duas retas.
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Figura 4: Comparação da análise pelo método DFA retirando a tendência linear e quadrática.

5. CONCLUSÃO
O estudo da correlação da velocidade do vento é fundamental para verificar se as séries
temporais de velocidades de ventos [PEREIRA, MAURÍCIO VIEIRA DA ROCHA, 2016] tem memória
ou é um ruído branco. Se tem memória, como é essa correlação ou auto correlação. A correlação
é persistente ou antipersistente. Com a aplicação do DFA é possível analisar estatisticamente as
séries temporais não estacionárias de velocidades de ventos.
Empregando este método estatístico DFA nas séries de velocidade de ventos do município
Natal, pode-se observar que neste município existe uma forte correlação na velocidade do vento
para janelas temporais distintas. Esta correlação é persistente, ou seja, valores altos de
velocidades de vento tem maior probabilidade de ser seguido por valores altos, ou valores baixos
na velocidade do vento tem maior probabilidade de ser seguido por valores baixos. Salientamos
que não estamos afirmando que valores altos na velocidade do vento não podem ser seguidos por
baixas velocidades do vento, porque isso é possível. Mas, afirmando que existe uma maior
probabilidade de valores altos serem seguidos por valores altos; e valores baixos maior
probabilidade de ser seguidos por valores baixos. No caso de valores altos seguirem valores baixos
e vice-versa, esta probabilidade é menor de acontecer.
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RESUMO
O projeto de extensão “Xadrez na Região do Mato Grande” já possui uma história na cidade
de João Câmara e no cenário enxadrístico do estado. O que falta é o registro de suas atividades já
que não havia muitos documentos sobre elas, sempre que um membro tinha dúvida em
relação ao projeto era sempre o que os membros mais antigos lembravam. Sabendo disso
nesse artigo registramos um pouco da história desse projeto. Para a coleta dos dados realizamos
pesquisas com os membros mais antigos, registros sobre os eventos, e com informações
repassadas pelo professor Francisco Quarnta Neto. Assim teremos plena noção de como o projeto
ajuda a disseminar o xadrez na região do mato grande e no estado.
PALAVRAS-CHAVE: Xadrez, IFRN, Extensão, Esporte e Mato Grande.

INTRODUÇÃO
O projeto “Xadrez na Região Mato Grande” foi idealizado pelo professor Francisco
Quaranta Neto ainda no início das atividades do campus João Câmara no ano de 2009. O projeto
teve a sua primeira versão escrita no segundo semestre do ano de 2009, mas teve início cerca de
um ano depois no segundo semestre do ano de 2010. O projeto desenvolveu diversas
atividades em cada um desses quase sete anos de funcionamento.
O foco inicial foi ensinar os alunos do ensino médio integrado do campus João Câmara a
jogar xadrez. Entretanto, vários objetivos específicos do projeto caminharam em conjunto:
fomentar a prática do jogo/esporte/arte/ciência fora das instalações do IFRN, melhorar o
desempenho dos alunos nas disciplinas regulares, estimular noções de respeito e integração com o
oponente, ensinar as regras básicas para a prática do xadrez assim como notações utilizadas
para a reprodução das partidas e também técnicas mais avançadas, promover torneios de
xadrez no campus, promover desafios relacionados à referida arte, disponibilizar um espaço para
a prática do xadrez e constituir uma equipe do IFRN-JC.
O projeto tem como seu objetivo geral desenvolver habilidades dos alunos
como planejamento e formulação de estratégias, memorização, visualização geométrica,
controle emocional, capacidade de calculo, antecipação da estratégia do oponente, revisão
contínua do plano pré-estabelecido, senso de oportunidade, respeito ao adversário, controle
do tempo, tomada de decisão, capacidade de concentração. Além disso, usar a
competitividade presente nos jogos de forma saudável, fornecendo um elemento motivador para
a realização do processo de aprendizagem com uma qualidade continuamente crescente.
O xadrez não é apenas um jogo, mas também é considerado como arte, ciência e esporte.
Ele pode ser considerado arte, pois ele se enquadra em alguns conceitos que definem arte, como
por exemplo o conceito do Expressivismo que diz que uma obra de arte deve expressar algo ou
uma
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emoção. Assim sendo, uma partida de xadrez é considerada como arte quando ela
emociona pessoas. Um bom exemplo acontece com algumas partidas de xadrez especiais
como a partida imortal que foi jogada por Adolf Anderssen e Lionel Kieseritzky em Londres no
ano de 1851. Ciência, pois o xadrez vem sendo usado há muito tempo como ferramenta científica
em diversas pesquisas que envolvem psicologia ou áreas que focam a mente humana. A definição
de esporte de acordo com alguns sociólogos do esporte é uma atividade física institucionalizada
e competitiva. Institucionalizada por ter uma organização que lida com as regras o xadrez se
enquadra em vista que temos a federação internacional de xadrez a FIDE (Fédération
Internationale des Éches), a confederação nacional de xadrez a CBX (Confederação Brasileira de
Xadrez) e a federação estadual de xadrez a FNX (Federação Norte-rio-grandense de Xadrez). A
competitividade vem por meio de torneios que premiam os melhores classificados e que tem suas
regras gerenciadas por uma entidade que dá o caráter institucionalizado, como foi falado.
Este artigo foi dividido em seis capítulos distintos onde falaremos sobre os anos
de funcionamento do projeto e sobre as conquistas que foram e estão sendo obtidas por seus
membros. Mostraremos uma visão simplificada sobre como o projeto funciona e como age dentro
e fora do nosso campus. Apresentaremos também a nossa relação com outros campi e instituições.
Também citaremos os princípios que fundamentam a nossa equipe e principalmente o projeto.
O capítulo um apresentará um resumo do projeto onde será falado sobre suas ações em cada
ano de forma simplificada. O segundo capítulo mostrará os princípios que fundamentam a equipe
e
o projeto. Falaremos sobre os intercâmbios realizados pelo projeto no capítulo três. E no
último capítulo exibiremos as conquistas que a equipe do projeto obteve nos torneios de
xadrez de mais destaques que participou.
Apesar de o projeto ter mais de seis anos de atividade não há muitos registros de
suas conquistas, atividades implementadas e até mesmo sobre o número de participantes que o
projeto teve. A proposta desse artigo é fazer esses registros para termos essa dimensão.
RESUMO DO PROJETO
2010
Para formar a base da primeira equipe de xadrez do IFRN campus João Câmara que se
formou no ano de 2011 foi realizado um curso básico de xadrez durante o ano de 2010 que
ofereceu 40 vagas, mas teve um total de 47 interessados sendo feita uma espécie de seleção para
as 40 vagas do curso. Após feita a seleção, ele iniciou no mês de setembro do ano de 2010.
Desses 40 que fizeram o curso, 23 concluíram e dos que concluíram o curso, 14 formaram parte da
equipe de 2011. Vale ressaltar que, desde então, o curso básico vem sendo realizado todos os anos
até hoje. Ainda nesse ano, foi realizado o primeiro torneio de xadrez às cegas de João Câmara, que
foi disputado em equipes de quatro cuja equipe campeã foi composta pelos enxadristas
Allyson Dener, Francisco André, Reynan Cleydmen e João Paulo. Tendo tido uma boa repercussão,
este torneio às cegas foi realizado por mais dois anos.

Figura 1: Equipe de 2010
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2011
O projeto teve início com força total a
partir do ano de 2011 quando ele foi submetido
e aprovado como projeto de extensão do
campus. Nesse ano, os participantes do
projeto que formaram a equipe de xadrez
do IFRN-JC participaram de cerca de 22
torneios tanto internos quanto externos. Isso
inclui torneios importantes como um Aberto
do Brasil que ocorreu durante o período de 19
a 21 de agosto de 2011 e também dois dos
torneios escolares mais importantes do estado
que são JERN’S e JUVERN’S. Nesses dois
últimos, criamos uma
tradição de trazer quase sempre bons resultados
Figura 2: Equipe 2011
nos anos em que participamos tanto na categoria
individual como na categoria por equipes, como será mostrado mais a frente. Também
realizamos uma simultânea com o MF (Mestre Fide) Roberto Andrade que possui mais de 30
anos de xadrez. Ele conseguiu um placar de 19 vitórias, 1 empate e 3 derrotas (Francisco
Quaranta, Anttogony Ramon e Israel Smith).
Foram realizados diversos treinos ao longo do ano letivo nos quais tivemos
atividades referentes a solução de exercícios de xadrez como descobrir um mate em determinado
número de lances, achar um lance vitorioso em uma determinada posição e também apresentação
de teorias das três fases do xadrez que são abertura, meio-jogo e final. Em relação à abertura que
como o nome sugere é sua fase inicial, foram apresentadas as mais populares nos dias de hoje.
Duas delas são o Gambito da Dama e a defesa Siciliana. No meio-jogo foram mostradas noções de
como formular estratégia, combinações e táticas. Já no final, foram demonstrados os principais
tipos de mates, os chamados mates elementares. A sala de xadrez do campus começou a
funcionar no primeiro semestre desse ano. Antes, o curso básico e os treinos estavam
sendo realizados na sala do laboratório de matemática (na sala ao lado).
Realizamos o segundo torneio de xadrez às cegas do
IFRN-JC que foi realizado no mês de novembro. Essa
edição foi disputada em equipes de até três
integrantes tendo quatro equipes formadas por alunos do
IFRN-JC. O torneio teve como equipe campeã Felipe Lobo e
Alexsandro Lira.

Figura 3: A direita os
campeões Felipe Lobo e Alexsandro
Lira, a esquerda o arbitro e
organizador Francisco Quaranta.
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2012
Realizamos o primeiro campeonato aberto de João Câmara no começo mês de março do
mesmo ano. Nesse ano, também tivemos participação em 9 torneios e uma simultânea com o MF
mineiro Adriano Caldeira. A equipe desse ano em relação aos outros anos é considerada a mais forte
que tivemos até o presente, pois contava com a participação de Israel Costa Smith de Medeiros,
Caique Ferreira Borges e Anttogony Ramom Oliveira Câmara. Essa equipe obteve boa participação
em alguns torneios como o JERN’S e JUVERN’S. Realizamos nesse ano, a terceira edição do
torneio de xadrez às cegas do IFRN que foi realizado em duplas. Nessa edição, tivemos um empate
triplo no primeiro lugar que foi decidido em partidas individuais rápidas entre os participantes das
duplas. A classificação final do primeiro ao terceiro lugar foi: Israel Smith e Caique Ferreira,
Francisco Quaranta e Irene Ginani, Rafael Cunha e Erick Oliveira.
Tivemos os treinos em dois turnos. O de nível mais avançado foi ministrado pelo aluno
bolsista Israel Smith que já entrou no projeto com uma longa bagagem enxadrística. Este fato
reforçou um comportamento nos participantes do projeto que passaram a ter mais iniciativa no que
se refere aos treinos e demais atividades realizadas pelo projeto não só na participação, mas também
na sua organização.
Durante a nossa participação no torneio estudantil JUVERN’S etapa estadual que classifica
para a etapa nacional, o atleta Israel Smith conquistou o primeiro lugar na categoria 15 a 17 anos
masculina classificando-se assim para a etapa nacional e no feminino 15 a 17 tivemos a atleta Ireni
Ginani também classificada. Com isso, tivemos a delegação das categorias 15 a 17 anos masculina e
feminina do estado totalmente composta por atletas do IFRN–JC e o técnico convocado para o
evento em Cuiabá foi o professor Francisco Quaranta. Nesta etapa nacional, ficamos em 4º lugar no
masculino e no feminino ficamos em 16º lugar.

Figura 4: Equipe 2012
2013
Neste ano, tivemos além dos treinos que ocorriam todas as quartas-feiras pela manhã e tarde,
foram realizados dois torneios abertos de João Câmara nos meses de Abril e Dezembro. Apesar de
termos realizados esses dois abertos, ficamos sem realizar o torneio de xadrez às cegas que foi
realizado nos anos de 2010, 2011 e 2012 pelo fato de sua implementação requerer uma
infraestrutura mais complexa.

XII CONGIC | II SECITEX

137

Realizamos na nossa sala de xadrez, os treinos da equipe nos turnos manhã e tarde
onde foram feitas análises de partidas dos membros da equipe e grandes mestres, resolução de
exercícios de tática e combinação, estudo de abertura e estratégia, estudo de finais e torneios
internos. Também realizamos o curso de xadrez básico para iniciantes e a simultânea que foi feita
pelo MI (Mestre Internacional) cubano Gerardo Lebredo que jogou contra 27 enxadristas. Ele
conseguiu 24 vitórias e apenas 3 derrotas. Essas foram para os enxadristas Francisco Quaranta,
Caique Ferreira e Laércio Andrade.
Os atletas Irene Ginani, Israel Smith e Caique Ferreira participaram da delegação do IFRN
que disputou o JIF’S (Jogos dos IF’s) nordeste na cidade de João Pessoa e que teve como técnico o
professor Francisco Quaranta no masculino e Zelma no feminino. A competição contou com a
participação dos nove estados do nordeste nas categorias masculino e feminino. A nossa delegação
conseguiu o primeiro lugar no feminino e o segundo lugar no masculino. A equipe feminina do
IFRN se classificou para a etapa nacional onde conquistou o título nacional com destaque a atleta
do IFRN–JC Irene Ginani que acabou a competição invicta das cinco partidas que disputou venceu
quatro e empatou uma.

Figura 5: Equipe que disputou o
JERN’S 2013
2014
A equipe desse ano foi formada pelos componentes remanescentes dos anos
anteriores. Pode-se dizer que foi neste ano que a equipe sofreu seu maior desfalque com a saída
de alguns dos melhores enxadristas da equipe. Ela não só perdeu, mas também ganhou dois
enxadristas talentosos (Pelucioso e Ygor). No fim desse ano, a escola estadual Francisco
Bittencourt realizou, nos seus jogos internos, um torneio de xadrez que contou com o bolsista
Pablo Manoel como árbitro. Logo na semana seguinte, alguns alunos do Bittencourt passaram a
frequentar as atividades realizadas pelo projeto.
Nesse ano, participamos, como nos anos anteriores, dos torneios estudantis JERN’S (etapas
regional e final) e JUVERN’S além do intercampi que classificou os cinco primeiros colocados pro
JIF’S nordeste. Vale lembrar que o Intercampi não ocorria desde o ano de 2011. Conseguimos
classificar três atletas no feminino: Bárbara Emily, Bruna da silva e Irene Ginani. No JIF’S
nordeste, as equipes feminina e masculina ganharam a referida etapa classificando assim para
a etapa nacional onde fomos campeões nas duas categorias (no feminino, bicampeões).
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Como foi citado, tivemos a participação de alguns alunos da escola Francisco Bittencourt
nos nossos treinos. Eles participaram da SEMADEC como equipe convidada conquistando o
primeiro lugar na categoria por equipe no xadrez gigante.

Figura 6: Equipe que disputou
o JERN’S 2014
2015
Praticamente toda a equipe de xadrez foi renovada com a chegada dos novos alunos
ao instituto além daqueles que frequentaram o curso básico de xadrez desse ano. Também
contamos com a participação de alunos da escola estadual Bittencourt nos treinos e em
outras atividades realizadas pelo projeto como os dois torneios abertos de João Câmara que
realizamos um no mês de fevereiro e o outro no mês de dezembro. Nele, o campeão da categoria
estudantil foi Lucas Ramon que teve um aproveitamento de 100%. Ele é um dos alunos do
Francisco Bittencourt que vem frequentando os nossos treinos de xadrez regularmente.
Realizamos na sala de xadrez do nosso
campus os treinos onde foram feitas análises de
partidas, resolução de exercícios de tática
e
estratégia,
apresentação
de
aberturas,
treinamento
dos
mates
elementares e exibição de torneios ao vivo; o
curso básico de xadrez para iniciantes foi
realizado no começo do ano letivo. Duas
simultâneas foram realizadas; uma com o MI
Máximo Iack Macedo que atualmente é o
enxadrista com maior rating do estado,
contou com a participação de 12 enxadristas e
Figura 7: Equipe 2015
conseguiu uma pontuação de 12 vitórias. A outra
simultânea foi realizada por Hélio Fernandes que
é o presidente da liga amadora de xadrez (FADEX) que contou com a participação de 12
enxadristas. A pontuação do simultanista foi 7 vitórias e 5 derrotas.
Participamos de vários torneios dentre eles estão o JERN’S (etapas regional e final),
JUVERN’S, Aberto do Brasil, Intercampi, JIF’S (etapas nordeste e nacional) e dois torneios
realizados pela AABB de João Câmara sendo que um deles participamos não só como atletas, mas
também da organização. No JERN’S, conseguimos o primeiro lugar na modalidade por equipes
feminino e no masculino, ficamos em terceiro lugar por equipes. No JUVERN’S, conseguimos o
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segundo lugar no individual feminino. No JIF’S etapa nordeste, a equipe feminina mais uma vez se
consagrou campeã. Já a masculina ficou com o segundo lugar repetindo a colocação
de 2013.Classificamos apenas a equipe feminina para a etapa nacional em Goiânia que se
sagrou campeã pela terceira vez.
2016
Ainda estamos no início do ano, mas já realizamos diversos treinos, participamos
de torneios como um Aberto do Brasil logo no início do ano. Logo após, tivemos o
Intercampi (referente a 2015) onde ficamos em terceiro lugar por equipes no masculino.
No feminino, conquistamos o segundo lugar por equipes. Já no final de semana seguinte, tivemos
participação no potiguar de menores onde ficamos em terceiro lugar no individual masculino
sub-18. Na outra semana, tivemos quatro representantes no Memorial Bob Fischer, um dos
torneios mais importantes do nordeste. Também tivemos oito representantes no Aberto do Brasil
que ocorreu de 1 à 3 de julho, no qual o professor e técnico Francisco Quaranta conquistou o
terceiro lugar geral no torneio.

Figura 8: Equipe que jogou o
Intercampi 2015 que ocorreu em
2016
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O projeto “Xadrez na Região do Mato Grande” idealizado e capitaneado pelo
professor Francisco Quaranta contou com a colaboração de outros servidores. Veja a tabela a
seguir que mostra as pessoas mais diretamente ligadas ao projeto ano a ano.

Ano Coordenadores

Colaboradores

Bolsistas

2011

Francisco Quaranta Neto

Ewerton de Lima Júnior e
Anttogony Ramon de Oliveira
Câmara

2012

Francisco Quaranta Neto

Anttogony Ramon de Oliveira
Câmara e Israel Costa Smith de
Medeiros

2013

Luiz Carlos Domingos
Batista

2014

Francisco Quaranta Neto

2015

Ludnilson Antônio de
Jesus Pereira

2016

Francisco Quaranta Neto Renan Galvão Pereira

Francisco Quaranta Neto Pablo Manoel Santana Vital e
Anttogony Ramon de Oliveira
Câmara
Wagner Boas e Pablo Manoel
Santana Vital
Francisco Quaranta Neto Ygor Carneiro Adelino e Gerson
e Renan Galvão Pereira Lenno Cabral da Silva
Alice Gonçalves da Silva e
Gerson Lenno Cabral da Silva

Tabela 1: Coordenadores, colaboradores e bolsistas do projeto por ano
O projeto teve vários membros nesses quase seis anos de atividade com isso houve grande
um fluxo de participantes. Em que ao todo tivemos cerca 96 participantes de diversas cidades
da
Região do Mato Grande.
Os princípios que utilizamos
Nosso projeto tem seus princípios baseados na ideia de que o xadrez além de um esporte e
um atividade de lazer, é também uma ótima ferramenta de aprendizagem que estimula
a concentração, memória, tomada de decisão, pensamento analítico e muito mais. Estas são
algumas das muitas habilidades que podem ser adquiridas com a prática do xadrez. São vários os
princípios que norteiam o projeto.Um deles busca proporcionar a cada participante da equipe
uma melhor interação com os outros membros da equipe e com outras pessoas, tanto
esportivamente quanto eticamente.
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Acreditamos que o xadrez pode sim estimular vários fatores na nossa vida, como
responsabilidade, confraternização, respeito, confiança, observação, estímulo para os estudos,
exercício mental e muito mais. E é por isso que é sempre pedido aos membros que utilizem o xadrez
como ferramenta para, principalmente, se desenvolver em áreas que temos certas dificuldades.
Falaremos a seguir, os princípios que o projeto “Xadrez na Região do Mato Grande” tem e suas
características que são constantemente difundidas para os membros da equipe.
 Melhorar o desempenho dos alunos nas disciplinas regulares, em especial na matemática,

construindo uma integração entre as disciplinas e ampliando o envolvimento do aluno com o Instituto.
Historia de Anttogony


Sempre estimular noções de respeito e integração com o oponente, tão indispensáveis para a

vida em sociedade, contribuindo assim para a formação de um sentimento de grupo no aluno.


Incentivar os alunos a terem respeito ao ambiente onde eles se encontram. Por exemplo, em

torneios oficiais não se deve adotar alguns tipos de comportamento considerados de mau-gosto,
como: dar dicas para quem estar jogando, cochichar perto de outros jogadores no momento que a partida
está acontecendo, fazer barulho no ambiente em que acontece a rodada do torneio, mexer ou ficar
tocando nas peças ou no jogador quando o mesmo estiver jogando.Já na sala de xadrez, se pede aos
que se encontram nela, adotar em alguns hábitos necessários para permanência no local. São eles:



Silêncio na sala quando outros tiverem jogando.
Manter o respeito com qualquer pessoa na sala, independente se é oponente,

visitante, membro da equipe ou qualquer outro.


Quem estar observando a partida não deve dar dicas para quem está jogando,

anão ser que os jogadores peçam.



Não trazer comida para dentro da sala.
Não atrapalhar as atividades programadas como os treinos, cursos, torneios

internas e seletivas, por exemplo.


Não utilizar os objetos da sala como computador, projetor, quadro e outros,

para fins que não tenham nada a ver com o objetivo do projeto que é o xadrez.
a) Manter a decência, a ordem e o respeito em qualquer lugar que a equipe se esteja, como
torneios, por exemplo. Mas sem deixar de se divertir com um esporte tão sadio que é o
xadrez.
b) Sempre incentivar a prática do xadrez para outras pessoas, independente de onde elas são. E é
por isso que todos os anos fazemos um curso para iniciantes, visando mais alunos de fora e do
primeiro ano do IFRN-JC que estão tendo o primeiro contato com o projeto.A participação,
entretanto, é aberta a todos os alunos. Enquanto isso, os membros mais experientes da
equipe contribuem sendo instrutores das mais diversas aulas ao longo do curso.
c) Incentivar os membros da equipe a treinarem e estudarem com qualidade os pilares do
xadrez, como aberturas, finais, estratégias, táticas... Assim, é possível ter um bom
desempenho nos torneios, mas também é possível aprender que para conseguir o que
queremos, devemos nos dedicar muito para alcançar o objetivo almejado e até quem sabe
superá-lo.
d) Estimular os membros da equipe a participarem de torneios. Porque assim poderão
ganhar várias experiências que um esporte sadio como o xadrez pode oferecer. Assim os que
gostarem da experiência vão querer voltar e, assim esperamos, se dedicarem mais aos estudos
do xadrez para voltarem melhores aos torneios e assim vencerem suas expectativas.
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e) E por fim, o xadrez não é somente um esporte com várias regras a serem seguidas, mas
também um lazer que podemos desfrutar em momentos de descontração, por
exemplo. Mas mesmos nessas situações devemos manter o respeito com o
adversário, as outras pessoas e o ambiente que estivermos. Agora a regra principal
nessas situações é: se divertir
INTERCÂMBIOS COM OUTRAS INSTITUIÇÕES

CURSOS E PALESTRAS
O projeto vem realizando diversos intercâmbios ao longo do seu funcionamento. Eles são
realizados com outros campi e também com escolas da rede pública de ensino. Entre os
vários intercâmbios realizados, estão as palestras realizadas nas cidades de Bento Fernandes
(Centro Comunitário) e João Câmara (escola estadual Francisco Bittencourt) ministradas pelo
professor Francisco Quaranta. Também realizamos um curso de xadrez nesta escola de João
Câmara. Ainda nesta escola, a arbitragem de um torneio de xadrez interno. Após essas
intervenções, os treinos da equipe do projeto começaram a ser frequentados por alguns alunos do
Bittencourt. Tal escola obteve no JERN’S regional do ano de 2015 o primeiro e terceiro lugares no
individual masculino e no por equipes masculino ficaram em segundo lugar.
EMPRÉSTIMOS DE MATERIAL
Realizamos empréstimos de peças para os campi de Nova Cruz, Currais Novos e Santa Cruz
do IFRN para a realização de torneios internos. Emprestamos ainda peças para o campus de São
Paulo do Potengi até que as peças encomendadas por eles chegassem.
EQUIPE NO IFRN NOS JIF’S
Participamos de diversos torneios realizados pelo IFRN como o intercampi nas edições de
2010, 2011, 2014, 2015 (não houve o intercampi nos anos de 2012 e 2013). A nossa participação
não se resumiu apenas ao envio de alunos participantes, mas também na arbitragem. No ano
de 2014, o professor Francisco Quaranta participou dessa edição como um dos árbitros. Temos
ainda a participação no JIF’S, com os membros da equipe de xadrez do IFRN de João Câmara
fazendo parte da equipe do IFRN nesse evento desde 2012. Além dos alunos, o professor
Francisco Quaranta também participou como técnico da equipe masculina nos anos de 2012, 2013
e 2014. Foi ainda o coordenador do JIF’S do ano de 2015.
AABB
No ano de 2015, dois membros do projeto, moradores da cidade de João Câmara, André e
Gélucio, começaram um projeto junto com a AABB local. A ideia é começar um clube destinado a
prática de xadrez que terá como sede a AABB. Já foram realizados dois torneios
abertos organizados por esses membros. O primeiro contou com a participação de vários
membros do projeto tanto na participação do torneio como também na sua organização.
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DIRED
No início desse ano, o professor e técnico Francisco Quaranta Neto recebeu o convite
de João Maria, responsável pela parte esportiva da 16ª DIRED para preparar e lecionar um curso
para professores das redes estadual e municipal da região do Mato Grande. Terá como objetivo
ensinar a jogar xadrez e estimular a implementação do esporte nas escolas da região do Mato
Grande. De todas as parcerias realizadas até agora, esta é a que pode render mais frutos. Caso a
gente consiga contagiar alguns professores a levarem o xadrez para as suas escolas, provocaremos
uma ação de caráter definitivo.
POÇO BRANCO
Atuando também junto com os técnicos de xadrez Laércio e Édna da cidade de Poço Branco
que treinam enxadristas a partir do ensino fundamental. Eles vêm participando da maioria
das atividades do projeto como torneios e simultâneas. Geralmente com a maior delegação do
evento. Eventualmente quando eles chegam ao ensino médio vêm para o IFRN-JC não só para
cursar um curso integrado, mas também com o objetivo de continuar com a prática do xadrez e
melhorar o seu jogo. Exemplos de atletas que fizeram tal caminho foram Antônio Marcos de
Oliveira, Elvira Gomes Santos, Edyê de Oliveira Dantas, Ruan Gabriel Maciel da Silva e agora mais
recentemente Antônio Carlos Barbosa Pereira.
Performance da Equipe nos Torneios
O projeto Xadrez na Região do Mato Grande obteve inúmeras conquistas, ao longo desses
seis anos de existência. Elas começaram em 2010 com os jogos Intercampi do IFRN realizados no
campus em Currais Novos. Uma atleta do campus IFRN João Câmara conseguiu se classificar para
uma pré-equipe de todo o IFRN para o JIF's. Abaixo, seguem as conquistas da equipe em torneios
desde 2011 onde tivemos resultados mais expressivos. Todas elas estarão divididas em
tabelas individuais para cada torneio.
Serão informadas apenas as conquistas mais relevantes da equipe em cada edição
dos principais torneios. As pessoas citadas na tabela são aquelas que representaram a equipe, ou
seja, independente de pertencerem ou não ao IFRN. Os cinco torneios citados aqui foram
escolhidos por causa de seu grau de importância tendo a participação de muitos da equipe.

ABERTO DE JOÃO CÂMARA
O Aberto de João Câmara foi idealizado com o intuito de trazer a interação dos alunos
e moradores da Região do Mato Grande com enxadristas de outras localidades, trazendo
uma competição sadia com o foco de estimular a prática e o estudo do xadrez entre seus
participantes. Todas as edições foram realizadas nas dependências do campus IFRN-JC. A
primeira edição foi realizada na sala de xadrez. As demais em duas salas de aula, pois houve a
separação do grupo único em dois grupos absoluto e estudantil a partir da segunda edição.
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Edição

Data

I

03/03/12

II

06/04/13

III

IV

V

07/12/13

28/02/15

05/12/15

Membros da
Equipe

Melhor Classificado
da Equipe
Absoluto Estudan
til

Participantes:

Ewerton,
Israel,
Daniel,
Anttoggony,
Cleiton,
Caíque,
Irene,
Leniara
e
Marília
Isra
el,
Irene
Ginani,
Bárbara
Emily,

1° Lugar
Israel
Costa
Smith

Não
havia
categoria
estudanti
l nesta
edição
.

58

Não teve
medalhist
a

27

Israel, Pablo,
Caíque,
Kemmely,
Irene,
Jadiane,
Wagner,
Bruna,
Bárbara,
Jailson e
João Gabriel
Francisco
Quaranta,
Pablo,
André,
Bruno,
Lucas, Ygor
e Wagner
Ygor,
Gelucio,
Gerson,
André,
Matheus,
Lucas,
Anttoggony,
Raissa, Luan,
Ruan, Alice e
Edyê

1° Lugar
Israel
Melhor
jogador
IFRN-JC
Caíque

2° Lugar
Irene
Ginani
3° Lugar
Bárbara
Emily
Não
houve
classifica
dos

1° Lugar
Francisco
Quaranta

4° Lugar
Anttoggo
ny

Absoluto e
Estudantil

26

Campeões
dos
Grupos
Absoluto e
Estudantil
1° Lugar
Israel Costa
Smith

Márcio
Jordão

Nº de
Municípios
Participante
s
8

7

Alexandre
Andrade

26

Israel Costa
Smith

46

Rica
rdo Negreiros

2° Lugar
Lucas
Ramonn

42

Francisco
Quaranta

21

Kalisson
Kewen

1° Lugar
Lucas
Ramonn

28

Vitor Firmo

15

Lucas
Ramonn

7

11

10

JERN´s - Etapas Regionais(16ª DIRED) e Finais
Os Jogos Escolares do Rio Grande do Norte (JERN´s) é a maior competição escolar do estado do
RN, reunindo escolas municipais, estaduais, federais e particulares. A equipe do IFRN-campus JC,
que participou de cinco edições dos jogos, já trouxe inúmeras conquistas dos JERN´s. Elas
serão listados a seguir:
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JERN´s - Etapas Regionais
Edição
2011

2012

2013

2014

2015

Membros da Equipe
Allyson, Aluizio
Alves, Cleiton,
Rafael,Thales,
Anttoggony, Flauber
Matheus, Israel,
Ramon de Souza,
Matheus Resende,
Thales Renan, Caio
Gustavo, Pedro,
Luis, Caíque
Ferreira, Daniel
Costa, Ana Nathalya
e Irene Ginani
João Gabriel, Israel,
Ramon, Anttoggony,
Caíque, Bárbara,
Elvira e Irene
Anttoggony, Lázaro,
Lucas Felipe, Pablo
Manoel, Ramon,
Flauber Matheus,
Caique, Wagner,
Bárbara, Irene,
Jadiane, Bruna e
Elvira
Gerson, Pablo
Manoel, Wagner,
Libni,
GabrielMorais, José
Ernando, Ygor, João
Basílio, Bruna,
Bárbara, Lívia,
Kemilly e Jaiane
Ruan Gabriel, Pablo
Durkheim, Robson,
Wesley,
Gerson,
Luan, Edyê, Raissa
Priscila,
Bárbara
Emily, Lívia Maria,
Maria
Eduarda,
Nicoly e Alice.
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Locais
e
Datas
IFRN-Campus
João Câmara
(27/07)

Classificação Individual
1° Lugar
Israel Costa
Smith

1° Lugar
Irene Ginani

1° Lugar

IFRN-Campus
João Câmara
(28/07)

1° Lugar
Israel Costa
Smith

1° Lugar
Juvenil
Infantil

IFRN-Campus
João Câmara
(09/08)

1° Lugar
Israel Costa
Smith

1° Infantil
Bárbara
Emily
1° Lugar
Elvira
Gomes
1° Lugar
Irene Ginani

1° Lugar

1° Lugar

IFRN-Campus
João Câmara
(04/10)

1° Lugar
Pablo Manoel

1° Lugar
Bruna
Borges

1° Lugar

1° Lugar

IFRN-Campus
João Câmara
(22/08)

2° Lugar
Ruan Gabriel

1° Lugar
Alice
Gonçalves

1° Lugar

1° Lugar

Masculino

Feminino

Classificação por Equipes
Masculino

Feminino
Não houve
equipe

e

1° Lugar
Juvenil
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JERN´s- Etapas Finais
Edição

2011

Membros da Equipe

Locais
e
Datas

Classificação Individual
Masculino

Feminino

Classificação por
Equipes
Masculino

Feminino

Anttoggony, Flauber
Matheus, Israel,
Ramon de Souza,
Matheus Resende,
Thales Renan, Caio
Gustavo, Caíque
Ferreira, Daniel Costa
e Irene Ginani
Daniel, Caíque, Israel,
Anttoggony, Ramon,
Bárbara, Elvira, Irene
e Karla
Anttoggony, Lázaro,
Lucas Felipe, Pablo
Manoel, Ramon,
Caique, Bárbara, Irene,
Jadiane, Bruna e Elvira

Complexo do
HC em Natal
(22 a 31/10)

2° Lugar
Israel Costa
Smith

Não houve
atleta

4° Lugar

Não houve
equipe

Ginásio da
Escola
Doméstica
(12-21/10)
Aeroclube de
Natal
(12 a 19/10)

3° Lugar
Israel Costa
Smith

10° Lugar
Elvira Gomes

2° Lugar

Não
classificou

3° Lugar
Ramon de
Souza

11° Lugar
Irene Ginani

2° Lugar

3° Lugar

2014

Pablo Manoel,
Wagner, José Ernado,
Ygor, João Basílio,
Bruna, Bárbara, Lívia,
Kemilly e Jaiane

Aeroclube de
Natal
(11 a 15/10)

Por
tabuleiro:
3° Lugar do
1° Tabuleiro
Pablo
Manoel

5° Lugar

3° Lugar

2015

Ruan, Wesley, Pablo
Durkheim, Gerson,
Luan, Edyê, Bárbara,
Alice e Lívia e Raissa

Aeroclube de
Natal
(20 a 23/10)

Por
tabuleiro: 1°
Lugar do
4° Tabuleiro
Gerson
Lenno

Por tabuleiro:
2° Lugar do 3°
Tabuleiro
Bárbara Emily
3° Lugar do 2°
Tabuleiro
Bruna Borges
Por tabuleiro:
1° Lugar do 1°
Tab. Bárbara 1°
Lugar do 3°
Tab.
Lívia
2° Lugar do 4°
Tabuleiro
Raissa
3° Lugar do 2°
Tabuleiro Alice

3° Lugar

1° Lugar

2012

2013
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INTERCAMPI
O Intercampi do IFRN são os jogos internos da instituição, onde todos os anos os campi do
IFRN competem em atividades esportivas, sempre com o objetivo de estimular as
práticas esportivas aos participantes e trazer interação entre os alunos das instituições federais de
educação no RN. A competição de xadrez do Intercampi é utilizada geralmente como seletiva para
o JIF´s. Vamos apresentar a seguir, dados sobre a participação da equipe nos jogos Intercampi.

Edição

2010

2011

2014

2015

2016

Membros da Equipe

Locais
E
Datas

Arnaldo Eugênio, Victor
Erick, Allyson José, José
Felipe, Aluizio Alves,
Thomas Rayony, Reynan,
Thales, Daliane, Leticia,
Ana Nathalya, Ketheryne,
Josy Samara, Fernanda
Fernandes e Ciely
Barateiro
Allyson, Caio, Daniel,
Ewerton, Israel,
Anttoggony, Irene e Rita
de Cássia
Caique, Gerson, Jailson,
Pablo, Ygor, Bárbara,
Bruna, Irene, Jadiane e
Kemilly

Campus Currais
Novos
(27 a 29/08)

Ygor, Ruan, Wesley, Pablo
Durkheim, Pablo Manoel,
Alice, Izadora, Raissa,
Jadiane e Lívia
Ygor, Luan, Wesley, Pablo
Durkheim, Pablo Manoel,
Alice, Annyara, Raissa,
Jadiane e Lívia

Melhor classificação
Individual
Masculino
Feminin
o
5º Lugar
10º Lugar
Allyson
Ciely
José
Barateiro

Classificação por
Equipes
Masculino
Feminino
Não houve

Não houve

Campus Mossoró
(11 a 14/08)

1° Lugar
Israel Costa
Smith

6° Lugar
Irene
Ginani

1° Lugar

2° Lugar

Campus Natal
Central
(16/08)

6° Lugar
Pablo
Manoel

2° Lugar

1° Lugar

Aeroclube de
Natal
(03 a
04/03/16)
Campus Natal
Central
(04 e 05/08)

4º lugar
Wesley

1° Lugar
Irene
Ginani
2° Lugar
Bárbara
3° Lugar
Bruna
Borges
2º lugar
Alice

3° Lugar

2° Lugar

5º lugar
Ygor

5º lugar
Alice

3º lugar

2º lugar

TORNEIO ÀS CEGAS DO IFRN- JC
O torneio às cegas do IFRN foi uma iniciativa pioneira, pois trouxe uma competição que não
possui similar no Rio Grande do Norte. Nele, os participantes se enfrentam sem usar tabuleiro
e usam apenas a memória para jogar. Cada jogador utiliza apenas a notação algébrica para
anunciar sua jogada. O intuito dessa competição é estimular a capacidade de abstração do
jogador. Todas as edições foram feitas na Biblioteca do IFRN-Campus João Câmara.
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Edição
I

II

III

Membros da
Equipe

Data

Allyson, Anttogony,
Ramon, Thales,
Ewerton, Ciely,
Ketheryne, Ana
Nathalya e outros
Thales Renan,
Aloísio Alves,
Caíque Ferreira,
Lucas Ramon,
Francisco Cleiton,
Thomas Matheus,
Israel Smith, Daniel
Smith, Edvan
Pontes e Irene
Ginani
Quaranta,
Israel,
Anttoggony,
Caíque, João
Gabriel, Erik
Oliveira e Irene

Melhor
Classificação

Total de
Participantes

Campeões do
Torneio

Total de
Municípios
Participantes
2

03/12/2010 1° Lugar
Reynan e
André

29

1° Lugar
Reynan e
André

12/11/2011 2° lugar
Israel Smith,
Edvan Pontes
e Daniel
Smith

18

1° lugar Felipe
Lobo e
Alexsandro
Lira

8

02/02/2013 1° lugar
Israel Smith e
Caíque
Ferreira

8

1° lugar Israel
Smith e Caíque
Ferreira

2

JIF´s Etapas do Nordeste e Nacional
Os Jogos dos Institutos Federais (JIF´s)reúnem todos os IF´s do Nordeste (etapa nordeste) e
do Brasil (etapa nacional) em várias modalidades esportivas, entre elas o xadrez. Essa competição é
realizada em um estado diferente a cada ano. A etapa nordeste do JIF's serve também como
seletiva para a etapa nacional. O xadrez do campus IFRN-JC manda todo ano desde 2013
até hoje representantes tanto na etapa nordeste quanto na nacional. Segue abaixo as
conquistas nessa competição:
JIF´s Etapas do Nordeste
Edição

Membros da
Equipe

2013

Israel, Caique e
Irene

Cidade
e
Data
João pessoa-PB
(29/06)

2014

Bárbara, Irene
e Bruna Borges

Teresina-PI
(25 a 29/08)

2015

Pablo e Bárbara

Natal-RN
(28 a 30/10)
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Classificação Individual
Masculino
Não houve
torneio
individual
Não houve
Atletas da
equipe nessa
categoria
Não houve
medalhistas

Feminino

Classificação por Equipes
Masculino

Feminino

Não houve
torneio
individual
2° Lugar
(Irene Ginani)

2° Lugar

1° Lugar

1° Lugar

1° Lugar

1° Lugar
Bárbara

2° Lugar

1° Lugar
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JIF´s Etapas do Nacional
Edição

Membros da
Equipe

2013

Irene

2014

Bárbara, Irene
e Bruna

Cidade
e
Data
Foz do IguaçuPR
(18 a 22/11)
Natal-RN
(19 a 23/09)

2015

Bárbara e
Bruna

Goiânia- GO
(11 a 15/11)

Classificação Individual
Masculino

Feminino

Não houve
torneio
individual
Não houve
medalhistas

Não houve
torneio
individual
Não houve
medalhistas

Não houve
Atletas da
equipe nessa
categoria

Classificação por Equipes
Masculino

Feminino

Não classificou

1° Lugar

1° Lugar

1° Lugar

Não classificou

1° Lugar

O objetivo principal do projeto “Xadrez na Região do Mato Grande” não são as competições
e premiações, mas sim usufruir de todos os benefícios que o xadrez pode trazer para as pessoas e
para a comunidade. Mas esses números mostram que o projeto também consegue mostrar-se
competitivo no cenário enxadrístico potiguar, regional e nacional, levando membros da equipe
para torneios dentro e fora do Estado do Rio Grande do Norte.
Essas informações indicam que o projeto tem ajudado na difusão do xadrez no estado. Tem
também integrado alunos do IFRN-JC e da região do Mato Grande em competições que
os estimulam a quererem cada vez mais a buscar, estudar e adentrar nesse mundo fascinante do
xadrez.
Essas competições também são importantes para criar nos membros da equipe fascínio pelo
xadrez. Fazendo-os quererem cada vez mais se aprofundar no estudo do xadrez para melhorarem
seus desempenhos.
Edição

Municípios Participantes do Aberto de João Câmara
Municípios

I

8-Poço Branco, Macaíba, Santa Cruz, João Câmara, Pedra Preta, Ceará-Mirim, Natal e Taipu

II
III
IV

7-Poço Branco, Santa Cruz, João Câmara, Pedra Preta, Ceará-Mirim, Natal e Taipu
7-Poço Branco, Macaíba, João Câmara, Pedra Preta, Ceará-Mirim, Natal e Taipu
11-Poço Branco, João Câmara, Macaíba, Guamaré, Ceará-Mirim, Natal, Caiçara do Norte, Alto
Rodrigues, Touros, Riachuelo e da delegação do IFPE de Recife
10-Poço Branco, João Câmara, Pedra Preta, Ceará-Mirim, Natal, Caiçara do Norte, Santa Cruz,
Touros Riachuelo e Campo Redondo

V

Municípios Participantes do Torneio às Cegas do IFRN- Campus João Câmara
Edição
I
II
III

Municípios
2-João Câmara e Santa Cruz
8-João Câmara, Ceará-Mirim, Jandaíra, Pedra Preta, Caiçara do Norte, Natal, Taipu, Santa Cruz
e Poço Branco
2-João Câmara, Ceará-Mirim e Natal
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CONSTRUINDO UM JOGO PARA AUXILIAR NO ENSINO/APRENDIZAGEM DE
PLANIFICAÇÕES, INTITULADO PLANIFICAGAME
Diego A. Formiga1; Jailson B. do Nascimento2; Jefferson H. Silva3; José V. de L. Freitas4 e Lara V. G. Pina5
E-mail: diego.formiga@ifrn.edu.br1; jailsonnascimento700@yahoo.com.br2;
jefferson_henrique98@hotmail.com3; victor01lima@hotmail.com.br4; larapina15@hotmail.com.br5

RESUMO
O presente artigo tem como propósito apresentar a
construção e utilização de um jogo como recurso didático,
para o ensino de planificações. O projeto visa o
desenvolvimento de um jogo eletrônico que irá auxiliar o
ensino e a aprendizagem de planificações, pois, após
debates internos do grupo, percebemos que existem
certas dificuldades no ensino e na aprendizagem de
diversos conteúdos de matemática, e assim, optamos por
desenvolver um jogo relacionado a planificações. Este
jogo foi desenvolvido por alunos da turma do terceiro ano
do Ensino Médio Integrado em Eletrotécnica do IFRN –
Campus João Câmara. Para a produção do jogo, chamado
PlanificaGame, foi necessário utilizar um Arduino, onde
realizou-se a programação com o objetivo de sortear

diversas
planificações
aleatoriamente
buscando
despertar conceitos e estratégias dos discentes em
relação as planificações. A escolha das planificações que
iriam compor o jogo foi realizada de forma que,
priorizasse planificações famosas, porém buscamos
construir o jogo com um nível de dificuldade bastante
regular. Para a construção da placa de circuito impresso,
utilizamos o método de termo transferência, no qual
cortamos a placa na medida que foi necessária, utilizamos
também o layout do circuito impresso em papel
fotográfico e percloreto de ferro para corroer a placa ao
final do processo. O jogo atendeu as expectativas, pois o
seu desenvolvimento foi realizado com sucesso.

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem, ensino de matemática, jogo, planificações, arduino.

BUILDING A GAME TO ASSIST IN TEACHING/LEARNING UNFOLDS, UNTITLED
PLANIFICAGAME
ABSTRACT
This article aims to present the construction and use of a
game as a teaching resource for lesson plans teaching. The
project aims to develop a video game that will assist
teaching and learning unfolds as after internal group
discussions, we perceived that there are certain
difficulties in teaching and learning different math
content, and so, we decided to develop a game related to
flat patterns. This game was developed by students of the
third year class of the Integrated High School in Electrical
Engineering from IFRN - Campus João Câmara. For the
production of the game, called PlanificaGame was
necessary to use an Arduino, which was held on schedule

in order to give away several unfolds randomly seeking
awakening concepts and strategies of students in relation
to the flat pattern. The choice of lesson plans that would
compose the game was held so that prioritize famous
unfolds, but seek to build up the game with a fairly regular
difficulty level. For the construction of the printed circuit
board, we use the term method of transfer in which cut
the slab as it was necessary to also use the layout of the
printed circuit photographic paper and iron perchlorate to
corrode the plate to the end of the process. The game has
met expectations because its development was
successful.

KEYWORDS: Learning, teaching of math, game, unfolds, arduino.
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1. INTRODUÇÃO
A matemática é uma das disciplinas que os alunos do ensino médio apresentam uma maior
dificuldade de aprendizagem. Então, qualquer ferramenta que venha a ser desenvolvida para
auxiliar no ensino e aprendizagem da matemática é de grande importância. Com isso, elaborou-se
um jogo educativo, chamado PlanificaGame, para a melhoria do ensino e aprendizagem de
planificações. Partindo desse ponto, decidimos realizar a construção de um jogo que auxiliasse o
ensino aprendizagem de matemática no ensino médio, entramos em debates e chegamos à
conclusão que, existem poucos jogos que auxiliem no ensino de planificações.
Na antiguidade, muitos povos já utilizavam a geometria em prol de seu benefício, como os
Gregos, que utilizavam a geometria na construção de armas e na arquitetura de suas cidades. Além
dos Gregos, os Egípcios também utilizavam a geometria em suas pirâmides e também nas guerras.
Diversos povos antigos utilizaram a geometria e as planificações na arquitetura de suas residências,
além da construção de diversos utensílios para sua sobrevivência de forma geral, etc.
Diante disto, surgiu a ideia de realizarmos este trabalho, buscando diversificar as técnicas de
ensino, principalmente em alguns temas que percebíamos que os estudantes aprendiam
mecanicamente. Um dos temas que apresentam maiores dificuldades é o ensino de planificações.
As planificações são formas geométricas que podem ser representadas em Duas Dimensões (2D),
porém resultam de desenhos tridimensionais, os quais podemos transformar suas faces em um
desenho com Duas Dimensões (2D). Um mesmo objeto geométrico tridimensional pode apresentar
diversas planificações distintas. É uma ferramenta com enumeras vantagens e uma delas é que
podemos realizar a construção de um só poliedro utilizando diversas planificações.
Neste jogo, o jogador irá conviver com os conceitos de planificação e de modelagem
tridimensional. Nele, o jogador terá que associar as planificações com a forma geométrica que a
originou. E então, o jogo apresentará em sua tela se a associação está correta ou não.
O jogo tem como objetivo facilitar a construção do conceito de Planificações e suas
aplicações, fazendo com que o aluno possa interagir de forma mais direta com o conteúdo, podendo
chegar às próprias estratégias para resolução de problemas de forma dinâmica e divertida, como
também, despertar o interesse do aluno para o conteúdo trabalhado.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Para a realização do presente projeto, efetuamos algumas pesquisas bibliográficas. O
primeiro desafio foi aprendermos a utilizar o Arduino, pois esta plataforma é muito nova e ainda
não tínhamos conhecimentos de como aplica-la. Por este motivo, as nossas primeiras pesquisas
foram no intuito de estudarmos o Arduino e, para isto, utilizamos como base, fundamentalmente,
duas apostilas.
O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica criada em 2005 por estudantes
italianos com o objetivo de facilitar a vida de vários alunos, oferecendo uma plataforma eletrônica
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simples de se utilizar e de baixo custo diante das outras. E foi exatamente este motivo que fez com
que o Arduino tivesse a grande difusão que possui atualmente.
Atualmente, o Arduino tem como componente central um microcontrolador da empresa
Atmel, o qual varia de acordo com o modelo da placa, no nosso caso, como utilizamos a placa
Arduino UNO R3, o ATMEGA328. Este microcontrolador funciona como uma espécie de CPU,
unidade central de processamento, isto é, o operador programa-o para o fim que deseja e ele
comanda todo o circuito ao qual estiver conectado.
A linguagem de programação utilizada no Arduino é bem simples e fácil de se compreender,
apesar de utilizar termos ingleses. Ela é baseada nas linguagens C e C++. Por este motivo, uma das
apostilas que utilizamos como base para o desenvolvimento da nossa aprendizagem com o Arduino
foi uma sobre linguagem C. E a outra apostila utilizada afim de estudarmos o Arduino foi mais
específica, ela traz aplicações da plataforma, alguns pequenos projetos e diversas outras
possibilidades.
Outro material que utilizamos como base bibliográfica foi sobre planificações e poliedros,
tendo em vista que o projeto iria praticar o conhecimento nessa área. E através de, basicamente,
estes materiais, conseguimos desenvolver o presente trabalho.

3. METODOLOGIA
A metodologia adotada para desenvolvimento deste artigo consistiu em uma pesquisa online
e bibliográfica sobre ferramentas já existentes para o ensino e aprendizagem de planificações. Em
seguida buscamos o conceito e definição dePlanificação, de onde veio, quem descobriu, pra que
serve, como ensinar de forma prática, as aplicações práticas de suas características e seus
diferentes métodos para o ensino aprendizagem, para que pudéssemos enfatizar um objeto estético
quedespertasse o interesse dos discentes.
Posteriormente, desenvolveu-se o algoritmo do jogo eletrônico. O algoritmo foi
implementado na plataforma de prototipagem eletrônica conhecida por Arduino, mais
precisamente, o modelo Uno R3. O primeiro passo foi inserir as planificações selecionadas, após a
inserção, enfatizamos no algoritmo que seria sorteado os poliedros de forma aleatória para não
haver repetição na ordem das planificações, tornando o jogo previsível.
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Figura 1: Parte do algoritmo desenvolvido para o jogo PlanificaGame

Figura 2: Algoritmo desenvolvido com a perspectiva de inserir os poliedros na memória do Arduino.

Na segunda etapa, confeccionamos a Placa de Circuito Impresso (PCI) que acomoda os
sensores de leitura das cartas. A placa PCI foi produzida através do método de transferência térmica
a partir de uma impressão em papel fotográfico. Após a fabricação da placa de circuito, iniciamos a
construção da carcaça do jogo e das cartas.
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Figura 3: Placa de circuito impresso desenvolvida para o jogo PlanificaGame.

A carcaça e as cartas foram projetadas utilizando o BricsCAD, um software de Desenho
Assistido por Computador (CAD). Após o desenvolvimento do projeto da carcaça, pensamos no
material que utilizaríamos para confeccioná-la, que após vários debates, escolhemos o acrílico, pois
é um material resistente e transparente, que permite que o aluno veja o interior do jogo, assim,
despertando também o interesse pela área eletrônica. O projeto final ficou da seguinte forma:

Figura 4: Projeto das perspectivas da carcaça do jogo PlanificaGame.
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Figura 5: Imagem das peças que compõem a carcaça do jogo PlanificaGame já cortadas.

Na quarta etapa, realizamos a montagem do jogo, desde o circuito impresso até a carcaça e
testes das cartas que irão compor o jogo. Para a elaboração da carcaça, foi necessário realizarmos
marcações e cortes no acrílico, amparado no projeto, e colamos com adesivo instantâneo.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Figura 6: Jogo montado e em funcionamento.
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O jogo foi desenvolvido no Instituto Federal de educação, ciência e tecnologia do Rio Grande
do Norte (IFRN) – Câmpus João Câmara com o objetivo de auxiliar o ensino e a aprendizagem de
planificações.
Nos testes iniciais realizados com o jogo, todos os componentes funcionaram de forma
satisfatória. Após a montagem do jogo surgiu um defeito, que estava correlacionado com os
sensores, mas foi solucionado o problema. Percebemos que o jogo ficou bastante original e didático,
pois não basta apenas auxiliar o ensino e aprendizagem, deve-se também atrair a atenção dos
alunos.
Com isso, ao final do jogo pretendemos aplicar o jogo em uma turma do Ensino Médio
Integrado e realizarmos um questionário das opiniões dos alunos em relação ao jogo, perguntando
se acharam essa abordagem de ensino significativa para o ensino e manuseio das planificações,
tornando o ensino de matemática mais prazeroso, aumentando, assim, a motivação e o interesse
pela matemática.
Diante disso, a utilização do jogo busca promover uma aprendizagem mais significativa,
estimulando o cálculo mental, a dedução de estratégias, a construção de conceitos, o raciocínio
lógico-dedutivo, a organização, a concentração, por fim, ajudar os alunos a desenvolver
capacidades, habilidades cognitivas.

5. CONCLUSÃO
Em virtude dos dados mencionados, pode-se concluir que o jogo foi desenvolvido com
sucesso, pois atendeu as nossas expectativas, o PlanificaGame é um recurso didático que busca
contribuir para uma aprendizagem significativa no ensino da matemática, com ênfase nas
planificações, pois, com o auxílio do PlanificaGame, os alunos poderão praticar o conteúdo em
questão com maior facilidade, tendo em vista que eles poderão, até mesmo, disputar partidas com
outros colegas.
Com o planejamento e a elaboração desse processo, podemos perceber que a utilização de
objetos estéticos como jogos didáticos tem uma relevante influência no processo ensinoaprendizagem. Mas, é preciso aplicações em sala de aula para constatar se é de relevante
importância ou não a utilização do PlanificaGame como instrumento de aprendizagem de
matemática.
Além disso, o projeto ainda não está como queremos. Pretendemos fazer diversas
modificações para tornar o jogo ainda mais relevante para o ensino-aprendizagem de planificações,
como por exemplo, dividir as planificações em níveis fácil, médio e difícil, elaborar um melhor
algoritmo para partidas multijogadores, adaptá-lo para que cegos possam utilizá-lo, entre muitas
outras possibilidades de adicionais que o Arduino nos oferece, afim de deixar o jogo mais inclusivo
e mais divertido.
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RESUMO
A história dos Números Complexos nos mostra que,
embora um dia esses números tenham sido alvo da
desconfiança de alguns, durante os séculos ganhou
notoriedade e hoje possui abrangente aplicação, sendo
algumas delas análise complexa, álgebra, geometria,
topologia, ganhando espaço também em outras áreas

como na Física e Química. Isto posto, apresentamos por
meio deste trabalho a pesquisa bibliográfica que tem por
objetivo traçar um panorama histórico dos Números
Complexos, desde Pacioli (1445-1515) até Hamilton
(1805-1865).

PALAVRAS-CHAVE: Números Complexos, História, Matemática.

HISTORIC ASPECT OF COMPLEX NUMBERS
ABSTRACT
The history of the complex numbers shows us that
although the centuries the distrust of the beginning has
changed to the notoriety of this numbers . Today they
have many applications as: complex analysis, algebra,
geometry, topology and in the other scientific areas as

fisica and chemistry. So, in the present work we show the
bibliography research that has as objective draw a
historical overview of the complex numbers since Pacioli
(1445-1515) until Hamilton (1805-1865).

KEYWORDS: Complex Numbers, History, Mathematics.
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1. INTRODUÇÃO
Tudo está permeado pela história, todas as ciências possuem um início e se inter-relacionam
com as necessidades e ocasiões humanas. Na Matemática não é diferente, segundo D’Ambrosio
(1999, p.97) “em todos os momentos da história e em todas as civilizações, as idéias matemáticas
estão presentes em todas as formas de fazer e de saber”. Cada definição, propriedade, teorema,
axioma etc. está envolto por história. De acordo Eves (2011, p.18) “é um axioma que a história de
uma determinada matéria não pode ser devidamente apreciada sem que se tenha pelo menos um
razoável conhecimento da própria matéria”, e continua explicando seu pensamento:
“É interessante e pertinente que, reciprocamente, seja impossível uma
apreciação verdadeira de um ramo da matemática sem algum
conhecimento da história desse ramo, pois a matemática é, em grande
parte, um estudo de ideias, e uma compreensão autêntica das ideias não é
possível sem uma análise de suas origens” (EVES, 2011, p.18).
Assim nos esforçamos por expor equações e propriedades que culminam na real apreciação
do tema.
Com este entendimento e dada a importância, não só histórica, mas prática do tema em
questão, o presente trabalho realiza um passeio pela história da Matemática, mais especificamente,
a história dos Números Complexos. Tais números surgiram pela necessidade de resolver equações
com raízes quadradas de números negativos e a partir deste ponto percorreu um longo caminho,
recebendo atenção e desprezo, contudo, alcançou um status de extrema importância nos dias eu
se seguem.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A origem dos números complexos data do século XVI e se relaciona intimamente com as
tentativas de resolução de equações algébricas. Antes deste ponto a álgebra não havia evoluído
quanto ao conhecimento já existente herdado dos egípcios e babilônicos. A Summa de Luca Pacioli
(1445-1515) era a obra mais antiga sobre aritmética e álgebra, e sobre esta última, limitava-se a
resoluções de equações de primeiro e segundo grau por meio de regras verbais aplicadas a casos
numéricos (IEZZI, 2010). A Summa afirmava, por último, ser insolúvel a cúbica
𝑥 3 + 𝑚𝑥 = 𝑛.

(1)

Em 1545, o italiano Gerônimo Cardano (1501-1576), publicou Ars Magna (Arte Maior) que
continha as resoluções de equações algébricas quadradas e cúbicas. No entanto, não foi Cardano
(ou Cardan) que descobriu a solução para tais equações. A história da Matemática relata que o
mesmo expôs em sua obra os métodos de Niccolo Fontana (1500-1557), mais conhecido por
Tartaglia, para resolver equações cúbicas (BOYER, 2010). Já a solução para as quadráticas, havia sido
descoberta por Ludovico Ferrari (1522-1565).
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Figura 1: Niccolo Fontana (Tartaglia)

Tartaglia, por sua vez, parece ter recebido instrução para a resolução da cúbica de outra
fonte mais antiga. Deve-se, portanto, a Scipione del Ferro (1465-1526) as honras da descoberta de
soluções de equações cúbicas. Ferro foi professor de Matemática de uma das mais conhecidas
universidades medievais, Bolonha, e não tendo publicado seu trabalho, revelou-o a um estudante e
mediano matemático chamado Antonio Maria Fior (BOYER, 2010).
Legítimo ou não, Tartaglia aprendeu a resolver equações numéricas na forma
𝑥 3 + 𝑝𝑥 2 = 𝑞

(2)

Neste período foram realizados desafios matemáticos entre esse e Fior. Os desafios consistiam em
trinta questões propostas por cada oponente e que teriam um prazo para ser solucionadas. Tartaglia
solucionou todas as questões enunciadas por Fior, enquanto este não conseguiu resolver nenhuma
das propostas por seu opoente (BOYER, 2010).
Foi por meio da fama gerada por seu triunfo que Niccolo Fontana e Gerônimo Cardano
tiveram seu primeiro contato. Médico, astrólogo, astrônomo e matemático, a intelectualidade de
Cardano era inquestionável, porém o mesmo não se podia afirmar de sua conduta moral (IEZZI,
2010). Mesmo prometendo sigilo quanto aos métodos de Tartaglia para resolver cúbicas, na
primeira edição de Ars Magna quebrou sua promessa. Mesmo com referências a Tartaglia, a
publicação gerou conflitos entre os dois.
Em sua obra, Gerônimo Cardano apresenta a longa e retórica solução de 𝑥 3 + 𝑚𝑥 = 𝑛, que
em notação atual é dada por
3

3
𝑚 3 𝑛2 𝑛
𝑚 3 𝑛2 𝑛
√
√
𝑥=
+ + − √√
+ −
27
4 2
27
4 2
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contudo, ao aplicar esta fórmula à equação 𝑥 3 = 15𝑥 + 4, obteve
3

3

𝑥 = √2 + √−121 + √2 − √−121

(4)

e não soube como operar para que esta expressão fosse igual a 4, que era uma de suas raízes.
Embora já houvesse trabalhado com raízes quadradas de números negativos, “não conseguiu
entender como sua regra faria sentido em tal situação” (BOYER, 2010, p.196). Nisto constituiu-se
um impasse. Cardano considerava raízes quadradas de números negativos como “sofismos” e
chegou até afirmar que esses resultados eram inúteis (BOYER, 2010).
Em 1552, o também italiano Rafael Bombelli (1526-1573), admirador da Ars Magna, publicou
uma álgebra na qual analisava resoluções de equações quadradas e cúbicas (GIOVANNI; BONJORNO,
2005). Em particular, considerou a equação 𝑥 3 = 15𝑥 + 4 e utilizando os métodos de Cardano
chegou ao mesmo resultado. Bombelli, porém, concebeu a existência de expressões da forma
𝑎 + √−𝑏 e 𝑎 − √−𝑏

(5)

que fossem respectivamente
3

3

√2 + √−121 e √2 − √−121.

(6)

Sabendo que 𝑥 = 4, escreveu
(𝑎 + √−𝑏 ) + (𝑎 − √−𝑏 ) = 4

(7)

e obteve 𝑎 = 2. Fazendo então,
(𝑎 + √−𝑏 )3 = 2 + √−1

(8)

𝑥 = (2 + √−1 ) + (2 − √−1 ) = 4

(9)

concluiu 𝑏 = 1 e obteve

Embora tenha demonstrado a importância dos novos números, as observações de Bombelli
não ajudaram, de forma efetiva, nas resoluções das cúbicas, visto que era necessário conhecer de
antemão o valor de uma das raízes.
Os números complexos prosseguiram sem tanta aceitação, mas alguns progressos foram
feitos. Em 1629 o símbolo √−1 foi introduzido pelo notável algebrista Albert Girard (1595-1632),
até então a simbologia utilizada era R[0 m:1] (R de raiz, m de menos) (BOYER, 2010). Em 1637 os
termos real e imaginário foram utilizados pela primeira vez por René Descartes (1596-1650). Devese a Leonhard Euler (1707-1783), exímio matemático de incontáveis contribuições para a
matemática, a implantação da notação 𝑖 para representar √−1 (EVES, 2011).
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Figura 2: Leonhard Euler

Durante os fins do século XVIII e início do século XIX alguns matemáticos descobriram que
os números complexos admitiam representação geométrica. Caspar Wessel (1745-1818), Carl
Friedrich Gauss (1777-1855) e Jean-Robert Argand (1789-1822) foram os primeiros a associar os
números complexos aos pontos reais do plano (EVES, 2011). Sabe-se que a primeira contribuição
sobre a representação geométrica veio do agrimensor norueguês Wessel, que teve um artigo
publicado nas Atas da Real Academia Dinamarquesa de Ciências em 1799. O artigo “Om Directionens
analytiske Betregning” (“Sobre a representação analítica de vetores”) apresentava a associação dos
números complexos com os pontos reais do plano e utilizava segmentos de reta orientados. Porém,
o artigo de Wessel foi esquecido, sendo encontrado noventa e oito anos depois por um antiquário.
Para o guardador de livros suíço Argand as coisas aconteceram de forma diferente, este teve um
artigo publicados nos Annales de Mathématiques de Gergonne e recebeu mais notoriedade, mesmo
apresentando uma ideia semelhante a de Wessel (EVES, 2011). Argand, analisando a ideia de
rotação, considerou que um número complexo 𝑎 + 𝑏𝑖 era na verdade uma combinação geométrica
do segmento 𝑂𝐵 de 𝑎 e 𝑏𝑖 (Figura 3). Pela demora no reconhecimento do trabalho Wessel e pela
aproximação da contribuição de Argand, é que o plano complexo hoje é conhecido como plano de
Argand.
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Figura 3: Triângulo AOB

Gauss realizou um estudo sobre a representação geométrica de Argand e demonstrou
conhecer as ideias apresentadas e as utilizou (IEZZI, 2010). Por meio dele o símbolo 𝑖 foi amplamente
aceito. Deve-se também a Gauss a implantação da expressão número complexo. Diferente da ideia
de Wessel e Argand, Gauss entendia a representação por meio dos pontos de um plano e não por
segmentos de reta orientados.
Se fazia necessário entender a soma 𝑎 + 𝑏𝑖 que constituía-se de números diferentes em sua
espécie (real e imaginário). O irlandês William Rowan Hamilton (1805-1865) apresentou em 1833
um artigo à Academia Irlandesa no qual denotou a álgebra formal dos números complexos, que de
acordo com ele eram entendidos como pares ordenados de números reais (IEZZI, 2010). Hamilton
operou-os segundo as leis
(𝑎, 𝑏) + (𝑐, 𝑑) = (𝑎 + 𝑐, 𝑏 + 𝑑) e (𝑎, 𝑏) ⋅ (𝑐, 𝑑) = (𝑎𝑐 − 𝑏𝑑, 𝑎𝑑 + 𝑏𝑐)

(10)

prosseguindo com a ideia de que um par (𝑎, 𝑜) equivalia ao real 𝑎, sendo (0, −1) = −1. Concluindo
por denotar
𝑖 = (0, −1) e 𝑖 2 = (0, 1) ⋅ (0, −1) = (−1, 0) = −1

(11)

e obtendo explicação lógica para a simbologia √−1.
Ao longo dos tempos, os números complexos foram alvo da desconfiança e até desprezo de
inúmeros matemáticos, contudo a noção de representação geométrica fez com que estes números
fossem amplamente aceitos e utilizados, deixando de lado as ideias de que possuíam apenas caráter
fictício (EVES, 2011).
Graças a grande contribuição de Hamilton, os números complexos passaram a ser
amplamente utilizados, e “eliminou-se a aura mística que cercava os números complexos, pois não
há nada místico num par ordenado de números reais” (EVES, 2011, p. 549).
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Figura 4: William Rowan Hamilton

Na tentativa de expandir a álgebra dos complexos para o plano tridimensional, visto que tal
feito teria grande aplicabilidade na física, Hamilton trabalhou durante cerca de 13 anos desejando
verificar propriedades que tornaria sua ideia possível (STILLWELL, 2010), contundo “em suas
pesquisas foi levado a considerar, não os pares ordenados (𝑎, 𝑏) de números reais, tendo imersos
neles os números reais, mas os quádruplos ordenados (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑) de números reais, tendo imersos
neles tanto os números reais como os números complexos” (EVES, 2011, pag. 549). A esses novos
números do ℝ4 concebeu a nomenclatura quatérnios de forma
𝑖 2 = 𝑗 2 = 𝑘 2 = 𝑖𝑗𝑘 = − 1

(12)

e definiu as operações de adição e multiplicação
(𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑) + (𝑒, 𝑓, 𝑔, ℎ) = (𝑎 + 𝑒, 𝑏 + 𝑓, 𝑐 + 𝑔, 𝑑 + ℎ),

(𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑)(𝑒, 𝑓, 𝑔, ℎ) = (𝑎𝑒 − 𝑏𝑓 − 𝑐𝑔 − 𝑑ℎ, 𝑎𝑓 + 𝑏𝑒 + 𝑐ℎ −
𝑑𝑔, 𝑎𝑔 + 𝑐𝑒 + 𝑑𝑓 − 𝑏ℎ, 𝑎ℎ + 𝑏𝑔 + 𝑑𝑒 − 𝑐𝑓 ).

(13)

(14)

Contrário ao que geralmente é especulado, principalmente no ensino básico, o conjunto dos
números complexos não só contém os demais conjuntos. Ele também é parte de um conjunto
“maior”, ou seja, ele está imerso no conjunto dos quatérnios.
Atualmente, o estudo dos complexos é amplo e diversificado e muitas são suas
aplicabilidades. Na matemática pura e aplicada surgiram novas linhas de pesquisa em análise
complexa, álgebra, geometria, topologia etc. O estudo dos complexos passou a ser amplamente
utilizado nas mais diversas ciências, como por exemplo, no estudo de fluxo de fluidos para o
entendimento do comportamento aerodinâmico em automóveis e aeronaves e na mecânica
quântica, no estudo das propriedades energéticas dos átomos e das moléculas, no estudo das
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correntes na engenharia elétrica, entre outros. Essa variedade de aplicações salientam a importância
dos números complexos bem como seu estudo.

3. PERCURSO METODOLÓGICO
A metodologia utilizada para a elaboração deste trabalho consistiu no que Marconi e Lakatos
(2003, p. 22) identificam como as fases de leitura dos procedimentos didáticos que devem compor
a pesquisa científica, sendo algumas delas: exploratória ou pré-Ieitura, que entende-se por uma
“leitura de sondagem, tendo em vista localizar as informações” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 22);
seletiva, sendo uma “leitura que visa à seleção das informações mais importantes relacionadas com
o problema em questão” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 22); reflexiva; crítica, que “implica saber
escolher e diferenciar as idéias principais das secundárias, hierarquizando-as pela ordem de
importância” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 23); interpretativa e explicativa.
Empregando esses métodos, pudemos reunir uma literatura que continha os principais
aspectos históricos dos Números Complexos. Finalmente, a partir do material recolhido, elencamos
os fatos relevantes de modo a compor um panorama histórico conciso e objetivo sobre o tema.

4. CONCLUSÃO
Ao longo deste texto pudemos perceber que durante muito tempo os números complexos foram
tratados com descrédito e desconfiança. Contudo, foram muitos os que contribuíram e trabalharam para
que esses números ganhassem espaço na Matemática. Tendo seus estudos iniciados com Scipione del
Ferro (1465-1526) percorrendo um longo caminho até alcançar a devida importância com os
esforços de William Rowan Hamilton (1805-1865) e até aos dias atuais, culminando nas aplicações
apresentadas neste trabalho.
Os números complexos estão presentes no dia a dia nas mais diversas situações, apesar de não
conseguirmos percebe-los. Suas aplicações são frutos de séculos de estudos que não devem ser
esquecidos ou mesmo desprezados, pelo contrário, precisam ser ainda mais explorados dia após
dia.
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DETERMINAÇÃO DOS TEORES DE SÓDIO E LÍTIO EM REFRIGERANTES
CONSUMIDOS POR ESTUDANTES DO IFRN CAMPUS NOVA CRUZ

SILVA, C. L. B. (IFRN)*1, DANTAS, A. N. S. (IFRN)2
cyntialeenara@hotmail.com1, allan.dantas@ifrn.edu.br2

RESUMO
O consumo de bebidas não alcoólicas no Brasil é elevado
e não existem dados sobre os teores de sódio lítio neste
tipo de bebida comercializada no país. A utilização de
refrigerantes por crianças e adolescentes é um dos
assuntos mais controversos no estudo da alimentação
humana. Especialmente em relação aos estudantes do
campus Nova Cruz, percebe-se o elevado consumo de
refrigerantes quando comparado ao consumo de sucos de
frutas naturais ou industrializados. Assim, o presente
projeto visa avaliar a quantidade de consumo de
refrigerantes, quais as marcas e sabores mais consumidos
e quais os teores médios de sódio, potássio e lítio nestas
amostras. Para tanto, serão aplicados questionários entre

os estudantes para se estimar o consumo de refrigerantes
e outros dados relevantes, enquanto os teores médios de
Na, K e Li serão avaliados por meio de metodologia
desenvolvida e validada por fotometria de emissão
atômica com chama. Com os resultados, será possível
estabelecer padrões de correlação entre consumo versus
bebida e estimar uma população de risco em função do
consumo de refrigerantes e hábitos cotidianos dos
estudantes, para melhor orientá-los em relação à
alimentação ou ainda prevenir possíveis riscos de grupos
propensos a hipertensão.

PALAVRAS-CHAVE: Sódio, lítio, bebidas não alcoólicas.

DETERMINATION OF SODIUM AND LITHIUM CONTENT IN SOFT DRINKS
CONSUMED BY STUDENTS FROM IFRN CAMPUS NOVA CRUZ
ABSTRACT
The soft drink consumption in Brazil is high and there are
no data on the lithium sodium levels in this type of drink
sold in the country. The use of soft drinks by children and
adolescents is one of the most controversial subjects in
the study of human nutrition. Especially in relation to
students on campus New Cross, we can see the high
consumption of soft drinks compared to the consumption
of natural and processed fruit juices. Thus, this project
aims to evaluate the amount of soft drink consumption,
which are the most consumed brands and flavors and
what the average levels of sodium, potassium and lithium

in these samples. To this end, questionnaires among
students to estimate the consumption of soft drinks and
other relevant data will be applied, while the average
contents of Na, K and Li will be evaluated through
methodology developed and validated by photometry
atomic emission flame. With the results, you can establish
correlation between consumption patterns versus drink
and estimate a population at risk due to the consumption
of soft drinks and daily habits of students, to better guide
them in relation to food or prevent possible risk groups
likely to hypertension.

KEYWORDS: Sodium, lithium, non-alcoholic beverages.
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1. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos as mudanças que ocorreram no estilo de vida das pessoas vêm modificando
drasticamente os hábitos alimentares, de modo que as refeições feitas em casa são trocadas pelos
tradicionais fast foods e cantinas. Por conta disso, o controle da qualidade da dieta vem ganhando
importância, com destaque para estudos que apontem as quantidades de minerais presentes nos
alimentos a fim de assegurar a ingestão diária recomendada de elementos essenciais e para
controlar consumo excessivo de sal, comumente adicionado em nossa dieta [1-3].
Dentre as bebidas industrializadas os refrigerantes têm destaque. São classificados como
bebidas não alcoólicas e não fermentadas com alto poder refrescante, e a baixo preço, se tornando
acessível a toda população, comercializadas nos mais variados sabores. [4 - 6].
A composição química dos refrigerantes é bastante variada, e inclui a adição de
componentes específicos com propriedades pré-definidas, como já citado anteriormente.
Elementos como sódio, lítio e potássio são adicionados em refrigerantes de diversos sabores,
geralmente na forma de um conservante [7]. Estes elementos possuem papéis importantes no
organismo humano, pois atuam na manutenção do equilíbrio hídrico no interior do organismo, na
regulação da pressão osmótica do sangue assim como podem ter atuação no sistema nervoso do
indivíduo promovendo sensações de relaxamento.
Entretanto, é importante o controle do consumo destes minerais, uma vez que
consumidos em quantidades mais elevadas podem acarretar efeitos colaterais, como tremores
forte, voz pastosa, fraqueza muscular, marcha meio insegura, diarreia e vômitos [8 – 11].
O objetivo do presente projeto é determinar o teor de sódio, potássio e lítio em refrigerantes
consumidos entre os discentes do Campus Nova Cruz, como informação e orientação dietética para
a sociedade do modo geral, servindo ainda de apoio aos profissionais dos diversos grupos
populacionais, principalmente aos médicos e nutricionistas que lidam com pessoas com restrições
a sódio.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A fotometria de emissão atômica com chama baseia-se na introdução de uma solução
aquosa na forma de um aerossol em uma chama formada pela mistura de GLP (Gás Liquefeito de
Petróleo) e Ar [12]. A chama é a fonte de energia que promove a excitação dos elétrons da camada
de valência do átomo neutro e gasoso em estudo [13]. Os átomos gasosos, ao receberem energia
de uma chama (emissão), geram espécies excitadas que, ao retornarem para o estado fundamental
(absorção), liberam parte da energia recebida na forma de radiação, em comprimentos de onda
característicos.
Os instrumentos utilizados para medidas de emissão em chama apresentam os seguintes
componentes essenciais: válvulas para controle de pressão dos gases, sistema de nebulização da
amostra, sistema de atomização, conjunto de lentes e um detector e transdutor de sinal.
O uso de chamas de baixas temperaturas como fonte de excitação representa limitações
para os fotômetros de emissão em chama, que são instrumentos relativamente simples, construídos
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na maioria das vezes para determinação de Li, Na e K, que possuem uma baixa energia de excitação.
[14 – 17].
Devido a temperatura relativamente baixa da chama, o equipamento só tem capacidade de
identificar os metais alcalinos e alcalinos terrosos, pelo fato de absorverem calor de forma mais
rápida, assim, necessitam de pouca energia para fazer com que seus elétrons deixem seu estado
fundamental e passem a ficar excitados.

3. METODOLOGIA
3.1 Amostras
Inicialmente foram elaborados questionários para averiguar as características de consumo
de refrigerantes entre os alunos regularmente matriculados nos cursos oferecidos no Campus Nova
Cruz com o objetivo de saber quais os sabores mais consumidos, bem como a frequência e a
quantidade de refrigerante consumido. Concomitantemente a esta etapa, foram coletadas
amostras de refrigerantes - a base de cola, guaraná e limão - consumidos pelos alunos para avaliação
dos teores de lítio de sódio.

3.2 Preparo das amostras
As amostras foram degaseificadas e não foram diluídas, apresentando assim, concentração
de 100%.

3.3 Determinação de Lítio e Sódio
Para determinação das concentrações de Lítio e Sódio nas amostras de refrigerantes foi
utilizado um fotômetro de chama (BFC 150 Benfer) utilizando uma mistura gasosa de alimentação
da chama formada por GLP e Ar.

3.2 Tratamento estatístico dos dados
No tratamento estatístico de dados será utilizado o software de Quimiometria The
UNSCRAMBLER 10.3X (CAMO Inc.). O mesmo dispõe de ferramentas adequadas para realização de
planejamento experimental e tratamento multivariado de dados.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 Determinação do teor de potássio, sódio e lítio nas amostras de refrigerante
As amostras de refrigerantes foram analisadas em duplicatas e cada replicata foi lida pelo
instrumento 4 vezes. Isto possibilitou avaliar a precisão entre preparações distintas de uma mesma
amostra e a precisão da leitura do instrumento para uma mesma preparação de amostra.
Os valores de teor de sódio encontrado no refrigerante de Cola (amostra 1) através do
fotômetro oscilaram entre 459,8 mg/L e 505,78 mg/L, alcançaram o valor médio de 482,785 mg/L,
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sendo que no rotulo do mesmo havia especificado o valor 52 mg/L havendo uma grande diferença
de 430,78 mg/L entre o valor real encontrado e o valor informado. Na amostra 2, os valores obtidos
foram superiores a 321,86 mg/L e inferiores a 367,84 mg/L, atingindo uma média de 344,85 mg/L,
ficando com os valores equivalentes entre as médias da amostra 1 e 3, toda via que o refrigerante
de limão (amostra 3) apresentou valores que iam de 344,85 mg/L à 367,84 mg/L, cuja média foi de
350,5 mg/L.

Tabela 1. Resultados das análises das amostras de referências certificadas.

AMOSTR
A

REFRIGERANTE

Na (mg/L)

Li (mg/L)

K (mg/L)

1

Cola

482,8

88,3

<LD*

2

Guaraná

344,8

62,3

<LD*

3

Limão

350,5

241,3

<LD*

*Limite de detecção

O sódio é um elemento muito difundido na natureza e o seu teor no corpo humano gira em
torno de 1% do peso do indivíduo. Ingressa no organismo através dos alimentos e é
deliberadamente acrescentado à dieta com o sal de cozinha. A deficiência de sódio pode ser devida
a várias causas como ingestão inadequada, onde podem ser observadas manifestações como fadiga,
diarreia, anorexia e hipotensão. Por outro lado, "O consumo moderado de sódio pode reduzir a
incidência e prevalência da hipertensão arterial e, em consequência, a morbidade e mortalidade
associadas às doenças cardiovasculares", destaca o médico Flávio Sarno, da Faculdade de Saúde
Pública da USP.
No passado, alguns refrigerantes à base de soda continham citrato de lítio (Li 3C6H5O7) e os
seus fabricantes anunciavam que o lítio proporcionava efeitos benéficos, como energia, entusiasmo
e aparência saudável. A partir da década de 1950, o lítio foi retirado da composição dos
refrigerantes, devido a descoberta de sua ação antipsicótica. O lítio foi abandonado, mas voltou à
baila na década de 1940, na forma de cloreto de lítio, como substituto do sal de cozinha, quando se
descobriu que estava relacionado à hipertensão arterial. O lítio é um outro mineral essencial à saúde
humana. É importantíssimo no equilíbrio emocional e age em casos como os de ansiedade e
depressão, ou mesmo nas oscilações entre esses dois extremos. Sua grande concentração no
organismo provoca tremores forte, voz pastosa, troca de palavras, pernas fracas, fraqueza muscular,
marcha meio insegura, diarreia e vômitos.
Durante o experimento o teor de potássio foi inferior ao valor mínimo para que fosse
possível ser detectado pelo fotômetro, mesmo assim é importante mencionar algumas informações
sobre o mesmo. O potássio é um dos minerais mais importantes no corpo, pois está presente em
todas as células do corpo humano. Como eletrólito, o potássio desempenha um papel crucial no
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equilíbrio da água e para a manutenção da pressão sanguínea. Mas, o excesso de potássio no corpo
acarreta consequências, tendo relação direta com a condição cardíaca e falência celular.

4.2 Determinação da condutividade, teor de cinza e sólidos totais dissolvidos nas
amostras de refrigerantes.
Os valores de condutividade encontrados nos refrigerantes variaram de acordo com seus
sabores. Entre os três sabores analisados, as amostras de guaraná apresentaram os menores valores
de condutividade (464,5 µS/Cm), teor de cinza (0,8%), e sólidos totais dissolvidos (231,6 ppm). A
amostra sabor limão alcançou resultados que o consideraram mediano entre a amostra sabor cola
e sabor guaraná, na analise tal amostra obteve condutividade igual a 586,2 µS/Cm, teor de cinza de
1,0 e sódios totais dissolvidos equivalente a 291,9. Por fim, a amostra de Cola apresentou os
resultados mais elevados, resultados estes que superaram os resultados obtidos pela amostras
anteriormente citadas (amostra 2 e 3), os valores alcançados estão em torno de 825,5 µS/Cm com
relação a condutividade, teor de cinza equivalente a 1,8 e 490,1 de sólidos totais dissolvidos.

Tabela 2. Resultados das análises das amostras de referências certificadas.

AMOSTRA (n=3) REFRIGERANTE

CONDUTIVIDADE
(µS/Cm)

%Cz

STD (ppm)

1

Cola

825,5

1,8

490,7

2

Guaraná

464,5

0,8

231,6

3

Limão

586,2

1,0

291,9

4.3 Análise de componentes principais
Para uma melhor investigação das semelhanças e diferenças entre as amostras de
refrigerantes oriundas de diferentes fabricantes e sabores, uma Análise de Componentes principais
foi empregada. Com apenas 2 componentes principais é possível descrever 99% dos dados sendo
89% da variância total descrita pela primeira componente principal (PC1) e 10% pela PC2.
Podemos observar no gráfico 1 conjuntamente com o gráfico 2, que os refrigerantes do sabor
limão possuem o teor de lítio elevado em relação aos demais sabores estudados, já os refrigerantes
no sabor cola destacam-se em relação as demais variáveis.
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Figura 1: Gráfico de scores da PCA da analise de refrigerante dos sabores cola, guaraná e limão.

Entretanto, nota-se que as amostras de refrigerantes agrupam-se de forma distinta,
separadas no gráfico, principalmente a amostra sabor cola, entre as três amostras é a que se
encontra mais isolada, ou seja, seu deslocamento para a direita é bastante notável, deslocamento
este que simboliza as maiores quantidades de sólidos totais dissolvidos e solúveis e açucares
(sacarose).

Figura 2. Gráfico de loadings da PCA da analise de refrigerante dos sabores cola, guaraná e limão.

Por outro lado, é possível analisar que as amostras pertencentes ao mesmo sabor se
localizam próximos entre si, comportamento um tanto que esperado, uma vez que a maioria dos
fabricantes de refrigerantes de tal sabor, utilizam basicamente os mesmos componentes,
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possibilitando assim a proximidade entre si dos valores do resultado dos teores de sódio e lítio, teor
de cinza, condutibilidade e STD.
Assim, de acordo com o gráfico dos scores da PCA visto na figura 1, é possível observar a
diferenciação entre os refrigerantes produzidos em função do fabricante, de maneira a formar três
grupos distintos em função dos teores dos elementos estudados nas amostras de refrigerantes. Já
na figura 2, apresentam gráficos de loadings da PCA.

5. CONCLUSÃO
As três amostras de refrigerantes nacionais examinadas continham teores de sódio variando
de 344,85 e 482,78 mg Na/L, e de lítio de 62,286 a 241,336 mg Li/L.
As bebidas adoçadas com açúcar continham sódio em níveis mais baixos, apresentando
baixo teor em outras propriedades também, tendo como exemplo o guaraná, este com entre as três
amostra apresentou o menor teor, o que inclui teor de sódio (344,85 mg/L), Lítio (62,286 mg/L),
Condutibilidade (464,5 µS/Cm), teor de cinzas (0,774 %Cz), e teor de sódio totais dissolvidos (231,6
ppm).
O corpo humano precisa de sódio e lítio na medida certa, em excesso nenhum nutriente faz
bem. Entretanto, estudantes, pais, consumidores, a sociedade de forma geral devem ser informadas
da presença e teores de sódio e lítio em refrigerantes de maneira a possibilitar um melhor controle
das fontes do mineral na sua dieta.
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RESUMO
A busca por metodologias de ensino diferenciadas está
cada vez maior, os docentes sentem a necessidade de
motivar e prender a atenção dos seus alunos. Uma das
maneiras encontradas para alcançar tal objetivos é a
utilização de jogos didáticos, que vêm sendo muito
desenvolvidos por bolsistas do Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID em algumas
escolas estaduais. A partir desta problemática foi criado

o jogo “Dama Periódica” que é baseado em um jogo
muito conhecido de Damas, mas que aborda o conteúdo
de tabela periódica. O objetivo deste trabalho era
mostrar que pode-se haver um equilíbrio entre o brincar
e o aprender, através de jogos. A partir de questionário
aplicado, bem como uma avaliação para a turma foi
possível obter resultados satisfatórios em relação a
aplicação deste jogo.

PALAVRAS-CHAVE: Educação, Metodologias, Tabela Periódica, PIBID.

“DAMA PERIÓDICA”: PLAY AS EDUCATION STRATEGY OF PERIODIC TABLE
ABSTRACT
The search for differentiated teaching methodologies is
increasing , teachers feel the need to motivate and hold
the attention of their students. One of the ways found to
achieve this goal is the use of educational games, which
have been well developed by fellows of Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID in
some high public schools. From this issue we created the
game "Dama Periódica" which is based on a well-known

checkers game, but that addresses the contents of the
periodic table. The aim of this study was to show that
one can be a balance between play and learning through
games. From the questionnaire, as well as an assessment
of the class it was possible to obtain satisfactory results
regarding the implementation of this game.

KEYWORDS: Education, Methodologys, Periodic Table, PIBID.
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1. INTRODUÇÃO
Atualmente, se fazem constantes a preocupação e as dificuldades de melhorar as
metodologias de ensino dos docentes, visando sempre suprir as exigências profissionais das mais
diversas áreas. As aulas são muitas vezes do tipo tradicional, repetitivas e monótonas, e é partindo
desta problemática que se procura meios que despertem nos alunos um interesse e motivação
pelos novos conhecimentos.
O ensino das ciências exatas é considerado por muitos como difícil, e até mesmo
desinteressante. Em face a esta situação um dos meios encontrados pelos bolsistas do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID para fazer com que os alunos participem
mais das aulas, de modo a darem mais atenção as mesmas, foi a utilização de jogos. Nas últimas
décadas, tem-se dado ênfase à educação em química na qual diversas estratégias e propostas têm
sido discutidas e analisadas do ponto de vista da Didática das Ciências (CAMPANARIO; MOYA,
2001; GIL-PEREZ, 1993; GALLIAZZI, 2001; et al.), o uso dos lúdicos é defendida por inúmeros
pesquisadores, pois através dos mesmos pode-se estimular o aluno na aprendizagem de novos
conceitos.
Diante disto e, baseando-se nesses argumentos, desenvolveu-se o jogo “Dama Periódica”
que se baseia num jogo bastante conhecido que é a Dama, e aborda o conteúdo de tabela
periódica, bem como nele inseridos conceitos e conhecimentos essenciais deste tema. Tal análise
apresentou abordagem quali-quantitativa e o estudo foi desenvolvido na Escola Estadual Professor
Antônio Dantas (Apodi-RN) com alunos da 1ª série do Ensino Médio, no qual o jogo foi aplicado e
avaliado pelos alunos participantes, tendo como objetivo principal a inserção da “Dama Periódica”
como meio facilitador do processo de ensino-aprendizagem de tabela periódica.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 METODOLOGIAS DE ENSINO DE QUÍMIA
Diversas são as maneiras empregadas para ensinar Química para os alunos do ensino
médio, tais maneiras são conhecidas como metodologias, que considerando a sua origem grega
advém de methodos, que significa meta/objetivo/finalidades através de um caminho ou
intermediação. Segundo Delizoicov (2002), têm-se ocorrido discussões sobre o teor e a qualidade
das investigações relacionadas à Educação em Ciências, bem como a relação à sala de aula e a
prática docente.
Através dos diversos estudos desenvolvidos nessa linha de pesquisa, vê-se a necessidade
de mudar as metodologias de ensino das ciências (dentre eles, o Ensino de Química) visando uma
maior compreensão e aprimoramento de conhecimentos por parte dos discentes. Oliveira (2004)
explica que existe consenso entre pesquisadores em ensino de Química de que este ensino deva
ser contextualizado, incorporando aos currículos aspectos sócio-científicos, tais como questões
ambientais, políticas, econômicas, éticas, sociais e culturais relativas à ciência e a tecnologia, ou
seja, Temas Transversais.
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2.2 JOGOS NO ENSINO DE QUÍMICA
É constante a busca por meios que facilitem a aprendizagem de Química bem como
alcançar um melhor desenvolvimento dos alunos de forma prazerosa e divertida. Os jogos são
bastante úteis quando se quer que os alunos apliquem um conhecimento de forma lógica, criativa
e de maneira a incentivá-los a contornar situações reais do dia-a-dia.
Para que os alunos desenvolvam realmente os seus conhecimentos se faz necessário que o
educador atue como mediador entre os discentes e os conhecimentos que devem alcançar.
Segundo Kishimoto (2008), essa preocupação com o mediador nos remete a dois aspectos: a
qualidade de ação do mediador e os instrumentos pedagógicos. Visando isto é que os jogos não
são meros itens de divertimento, mas que podem favorecer um desenvolvimento físico, mental,
afetivo e até mesmo social entre os que deles participam se mediado de forma orientado para
esse fim.
O jogo didático, assim como outros recursos, tem a capacidade de estimular a curiosidade,
a iniciativa de participação e a autoconfiança do aluno; como também aprimora o
desenvolvimento de habilidades linguísticas, mentais e de concentração, e exercitam interações
sociais e trabalho em equipe (Vygotsky, 1989). É através de atividades como estas que os docentes
podem favorecer o processo de ensino aprendizagem dos alunos, principalmente em relação à
Química.
A busca por melhorias no ensino público é constante, e é por isso que utilizar-se dos jogos
pode ser uma ferramenta para uma melhor aprendizagem dos alunos. O PIBID atende justamente
essas escolas e desenvolvem atividades como estas. Malba Tahan (1968) afirma que para que os
jogos produzam os efeitos desejados é preciso que sejam, de certa forma, dirigidos pelos
educadores, fazendo com que os alunos, através do auxílio do docente, alcancem os objetivos das
aulas com jogos. É importante ressaltar alguns tipos de jogos que, segundo Lara (2003), ajudam o
aluno a construir seus próprios conhecimentos, sendo eles:








Jogos de construção: são aqueles que trazem ao aluno um assunto desconhecido fazendo
com que, por meio da manipulação de materiais ou de perguntas e respostas, ele sinta a
necessidade de uma nova ferramenta, ou se preferirmos, de um novo conhecimento para
resolver determinada situação – problema proposta pelo jogo. Na procura desse novo
conhecimento ele tenha a oportunidade de buscar por si mesmo uma nova alternativa
para a resolução da situação – problema.
Jogos de treinamento: são aqueles criados para que o aluno utilize várias vezes o mesmo
tipo de pensamento e conhecimento matemático, não para memorizá-lo, mas, sim, para
abstraí-lo, estendê-lo, ou generalizá-lo, como também, para aumentar sua auto-confiança
e sua familiarização com o mesmo.
Jogos de aprofundamento: são utilizados depois de o aluno ter construído ou trabalhado
determinado assunto. A resolução de problemas é uma atividade muito conveniente para
esse aprofundamento, e tais problemas podem ser apresentados na forma de jogos.
Jogos estratégicos: são aqueles em que o aluno deve criar estratégias de ação para uma
melhor atuação como jogador, onde deve criar hipóteses e desenvolver um pensamento
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sistemático, podendo pensar múltiplas alternativas para resolver um determinado
problema.
Cada tipo de jogo é específico para a atividade ou objetivo que se deseja, ou seja, o
docente escolhe o tipo de jogo que melhor se encaixa no que ele procura para a construção de
conhecimento dos seus alunos.

3. METODOLOGIA
O objetivo geral deste estudo foi tentar a inserção dos jogos, essencialmente o jogo “Dama
Periódica”, como um recurso facilitador da aprendizagem em Tabela Periódica. Para que fosse
possível a obtenção dos resultados, seguiram-se alguns passos (em relação ao jogo), sendo eles:


Passo 1: Montagem (Materiais e métodos)

Para montar o jogo foram necessários 4 tabuleiros de madeira com 22x22 cm, no mesmo
foram pintados quadrados brancos e pretos, de modo que cada lado contivesse 8 quadrados, ao
total todo o tabuleiro deveria ter 64 quadrados (bem como em um tabuleiro de damas
convencional). Para montar as peças foi necessário cortar cabos de rodo e de vassouras com altura
de aproximadamente 2 cm, sendo necessárias 96 peças, as mesmas foram pintadas de preto e em
uma das bases foi pregado um círculo (do seu tamanho) de E.V.A. (cada 12 peças continham uma
cor), na outra base eram pregados números de 1 a 12.
Ainda na linha de montagem, foi necessário elaborar 24 questões sobre tabela periódica e
dividi-las em 2 folhas, ou seja, cada folha continha 12 questões numeradas também de 1 a 12.


Passo 2: Estipulação das regras

O objetivo deste jogo é imobilizar/capturar todas as peças do seu adversário. O jogo de
damas é praticado entre dois parceiros, com 12 peças de uma cor de um lado e com 12 peças de outra
cor de outro lado. A peça anda só para frente (em forma de "x"), uma casa de cada vez. Quando a peça
atinge a oitava linha do tabuleiro ela é promovida à dama. A dama é uma peça de movimentos mais
amplos, ela anda para frente e para trás, quantas casas quiser, a dama não pode saltar uma peça da
mesma cor a qual pertence.
A captura é obrigatória, mas para que houvesse a captura era necessário que o jogador
respondesse uma questão correspondente ao número que estava colado abaixo da peça, já que cada
jogador continha uma lista com 12 questões que eram referentes as 12 peças. O jogo acabava quando
um dos jogadores conseguisse acertar todas as questões e, assim, capturava todas as peças
adversárias.



Passo 3: Aplicação em sala de aula

A turma na qual o jogo foi aplicado continha 24 alunos, os mesmos foram divididos em 4
grupos de 6 alunos, sendo que jogava uma dupla por vez.


Passo 4: Questionários avaliativos e entrevista

Foram aplicados 2 questionários, um do tipo avaliativo do jogo (com 3 questões), que tinha
por objetivo saber a opinião dos alunos em relação a “Dama Periódica” e o outro era uma
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avaliação (4 questões) do próprio assunto para analisar se os alunos aprenderam ou não com o
jogo.
Além disso, foi realizada uma entrevista, de modo a analisar o que os alunos e o docente da
turma acharam deste jogo e seus fins pedagógicos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
É perceptível através da história que os jogos são antigos, mas inovar no modo de brincar é
necessário e utilizar-se dessas atividades lúdicas é um modo que os docentes encontraram para
auxiliá-los durante o processo de ensino aprendizagem dos alunos.
O jogo “Dama Periódica” após montado ficou do modo que está representado nas Figuras
1 e 2 a seguir:

Figura 2: Face numerada das peças
Figura 1: Tabuleiro e face de E.V.A. das peças

As regras em sua maioria foram estipuladas de acordo com o jogo de damas convencional,
as demais foram para complementar a nova metodologia que o jogo seguia. O questionário
avaliativo foi elaborado em escala de Likert de cinco níveis: Discordo, Discordo parcialmente,
Indiferente, Concordo parcialmente, Concordo. O mesmo seguia o seguinte modelo, como mostra
a Figura 3:

Figura 3: Questionário avaliativo do jogo

Após aplicação do questionário, os dados das respostas dos alunos foram organizados no
Gráfico 1 a seguir:
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Questionário Avaliativo
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Discordo

Discordo
Parcialmente
Questão 1

Indiferente
Questão 2

Concordo
parcialmente

Concordo

Questão 3

Gráfico 1: Questionário avaliativo

Através dos dados obtidos foi possível notar que os alunos também acreditam que os jogos
ajudam a aprender de uma maneira não tão tradicional, mas que ainda assim são eficazes no
processo de ensino aprendizagem. Os mesmos, sendo um total de 90% deles concordaram,
apenas 10 % concordou parcialmente e nenhum discordou. Isto mostra que eles estão por dentro
das novas metodologias de ensino e apreciam isto.
Já no que diz respeito a atenção dos mesmos ser prendida durante a aplicação do jogo
todos eles concordaram com isto, ou seja, 100% deles afirmaram manter o foco no conteúdo
através do jogo. E por fim a afirmativa que estava relacionada ao “Dama Periódica” em específico,
na qual dizia que o mesmo possuía estratégias de ensino onde os discentes aplicavam e
desenvolviam os conhecimentos que eles já haviam obtido em aulas teóricas, e 99% deles
concordaram e apenas 1% concordou parcialmente. Estes dados comprovam que é necessário
inserir os jogos nas aulas, aliando a brincadeira ao aprendizado.
A avaliação continha questões sobre tabela periódica, nas quais os alunos demonstravam
se haviam aprendido com o auxílio do jogo, transformando assim, o jogo em uma metodologia de
ensino eficaz. A avaliação possuía as questões como mostra a Figura 4 a seguir:
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A partir dos dados levantados em relação as respostas da avaliação, possibilitou-se o
entendimento de que os alunos obtiveram sim conhecimentos com o jogo e comprovaram através
de suas respostas. Os dados foram agrupados no Gráfico 2 a seguir:

Respostas da Avaliação
120%

Figura 4: Avaliação

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Acertou

Errou
Questão 1

Questão 2

Questão 3

Questão 4

Gráfico 2: Respostas da avaliação

Observou-se o avanço dos alunos no conteúdo quando os níveis de acerto das questões
foram muito superiores aos erros, a porcentagem de acertos das questões 1, 2, 3 e 4 foram 98%,
100%, 100% e 96%, respectivamente. Esses valores servem como base para que mais atividades
como esta passem a fazer parte do dia-a-dia escolar dos alunos.
Ao final, houve uma conversa informal em forma de entrevista e, durante a conversa, com
os alunos e docente foi possível notar que os alunos gostam de aulas diferenciadas. Estes
salientaram o uso dos jogos, dando como motivo o fato de descontrair mais o ritmo das aulas de
modo que até o professor brincava com eles. Segundo Kishimoto (1973, p. 20) “[...] O educador
deve, também, brincar e participar das brincadeiras, demonstrando não só o prazer de fazê-lo,
mas estimulando as crianças para tais ações” e isto tornou-se de extrema importância para que
esta analise fosse positiva.

5. CONCLUSÃO
Através desta pesquisa realizada foi possível constatar que utilizar-se de jogos é importante
para todo o desenvolvimento social e cognitivo dos alunos, além de que ensinar tem as suas
exigências e seus riscos, cabe aos docentes aceitar o que é novo, metodologias novas, porque,
segundo Freire (1996, p. 25, grifo do autor.):
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É neste sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos nem formar é a
ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e
acomodado. Não há docência sem deiscência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar
das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição do objeto, um do outro.

É compreensível que os professores apreciem o uso de métodos de ensino deste tipo,
embora muitas vezes o alcance dos mesmos seja limitado, bem como o espaço escolar e tempo de
aula que os mesmos possuem. O brincar ainda é uma atividade essencial para o desenvolvimento,
e, para Kishimoto (2008, p. 96), eles ficam mais motivados a usar a inteligência, pois querem jogar
bem; sendo assim, esforçam-se para superar obstáculos, tanto cognitivos quanto emocionais.
Estando mais motivadas durante o jogo, ficam mais ativas mentalmente.
Por isso a escola, professores em geral devem oportunizar a introdução de atividades como
estas, e dentre elas, o uso do jogo “Dama Periódica” como meio facilitador do processo de ensino
aprendizagem de tabela periódica, para garantir que o aluno aprenda a ter perseverança para
tentar buscar o seu próprio conhecimento, além de aprender a ganhar e perder, mas sem nunca
desistir.
Enfim, é importante ressaltar que o jogo “Dama Periódica” pode ser adaptado de acordo
com qualquer conteúdo a ser abordado em sala de aula, além de poder ter questões ambientais, e
comunitárias inseridas. Finalmente, a partir dos resultados obtidos, pode-se notar que estas
atividades contem diferencial, sendo os jogos elementos valiosos para a aprendizagem, é possível
ainda afirmar que a introdução de jogos e demais atividades lúdicas no dia-a-dia escolar dos
alunos é importante, pois os mesmos influenciam os discentes a ter um processo de ensino
aprendizagem mais favorável e dinâmico.
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RESUMO
A água é o recurso norteador da vida no planeta e
certamente o maior bem que o homem precisa cuidar. O
aumento no consumo de água causado pelas diversas
atividades humanas, somada ao desperdício e a
degradação das fontes hídricas, criam um cenário
preocupante no que se diz respeito a escassez de água
no futuro não tão distante. Nessa perspectiva, cria-se
uma necessidade urgente de sistemas que possam
economizar ao máximo este bem natural, promovendo a
reutilização do mesmo. Alternativas de reutilizar água
para infinitas atividades contribui para um consumo
consciente, controle de gastos e desperdícios que foram
gerados por geração passadas. O presente trabalho tem

por finalidade zerar o desperdício de água potável no
processo de destilação. O gasto de água potável na
produção de água destilada é na razão de 120 para 10,
ou seja, a cada 120 litros de água potável, somente 10
litros são destilados.
Buscando abolir todo esse
desperdício, o trabalho visa à reutilização da água
utilizada no processo e sua devolução ao laboratório
para ser utilizada em suas atividades normais, sem a
necessidade do desvio da mesma para outras finalidades.
Sendo assim, o sistema elaborado tende a tornar nulo
qualquer gasto de água tratada, é de baixo custo,
gerando uma economia e o reaproveitamento dessa
água
que
iria
para
o
ralo.

PALAVRAS-CHAVE: Destilação, Reuso da água, Desperdício.

REUSE OF WATER FROM SIMPLE DISTILLATION PROCESS IN DISTILLER TYPE PILSEN
ABSTRACT
Water is the guiding feature of life on the planet and
certainly the greatest good that man needs care. The
increase in water consumption caused by various human
activities, together with waste and degradation of water
sources, creates a worrying scenario that relates to water
shortages in the not so distant future. In this perspective,
it creates an urgent need for systems that save water,
promoting reuse of the same. Alternatives in reuse water
for endless activities contributes to conscious
consumption, controlling costs and waste that were
generated by past generation. This study aimed to zero

the drinking water waste in the distillation process. The
drinking water spent in the distilled water production is
in the ratio of 120 to 10, i.e., every 120 liters of drinking
water, only 10 liters was distilled. To abolish all this
waste, the job aims to reuse the water used in the
process and its return to the laboratory to be used in
their normal activities without the need to shift the same
for other purposes. Thus, the elaborate system tends
void any water waste treated, is low cost, generating
savings and the reuse of this water that would go to the
drain.

KEYWORDS: Distillation, Water reuse, Waste.
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1. INTRODUÇÃO
Com a crescente demanda por água potável, exige-se a utilização de fontes de água
anteriormente subutilizados. A regulação da produção de água de reuso é de grande importância
e relevância. Os benefícios para os fornecedores de água de reuso incluem maior conscientização
do público, da demanda por água recuperada e diretrizes claras para a seu consumo. Benefícios
para os usuários finais incluem o aumento da aceitação pública do uso de água de reuso e uma
consequentemente diminuição na demanda por água doce.
Recuperação de água, reciclagem e reutilização são desafios por resolver problemas de
recursos hídricos e criação de novas fontes de abastecimento de água de alta qualidade. O futuro
potencial para o efluente tratado recuperado é enorme (Miller, 2006). Embora a recuperação e
reutilização da água seja praticada em muitos países ao redor do mundo, os níveis atuais de
reutilização constituem uma pequena fração do volume total de efluentes urbanos e industriais
gerados (Miller, 2006; Höpner e Lattemann, 2008).
Os benefícios do reuso de água, no entanto, podem ser difíceis de quantificar e muitas
vezes passam despercebidos. Um dos melhoramentos mais significativos do seu uso são os valores
criados pela inclusão no planejamento integrado dos recursos hídricos, aspectos da política da
água e a implantação de projetos, resultando na sustentabilidade em longo prazo de nossas
fontes.
Ao abordar estas questões integradas, uma série de barreiras e impedimentos significativos
para a implementação generalizada de projetos de reuso de água surgem. As tendências atuais
incluem o endereçamento de poluentes emergentes de preocupação, o uso de tratamentos
avançados de águas residuais, incluindo membranas, reuso potável indireto, a percepção do
público, entendendo a economia de reuso de água, recarga de águas subterrâneas e de
armazenamento e recuperação de aquíferos, gestão de salinidade (incluindo a eliminação de
concentrado), aumento do uso de "fontes alternativas", restauração do sistema ambiental e
natural, o uso inovador de reuso de água não potável e sistemas descentralizados e de satélite.
Contudo, essas alternativas requerem alta tecnologia e custo para sua execução.
Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de realizar o reuso de água com reduzido
custo e de fácil manipulação. Sua tecnologia baseia-se na utilização da água descartada por
destiladores tipo pilsen, através de um sistema de bombeamento para a caixa d’água diluindo 100
litros de água de rejeito em 900 litros da água potável. Para ocorrer de forma eficiente e
satisfatória, realizaram-se as devidas análises físico-químicas das águas envolvidas no processo –
água de rejeito da destilação e a água proveniente da caixa que abastece o Laboratório de
Química do IFRN-Campus Ipanguaçu –, mostrando resultados satisfatórios a sua reutilização em
quaisquer atividades.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Destilação
A destilação é uma tecnologia para a separação de misturas líquidas que foi descoberta
pelos químicos em Alexandria, no primeiro século d.C. Hoje, a destilação é a técnica mais
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importante de separação industrial, utilizada nas separações de alta pureza. É baseado no
fenômeno de equilíbrio líquido-vapor de mistura, ou seja, quando se tem duas ou mais
substâncias formando uma mistura líquida e homogênea, a destilação pode ser usada para separálas (Halvorsen e Skogestad, 1999). A água que vai para o destilador é pré-aquecida, passando pelos
processos de ebulição e condensação, consequentemente perdendo seus sais em evaporação.
Esses sais dão qualidade a água para ser tornar potável e utilizável nas atividades humanas.

2.2 Parâmetros Físico-Químicos da água
O aparelho utilizado para realizar as análises físico-químicas das águas envolvidas no
processo foi a Sonda Multiparâmetro da marca Horiba, a qual mede os seguintes parâmetros da
qualidade da água:
2.2.1 Temperatura
Segundo Libânio (2008), a velocidade das reações químicas e a solubilidade das substâncias
dependem diretamente da temperatura. Essa influência exercida na solubilidade dos gases
dissolvidos está inteiramente ligada à saturação do oxigênio. Além disso, outros parâmetros
podem ser influenciados por uma variação da temperatura, como o pH (potencial hidrogeniônico)
e a condutividade elétrica, que são características importantes para definição da qualidade de um
meio, conforme disse Naime e Fagundes (2005).
2.2.2 pH
O Potencial Hidrogeniônico indica a concentração de íons H+ em uma amostra, que
posteriormente analisa as condições em que a solução está submetida, caracterizando-a em ácida,
básica e neutra. Segundo Gorden (2010), o pH ainda influencia na solubilidade das substâncias, na
distribuição dos compostos químicos, sejam eles livres ou ionizados, ajudando na definição da
toxicidade dos elementos.
O parâmetro para medição do pH assume um valor entre 0 e 14, podendo-se classificar
uma solução ácida quando o seu pH for menor que 7, neutra quando o pH for igual a 7, e básica
quando o pH for maior que 7.
2.2.3 Oxigênio Dissolvido (OD)
O Oxigênio Dissolvido é um grande indicativo da qualidade da água, pois a sobrevivência
dos organismos presentes no meio depende diretamente desse parâmetro. A concentração dessa
propriedade também varia de acordo com a temperatura.
Segundo a ANA (Agência Nacional de Águas), as águas poluídas por esgotos possuem uma
concentração menor de OD, enquanto as águas limpas o apresentam em concentrações
superiores a 5mg/L. Já as águas eutrofizadas apresentam concentrações maiores do que 10mg/L.
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2.2.4 Sólidos Totais Dissolvidos (STD)
Conforme Tundisi e Matsumura (2008), as impurezas presentes na água são comumente
chamadas de Sólidos Totais Dissolvidos, incluindo todos os sais presentes e componentes não
iônicos. Os sólidos que podem residir na água são os sais de cálcio, enxofre, cloro, magnésio, sódio
e bicarbonato. Essas partículas mantém uma relação direta com a condutividade elétrica, já que os
valores se associam a concentração de íons nas amostras. A sonda multiparâmetro mede esta
propriedade na unidade de gramas por litro (g/L).
2.2.5 Condutividade Elétrica (CE)
Para a CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental), a condutividade
elétrica representa uma medida da concentração de poluentes em uma água, pois consiste na
capacidade da mesma conduzir uma corrente elétrica, indicando a quantidade de sais existentes
na amostra, os quais dependem das concentrações iônicas e da temperatura.

2.3 Valores Referenciais para a Qualidade da Água
A Resolução CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) nº 257, de 17 de março de
2005, estabelece uma classificação dos corpos de água em função do uso e suas respectivas
condições de enquadramento. Segundo Gorden (2010), a água estudada neste trabalho está
intrínseca na Classe 1, a qual é destinada para o consumo humano (após tratamento simplificado)
e seus parâmetros máximos permitidos são observados na Tabela 1.
Tabela 1: Condições dos parâmetros das águas de Classe 1.

Parâmetro

Valor

OD
STD
PH
CE

Não inferior a 6 mg/L
Até 500 mg/L
Entre 6,0 a 9,0
Até 400 mS/cm

3. MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 Sistema de bombeamento da água de rejeito para a caixa
Inicialmente o sistema de abastecimento via água de poço artesiano do próprio Instituto
Federal alimentou a caixa d’água de 1000 litros do Laboratório de Química. Essa água por ação da
gravidade abasteceu o sistema do destilador Pilsen Marte de 220v. No processo de produção de
água destilada, a mesma seguiu para uma barrilha e a rejeitada para um recipiente coletor de 200
litros.
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Após seu resfriamento, 100 litros da água de rejeito foi bombeada através de um sistema
de volta para a caixa d'água, sendo diluída por 900 litros da água potável, completando o volume
máximo da caixa (conforme a Figura 1).

Figura 1: Desenho esquemático do sistema de armazenamento de água para reuso.

De acordo com o sistema que foi desenvolvido, toda água que antes era desperdiçada foi
reutilizada no próprio laboratório sem o desvio de sua finalidade inicial. Posteriormente a água
armazenada deverá ser aplicada em sistemas de irrigação agrícola.

3.2 Análise Físico-Química das águas
Para que fosse possível analisar se ambas as águas eram compatíveis e possíveis de serem
utilizadas para os mesmos fins anteriores à destilação, se fez necessário coletar as águas de rejeito
e água potável oriunda do sistema de abastecimento do IFRN-Campus Ipanguaçu. Essas análises
foram realizadas no mesmo dia, assim como a junção de ambas numa proporção menor, sendo
essa de 100 mL da água de rejeito juntamente com 900 mL da água da torneira.
A água potável ou água da torneira foi transferida para um Becker de 4000 mL (4L) de
forma que a Sonda Multiparâmetro da marca Horiba ficasse submersa, como mostra na Figura 2.
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Figura 2: Análise da água da torneira com a Sonda Multiparâmetro.

Após o resfriamento da água de rejeito, deixando-a na temperatura ambiente, a mesma
também foi transferida para um Becker de 4000 mL (4L), onde realizou-se as devidas análises
físico-químicas com a Sonda.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A medição de água potável gasta para a produção da água destilada foi o principio
motivador para a criação do sistema de reutilização da água rejeitada pelos destiladores. No
destilador tipo pilsen, a mesma indicou que para a fabricação de 1 litro de água destilada são
gastos, aproximadamente, 12 litros de água potável, dos outros 11 litros restou a água de rejeito.
Cronometrando o tempo, observou-se que em 1 hora houve a produção de 10 litros de água
destilada e 120 litros da água de rejeito.
A partir de análises desenvolvidas em uma escala menor (Figura 3), foi possível identificar
um breve diagnóstico de 100 mL da água de rejeito adicionada a 900 mL de água da fonte
primária. A Tabela 2 ilustra os dados analisados através da Sonda Multiparâmetro, destacando a
diferença das três águas estudadas.
Tabela 2: Resultados das análises físico-químicas das águas.

Parâmetro
(Unidade)

Água da Torneira

Água de Rejeito

Água da Torneira + Água
de Rejeito

Temperatura (°C)
OD (mg/L)
STD (g/L)
PH
CE (mS/cm)

29.33
10.55
0.230
7.30
0.354

29.53
4.34
0.229
7.39
0.352

31.01
10.36
0.242
7.51
0.373
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Figura 3: Análise físico-química da Água da Torneira + Água de Rejeito utilizando a Sonda Multiparâmetro.

É notório que ambas as águas analisadas separadamente, apresentam valores
semelhantes, com exceção do Oxigênio Dissolvido (OD) da Água de Rejeito que mostrou uma
maior discrepância. Isso se deve ao processo de destilação, que diminuiu a concentração de sais
presentes na água, os quais mantém uma proporção direta com o oxigênio, diminuindo-o
também.
A junção de ambas as águas proporcionou semelhantes resultados, encaixando-se nas
condições propostas para consumo humano (citadas no Tópico 2.3), sendo possível sua
reutilização em todas as atividades realizadas no Laboratório. A Figura 4 mostra o sistema em
operação.

Figura 4: Sistema em operação no Laboratório de Química do IFRN-Campus Ipanguaçu.

5. CONCLUSÃO
Após as análises físico-químicas, o sistema em atividade se tornou satisfatório aos
resultados esperados, foi possível concluir que a água de rejeito dos destiladores do tipo pilsen
após diluída na proporção de 100 litros com 900 litros da água da caixa d’água, ficou adequada
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para ser novamente reutilizada na prática laboratorial. O sistema contribui de forma sustentável
para reduzir significativamente o gasto de água nesse tipo de destilador.
Este trabalho possibilitou o afloramento de novas ideias para o aproveitamento dessa água
em outras atividades externas ao laboratório.
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RESUMO
Os óleos essenciais possuem em sua composição
constituintes muito importantes, responsáveis por várias
utilidades, dentre eles, está o eugenol, constituinte
encontrado no óleo essencial do cravo da índia e em
outras plantas. O eugenol é responsável por apresentar
atividades farmacêuticas, anestésicas e vem ganhando
muito destaque nas atividades antifúngicas e
principalmente antibacterianas. Desta forma, o presente
trabalho direcionou-se à produção de derivados do
eugenol possibilitando a inibição das bactérias CG+

(Staphylococcus sp) e BG- (Escherichia coli). Os derivados
R-Epoxi-eugenol 1a, Meugenol 2 e o R-Epoxi-Meugenol
2a, não apresentaram halo de inibição frente a bactéria
CG+, mostrando-se resistente a os derivados. Já para a BG, todos os derivados produzidos apresentaram halos entre
9 e 10 mm, sendo assim, considerados bons inibidores
intermediários.

PALAVRAS-CHAVE: eugenol, atividade antibacteriana, derivados.

EUGENOL DERIVATIVES PRODUCTION AND ANALYSIS OF ITS POTENTIAL
ANTIBACTERIAL
ABSTRACT
Essential oils have in your very important
constituent composition, responsible for various utilities,
among them is eugenol, constituents found in the
essential oil dianthus and other plants. The eugenol is
responsible for providing pharmaceutical activities,
anesthetic and has gained much prominence in antifungal
and antibacterial activities mainly. Thus, this work was
directed to the production of eugenol derivatives enabling

the inhibition of bacterial CG + (Staphylococcus sp) and BG
- (Escherichia coli). The derivatives, R-epoxy – eugenol 1a
Meugenol 2 and R-epoxy - Meugenol 2a, showed no
inhibition zone against bacteria + CG, being resistant
derivatives. As for the BG-, all derivatives showed halos
produced between 9 and 10 mm, therefore, considered to
be good intermediates inhibitors.

KEYWORDS: eugenol, antibacterial activity, derivatives.
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1- INTRODUÇÃO
Os óleos essenciais fazem parte da vida do homem desde muito tempo geralmente utilizados
com fins medicinais, temperos e fragrâncias. Estes óleos, vem ganhando cada vez mais espaço
no mercado devido apresentarem inúmeras atividades biológicas, que diferem de uma planta
a outra de acordo com os constituintes ali presentes. Destas, pode-se destacar atividades
farmacológicas, anestésicas, anti-inflamatórias, repelentes e ganhando destaque em atividade
frente a alguns microrganismos (LORENZI; MATOS, 2002).
As atividades exercidas pelos óleos essenciais relacionados a ação antibacteriana, tem tido
bastante abrangência devido estes recursos naturais apresentarem eficiência na inibição destes
organismos, tendo em vista, que a resistência à antibióticos se desenvolve naturalmente como
consequência da imensa habilidade bacteriana de se adaptar ao uso desses medicamentos
dispostos no mercado. O uso excessivo de antibióticos também é um dos fatores que facilitam
a aquisição de mecanismos de resistência (SANTOS, 2004).
Desde então, tem aumentado a demanda por extratos e/ou substâncias naturais
biologicamente ativas e eficazes sobre microrganismos, estes, que vem apresentando alta
resistência a antibióticos. Assim, o uso de óleos essenciais possibilita novas alternativas de
substâncias antimicrobianas que podem atuar em várias moléculas alvo ao mesmo tempo,
quando comparados a fármacos existentes no mercado (WRIGHT, 2010).
Nesse contexto podemos destacar o eugenol, constituinte majoritário presente na
composição do óleo essencial do Cravo da Índia. Este constituinte é o responsável pelas
características presentes na planta (odor, ação anestésica, anti-inflamatória, entre muitas
outras) por apresentar cerca de 92% na sua composição (SANTOS, 2004). Nos últimos anos,
estudos mostram que esse constituinte apresenta inúmeras atividades farmacológicas, ao qual,
vem-se destacando frente a atividades antimicrobianas. Desta, que sofre degeneração de
proteínas e das membranas celulares das bactérias devido à estrutura fenólica do eugenol
(ESCOBAR, 2002).
Por apresentar diversas utilidades e eficácia, é notória à necessidade de encontrar novas
substâncias que possuam características antimicrobianas semelhantes ao eugenol, visto que, o
mesmo por ser adquirido através de óleos essenciais de plantas, apresenta um alto valor
comercial. Desta forma, derivados do eugenol começaram a ser sintetizados para abranger às
necessidades de mercado. Com isso, este estudo teve como objetivo produzir derivados do
eugenol e analisar seu potencial antibacteriano.

2- REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Os óleos essenciais estão presentes na vida do ser humano ao longo de muito tempo.
Desde as antigas civilizações Egípcios e Maias assim como também outros povos, faziam uso
destes óleos como artifícios de perfumaria, temperos, condimentos e em sua grande maioria,
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como agente auxiliador na cura de doenças ou ferimentos ocasionados por batalhas (SIMÕES,
2003). Essas substâncias são caracterizadas quimicamente por compostos voláteis ou fixos,
álcoois, aldeídos, entre muitos outros presentes em sua composição (SPEZIALI, 2012).
Os efeitos presentes nos óleos essenciais estão diretamente ligados pela presença e
constituição de compostos ativos existentes em sua composição, compostos esses, que quando
isolados ou misturados a outras substâncias mostram-se bastante eficazes em determinadas
atividades. Os óleos podem ser caracterizados quimicamente por conjuntos de sustâncias
capazes de esbanjar aromas e sabores e atividades biologicamente testadas (WRIGHT, 2010).
Os compostos ativos presentes na sua composição, proporciona aos óleos essenciais uma
vasta versatilidade em utilização contra microrganismos, dentre eles estão fungos, vírus e
bactérias. Estas, são caracterizadas por causar inúmeras doenças em animais, seres humanos e
são facilmente encontradas em alimentos e em próprios organismos vivos (WRIGHT, 2010).
Entre os constituintes quimicamente ativos perante a esses organismos está o eugenol,
caracterizado como sendo um líquido de coloração amarelada e oleosa, com aroma
característico sabor ardente e picante, estando presente em diversos óleos essenciais. O
eugenol é um composto químico muito versátil, o qual vem sendo empregado em diversos
ramos da indústria, por apresentar atividades odontológicas, anestésicas, terapêuticas,
cosmética e ganhando espaço em atividades antifúngicas e antibacterianas (ESCOBAR, 2002).
Na Imagem 1, está representado a estrutura química do eugenol.
Imagem 1: Estrutura química do eugenol.

Fonte: www.aromatopeia.com

A atividade antimicrobiana do eugenol tem sido atribuída à sua estrutura química, que em
concentrações propicias, provoca a degeneração das proteínas das membranas celulares das
bactérias resultando em um dano na membrana celular (KUMAR, 2007).
Uma vez que existem uma grande variedade de bactérias patogênicas, dentre elas as Grampositivas e as Gram-negativas na sua grande maioria. Estas bactérias, diferem pela coloração e
diferentes graus de virulência. As Gram-negativas são constituídas por uma endotoxina
denominada LPS (lipopolissacarídeo), sendo causadora da patogenicidade. Já as Gram-positivas
possuem a exotoxina rica em ácido lipoprotéico que confere aderência à bactéria (ALMEIDA,
2009).
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3- METODOLOGIA
Síntese dos derivados do eugenol
Os derivados do eugenol foram preparados na Universidade Federal do Ceará (UFC),
Laboratório de Biocatálise e Produtos Naturais (LBPN) conforme a Imagem 1 esquematizada
abaixo:

Imagem 2: derivados produzidos para análise microbiana a partir do eugenol.
Fonte: Elaborada pelo autor
1- Eugenol /1a- R-epoxi-eug
2- Meugenol/2a- R-Epoxi-Meugenol

Preparação do meio de cultura
O meio Àgar Mueller- Hinton é um meio sólido padronizado, recomendado para a
realização de testes antimicrobianos. O mesmo foi preparado seguindo a metodologia de
padronização Kirby e Bauer, 1996, e pelo NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory
Standards). Foi medido a massa de 35 g de meio de cultura para 1 L de água destilada, em
seguida adicionado em um erlenmeyer de 1L. Para a homogeneização do meio de cultura,
colocou-se o mesmo em banho maria até a diluição do sólido e ao término do procedimento, o
meio foi autoclavado. Em seguida foi colocado em placas de petri (50 ml do meio) e posto na
geladeira envolto de papel filme para conservação. Na Imagem 3 está representado o meio de
cultura já preparado na placa de petri.
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Imagem 3: Placa de petri contendo meio de cultura para testes.
Fonte: Elaborada pelo autor

Preparação e atividade antibacteriana
Foram utilizados dois tipos de bactérias para o experimento, das quais, uma Grampositiva CG+ (Staphylococcus sp) e uma Gram-negativa BG- (Escherichia coli), ambas preparadas
seguindo o manual para atividade ANTIBIOGRAMA de Kirby; Bauer, 1996, para a replicação das
bactérias o meio de cultura já preparado, foi retirado da geladeira 20 minutos antes para obter
temperatura ambiente e evitar qualquer dano nas bactérias. Com o auxílio de um swab, as
bactérias CG+ e BG- foram retiradas das cepas e aplicadas suavemente sobre o meio de cultura,
logo após, levadas à estufa de modelo 502 FANEM por um período de 24 horas a uma
temperatura de 35°C.
Ao passar o período de 24 horas iniciou-se o teste bacteriológico, em que as mesmas foram
retiradas das placas com auxílio de uma alça em platina devidamente flambada e resfriada. Em
seguida, transferidas para um tubo de ensaio contendo solução salina (NaCl 0,85%) para
diluição até atingir entre 0,08 e 1 em espectrofotômetro à 625 nm. Ao fim deste processo,
embebeu-se um swab na suspensão bacteriana comprimindo- o no próprio tudo de ensaio para
evitar o excesso de material, aplicou-se em movimentos uniformes sobre o meio de cultura até
que toda superfície fosse preenchida. Após a secagem do meio, foram aplicados discos
contendo amostras dos derivados do eugenol em concentrações de 20µL, juntamente com o
controle positivo (amicacina-30mcg), e como solvente o DMSO em concentração de
(100mg/ml).
As placas com os discos já aplicados, foram levadas à estufa bacteriológica por 24 e 48 horas
para posterior análise dos resultados. Na Imagem 4 estão representadas as placas de petri com
os discos já aplicados e a leitura dos halos de inibição respectivamente.

Imagem 4: Placas preparadas com os discos e leitura halos inibitórios.
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4- RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados obtidos neste trabalho se deram por meio do diâmetro apresentado nos halos
inibitórios de cada disco. A Tabela 1, estão dispostos os resultados dos halos de inibição
apresentados por cada derivado do eugenol frente as bactérias CG+ e BG-.
AGENTES

24 HORAS

24 HORAS

48 HORAS

48 HORAS

CG+

BG-

CG+

BG-

Amicacina

20 mm

10 mm

18 mm

9 mm

Controle

0

0

0

0

1

5 mm

0

5 mm

0

1a

0

10 mm

0

10 mm

2

0

10 mm

0

9 mm

2a

0

10 mm

0

9 mm

Tabela 1: Halos inibitórios frente as bactérias CG+ e BG- com 24 e 48 horas
Fonte: Elaborada pelo autor

Os resultados acima mostram as reações das bactérias CG+ e BG- frente aos derivados do
eugenol, o R-Epoxi-eugenol 1a, Meugenol 2, R-Epoxi-Meugenol 2a. Agentes que apresentam
valor do halo de inibição igual ou superior a 8 mm, podem ser considerados antibacterianos
intermediários (NAGABABU, LAKSHMAIAH, 2000).
Seguindo este princípio, no período de 24 e 48 horas, os derivados de eugenol 1a, 2 e 2a,
não apresentaram halos de inibição, sendo de 0 mm, respectivamente, para a bactéria CG+,
apenas apresentou o agente 1, com halo de 5 mm, sendo considerada resistente aos agentes
antibacteriológicos sintetizados. Quanto a espécie BG-, os derivados do eugenol 1a, 2 e 2a,
apresentaram halo de inibição entre 9 e 10 mm, o eugenol 1, não apresentou halo inibitório,
sendo então a BG-, considerada indefesa aos agentes antibacteriológicos sintetizados. A bactéria
BG- respondeu em modo geral positivamente aos testes, sendo considerada intermediária
perante os derivados do eugenol de uma escala que vai de 8 a 16 mm.

5- CONCLUSÃO
Os resultados apresentados neste estudo, caracterizaram os derivados R-Epoxi-eugenol 1a,
Meugenol 2 e o R-Epoxi-meugenol 2a, como bons inibidores bacteriológicos intermediários
frente a bactéria BG- (Escherichia coli), pois os mesmos, apresentaram halos de 9 e 10 mm, de
uma escala que vai de 8 a 16 mm. Mostraram-se também ineficientes a bactéria CG+
(Staphylococcus sp), não apresentando qualquer halo de inibição. O eugenoI 1, por ter
apresentado halo de apenas 5 mm, não foi considerado um bom inibidor antibacteriológico como
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os outros, ficando fora da escala.
Desta forma, foi possível avaliar o potencial antibacteriano de agentes sintetizados a partir
do eugenol para serem utilizados como inibidores significativos frente as bactérias Grampositivas (CG+) e Gram-negativas (BG-).
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RESUMO
Devido à grande produção de biodiesel, combustível
renovável, nos últimos anos, houve a necessidade de dar
destino ao grande volume de subproduto (glicerol) que é
gerado
no
processo.
O
glicerol
representa
aproximadamente 10% da massa total do produto. Uma
alternativa para o uso do mesmo é a produção de
derivados do glicerol que possuem potencial aplicação nas
indústrias. Esses derivados podem ser sintetizados pela
reação do glicerol com compostos carbonílicos (aldeídos e
cetonas) por catálise ácida. Os cetais estão entre os
principais derivados do glicerol sendo muito utilizados nas
áreas cosmética, farmacêutica e como aditivo para

combustíveis atribuindo, assim, maior valor agregado ao
rejeito pode ser efetivado. Desta forma, este estudo visa
demonstrar o processo de produção de derivados do
glicerol por via química. Foi produzido o cetal originado da
reação de glicerol com acetona utilizando cloreto de zinco
como catalisador, obtendo um rendimento de 35%. O
produto da reação foi caracterizado por cromatografia em
camada delgada e através de cromatografia gasosa
acoplada a espectrometria de massas (CG-MS),
confirmando o produto desejado.

PALAVRAS-CHAVE: Biodiesel, Glicerol, Derivados do glicerol, Cetais.

SYNTHESIS AND CATEGORIZATION OF GLYCEROL DERIVATIVES
ABSTRACT
Due the increase of biodiesel production in the latest
years, it has been necessary to find ways of re-utilizing the
large amount of waste, byproduct of such production.
Glycerol constitutes approximately 10% of the total waste
mass. The production of derivatives of glycerol is seen as
a good alternative use of what previously would be
considered waste. Moreover, it has industrial application.
The derivatives can be synthesized by acid catalysis of
glycerol and carbonyl compounds (e.g. aldehydes and
ketones). Ketal is one of the main glycerol derivatives, well

known and used by the cosmetics and pharmaceutical
industry, and as fuel; therefore being the most profitable
among the derivatives. In this document we demonstrate
the process of producing glycerol derivatives via chemical
reactions. Ketal was produced from reacting glycerol with
ketones and zinc chloride which achieved a return of 35%.
The product of the reaction was categorized by thin layer
chromatography and by gas chromatography-mass
spectrometry (GC-MS), confirming the expected product.

KEYWORDS: Biodiesel, Glycerol, Derivatives of glycerol, Ketals.
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1. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos a busca e a substituição de combustíveis poluentes por fontes renováveis
de energia tem sido crescente. O biodiesel é um combustível renovável e limpo que é produzido, no
Brasil, a partir de plantas oleaginosas como: girassol, algodão, mamona, soja, entre outras,
cultivadas no país bem como por outras fontes, tendo como principal subproduto o glicerol, que é
produzido cerca de 10% da massa total do produto (PETROBRAS, 2016).
O glicerol é um tri-álcool que possui nome sistemático 1,2,3-propanotriol de acordo com a
União Internacional da Química Pura e Aplicada (IUPAC). O termo glicerol trata-se do produto puro,
é rico em funcionalidades e está disponível em grande escala devido à grande produção de biodiesel.
É um líquido incolor, inodoro, higroscópico, viscoso e de sabor adocicado. As áreas que podem se
destacar no uso deste co-produto são, principalmente, as farmacêuticas e de cosméticos, em que o
glicerol é muito utilizado como umectante (OLIVEIRA, 2009).
Frente a elevada produção de biodiesel surgiu a necessidade de gerar derivados do glicerol
visando dar destino ao grande volume de glicerina ofertado pelas indústrias, o que ocasionou na
queda gradativa do custo da mesma. Porém, métodos convencionais utilizados para a obtenção de
derivados do glicerol apresentam desvantagens como o uso de altas temperaturas, catalisadores
corrosivos, longos tempos reacionais e produção de resíduos tóxicos para o meio ambiente. Desta
forma, há a necessidade de sintetizar produtos por métodos mais econômicos e limpos (MOTA,
SILVA, GONÇALVES, 2009).
Entre os derivados do glicerol que se destacam temos os cetais e ésteres que possuem
diversas aplicações industriais como, cosmética, farmacêutica, automotiva, etc. Os cetais podem ser
sintetizados pela reação do glicerol com compostos carbonílicos (cetonas e aldeídos) na presença
de um catalisador ácido. A produção de derivados do glicerol é uma alternativa para agregar maior
valor ao rejeito que é gerado no processo de produção do biodiesel (glicerol) (KAUTZ et al., 2015).
Com isso, o presente trabalho teve como objetivo demonstrar o processo de produção de
derivados do glicerol, o que vem a contribuir para viabilidade da produção de biodiesel, uma vez
que agrega valor ao principal rejeito gerado no processo.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) pela Resolução nº 6/2009 estabeleceu o
aumento de 4% para 5%, desde 2010, o porcentual obrigatório de mistura de biodiesel ao óleo diesel
comercializado no Brasil (BRASIL, 2009).
O biodiesel pode ser utilizado para substituir derivados do petróleo que são combustíveis
poluentes e danosos ao meio ambiente. Por este motivo o mesmo tem chamado a atenção de
diversos países. A grande produção de biodiesel tem produzido, nos últimos anos, uma enorme
quantidade de glicerol como subproduto. Essa grande massa de glicerol ofertada pelas indústrias de
biodiesel gerou a desvalorização no seu custo (MOTA, SILVA, GONÇALVES, 2009). No Gráfico 1 a
seguir, estão dispostos os dados da produção de biodiesel e glicerol nos últimos cinco anos.
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Gráfico 1: Dados da produção de biodiesel e glicerol nos últimos cinco anos
FONTE: ANP, conforme Resolução ANP n° 07/2008.

A incineração ou a queima em fornos industriais é um processo bastante comum para
eliminar estoques de glicerol disponíveis, contudo existem diversas aplicações e usos do glicerol que
evitam a queima do mesmo como única alternativa. Devido a ser um líquido incolor, inodoro e de
sabor doce, o glicerol possui diversas aplicações industriais como na área farmacêutica, de produtos
de limpeza, cosmética, entre outras, agregando assim valor a este rejeito (MELERO et al., 2012).
O termo glicerol é aplicado quando se refere ao produto puro, já o termo glicerina, que é
mais conhecido comercialmente, aplica-se aos produtos comerciais purificados que normalmente
contém 95% de glicerol (MOTA, SILVA, GONÇALVES, 2009). O glicerol é um tri-álcool, pois possui
três hidroxilas em sua estrutura, como pode-se observar na Figura 1 abaixo. Seu nome é derivado
da palavra grega glykys, que significa doce.

Figura 1: Estrutura do glicerol
FONTE: Elaborado pelo autor

Carl W. Sheele, químico sueco, foi quem o preparou pela primeira vez, em 1779, por meio
do aquecimento do óleo de oliva com óxido de chumbo (PbO), denominando-o de “o princípio doce
das gorduras” (ADILSON; ARAÚJO; LIMA, 2011). Suas propriedades como umectantes, antioxidantes,
estabilizantes, emulsificantes, ausência de cor e odor agregam mais valor ao glicerol dando grande
importância para as indústrias alimentícias (OLIVEIRA, 2009).
A reação de álcoois com cetonas e aldeídos por meio de condensação, denominada de
acetalização ou cetalização, geralmente aplicada em síntese orgânica, é uma alternativa para a
utilização do glicerol, o que fortaleceria as indústrias de biodiesel, combustível limpo e renovável.
Essa é uma reação alternativa de transformação seletiva do glicerol, por meio da proteção de dois
dos três grupos hidroxilas presentes na estrutura do glicerol, enquanto o terceiro grupo permanece
livre para futuras transformações dentro da estratégia desejada. (KAUTZ et al., 2015).
Uma vez produzidos, esses derivados possuem diversas aplicações na indústria, sendo elas
nas áreas automotiva, farmacêutica, cosmética, etc., atribuindo maior valor agregado ao principal
rejeito gerado no processo de produção do biodiesel. Entre os principais derivados do glicerol temos
o cetal que pode ser sintetizado pela reação do glicerol com compostos carbonílicos (aldeídos e
cetonas) na presença de um catalisador ácido (KAUTZ et al., 2015).
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Nesse contexto, este projeto visou a produção e caracterização de derivados do glicerol,
cetal, por catálise ácida a partir do glicerol.

3. METODOLOGIA
A uma solução de cloreto de zinco (ZnCl2) (4,770 g) em 38 mL de acetona, adicionou-se 15,11
mL de glicerol e submeteu-a a um sistema de refluxo, como mostra a Figura 2 abaixo, à 100 ºC por
2 horas. Após esse período de tempo, para tratamento usual adicionaram-se 25 mL de clorofórmio
e 25 mL de solução saturada de cloreto de sódio (NaCl). A fase aquosa foi extraída por extração
líquido-líquido de 3x15 mL de clorofórmio. A fase orgânica foi lavada com 2x30 mL de solução de
hidróxido de amônio 5% (v/v) e tratada com sulfato de sódio. Em seguida, o solvente foi eliminado
a vácuo em evaporador rotativo.

Figura 2: Reação submetida à sistema de refluxo
FONTE: Elaborado pelo autor

Em seguida, o solvente foi eliminado a vácuo em evaporador rotativo como mostra a Figura 3
abaixo e caracterizado por cromatografia em camada delgada e em seguida por cromatografia
gasosa acoplada a espectrometria de massas (CG-MS) para confirmação da obtenção do produto
desejado.

Figura 3: Evaporação de solvente por evaporador rotativo
FONTE: Elaborado pelo autor
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Após a síntese do cetal, o mesmo foi caracterizado por CG-MS resultando no cromatograma
apresentado na Figura 4, onde pode-se observar que o cetal foi identificado no intervalo de tempo
de 7,04 minutos.

Figura 4: Cromatograma de massa do cetal produzido

O método utilizado foi comparado com dados da literatura em que pôde-se perceber que o
rendimento obtido de 35% foi satisfatório visto que Citó, Araújo e Lopes (2009) obtiveram
rendimento de 65% utilizando o número de reagentes dez vezes maior que o utilizado na
metodologia deste artigo. Na Figura 5 abaixo, está disposta a reação química de formação do cetal.
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Figura 5: Reação química de formação do cetal
FONTE: Elaborado pelo autor

A espectrometria de massas apresentou o perfil de fragmentação representado na Figura 6,
onde é possível perceber o pico íon molecular em m/z 134, compatível com a massa esperada para
o produto de reação assim como o da biblioteca de padrões NIST (MASS SPECTRAL LIBRARY), Figura
7.

Figura 6: Espectro de massa do cetal produzido

Figura 7: Espectro de massa da biblioteca de padrões NIST
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Com isso percebe-se que esta pode ser uma rota de síntese promissora para novas
investigações científicas no sentido de aprimorar os processos de produção de derivados do glicerol,
inserindo com isso uma cultura de valorização dos resíduos gerados nos processos produtivos da
indústria brasileira, resultando na redução de danos ambientais provocados pelos mesmos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se concluir que é possível a produção de derivados do glicerol com potencial aplicações
industriais visando dar destino ao grande volume de glicerol ofertado pelas indústrias de biodiesel,
contudo novos métodos estão sendo estudados para se obter melhores rendimentos.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ADILSON, B.; ARAÚJO, Y. J. K.; LIMA, D. P. de. Glicerol: Um breve histórico e aplicação em sínteses
estereosseletivas. Quim. Nova, Mato Grosso do Sul, vol. 34, n. 2, p. 306-319, 2011.
ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). 2008. Disponível em:
<http://www.anp.gov.br/?dw=8740>. Acesso em: 09 set. 2016
BRASIL. Resolução ANP n. 6/2009, dispõe sobre o aumento de 4% para 5% o porcentual obrigatório
de mistura de biodiesel ao óleo diesel. Brasília, 2009. Disponível em: <http://www.anp.gov.br>.
Acesso em 09 set. 2016.
CITÓ, A. M. das G. L.; ARAÚJO, B. Q.; LOPES, J. A. D. SÍNTESE DE REGIOISÔMEROS QUIRAIS A PARTIR
DE D-MANITOL: OBTENÇÃO DE UMA MISTURA DE ÁLCOOIS ACETILÊNICOS. Quim. Nova, Vol. 32,
n. 9, 2355-2359, Teresina – PI, 2009.
KAUTZ, J.; FELTRIN, W.; SALES, E. S.; LIMA, V. L. E.; MERLO, A. A. Reação de condensação do glicerol
com compostos carbonílicos. Síntese, caracterização e aplicação em cristais líquidos. Quim.
Nova, Vol. 38, n. 8, 1053-1062, Porto Alegre – RS, 2015.
MELERO, J. A.; Vicente, G.; Paniagua, M.; Morales, G.; Munoz, P.; Bioresour. Technol.; Suarez, P. A.
Z.; Meneghetti, S. M. P. Quim. Nova, 2012.
MOTA, C. J. A.; SILVA, C. X. A.; GONÇALVES, V. L. C. Gliceroquímica: novos produtos e processos a
partir da glicerina de produção de biodiesel. Quim. Nova, Rio de janeiro, vol. 32, n. 3, p. 639648, 2009.
OLIVEIRA, D. de. Síntese de compostos orgânicos derivados do glicerol com potencial aplicação
industrial. 2009. 49 f. Graduação (Graduação em química industrial) – Faculdade de química
industrial, Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, 2009.
PETROBRAS. Disponível em: <http://www.petrobras.com.br/pt/energia-e-tecnologia/fontes-deenergia/biocombustiveis/>. Acesso em: 09 set. 2016.

XII CONGIC | II SECITEX

205

AVALIAÇÃO DO SUBSTRATO NAS REAÇÕES DE PRODUÇÃO DE BIOSSURFACTANTES
UTILIZANDO PINHA (Annona squamosa L.) COMO BIOCATALISADOR
1

2

3

A.P. F. BEZERRA ; L. A. Alves ; L. M. Bertini
1
2
3
E-mail: paulinhaapodi@gmail.com ; leonardo.alcantara@ifrn.edu.br ; luciana.bertini@ifrn.edu.br

RESUMO
Os surfactantes compõem uma importante classe de
compostos químicos e possuem várias aplicações
industriais. No entanto, tais compostos oferecem riscos
ao meio ambiente devido a geração de resíduos não
biodegradáveis, além de serem produzidos a partir de
matérias primas não renováveis. Os biossurfactantes
surgem como uma alternativa aos surfactantes químicos
e podem ser produzidos por bactérias, leveduras e
fungos filamentosos, entre outros. Os mesmos, são
moléculas que possuem uma região hidrofílica e uma
hidrofóbica e, desta forma, podem atuar diminuindo a
tensão superficial de dois líquidos imiscíveis. Um fator
importante no processo de síntese de biossurfactante é a
escolha do substrato, uma vez que a alteração desse
componente geralmente altera a estrutura dos
biossurfactantes produzidos e, conseqüentemente, suas

propriedades. Dessa forma, o presente trabalho tem por
objetivo avaliar a influência de diferentes substratos nas
reações de produção de biossurfactantes. Para isso,
realizou-se testes utilizando o ácido octanóico com
glicose, sacarose e frutose com propoções de 0,01 mol
(1:1) utilizando a pinha como biocatalisador. Foi possível
verificar um rendimento reacional de 53% ao utilizar os
substratos ácido octanóico e glicose, em um tempo
reacional de 24h e utilizando 1g de semente de pinha
como fonte biocatalisadora. A partir dos resultados
obtidos pode-se concluir que a glicose se constitui como
um bom carboidrato nesse tipo de reação, visto que
apresentou um rendimento reacional satisfatório quando
comparado aos outros estudos da literatura.

PALAVRAS-CHAVE: Biossurfactante, Biocatálise, Substrato.

SUBSTRATE ASSESSMENT IN BIOSURFACTANTS PRODUCTION REACTIONS USING
PINHA (Annona squamosa L.) AS BIOCATALYST
ABSTRACT
Surfactants are an important class of chemical
compounds that have various industrial applications.
However, these compounds offer some risks to the
environment due to generation of non-biodegradable
waste, besides being produced from non-renewable raw
materials. The biosurfactants appear as an alternative to
chemical surfactants and can be produced by bacteria,
yeasts and filamentous fungi, among others. They are
molecules having a hydrophilic and a hydrophobic
regions, and thus can act by decreasing the surface
tension of two immiscible liquids. An important factor in
biosurfactant synthesis process is the choice of substrate,
since the change of this component usually alters the

structure of the biosurfactants produced and
consequently their properties. Thus, this study aims to
evaluate the influence of different substrates on
biosurfactants production reactions. It took place tests
using octanoic acid with glucose, sucrose and fructose
with 0.01 mol (1: 1). It was possible to verify a reaction
yield of 53% when using octanoic acid and glucose
substrate, in 24h and using 1,0 g cone seed as biocatalyst
source. From the obtained overall result it can be
concluded that glucose is a good carbohydrate
constitutes as this type of reaction, as presented a
satisfactory reaction efficiency when compared to others
in the literature.

KEYWORDS: Biosurfactant, Biocatalysis, Substrate.
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1. INTRODUÇÃO
Os biossurfactantes são compostos com caráter anfipático, de superfície ativa, constituído
de duas regiões características, uma hidrofílica e outra hidrofóbica. O domínio hidrofílico incide
em um hidrocarboneto, enquanto que a parte hidrofílica pode ser não iônica, iônica ou anfotérica
(MAHAMMAD et. al., 2010; SABATINI et. al., 2006). De acordo com Banat, Makkar, Cameotra
(2000), em função da presença desses dois grupos na mesma molécula, os biossurfactantes
tendem a se distribuir preferencialmente nas interfaces entre fases fluidas com diferentes graus
de polaridade como óleo/água ou ar/água.
A formação de uma película molecular nas interfaces reduz a tensão superficial nessa
região, sendo essa uma particularidade única dos biossurfactantes. Isto lhes conferem várias
aplicações industriais como emulsificação, detergência, solubilização e umidificação, além de sua
utilização na recuperação de resíduos de óleos, cuidados à saúde e indústrias de processamento
de alimentos (KIM et al., 2000).
Quando comparados aos surfactantes sintéticos, os biossurfactantes apresentam um
desempenho superior quando se trata de situações extremas de temperatura e pH, elevada
concentração de sais, baixa toxidade e principalmente por serem biodegradáveis (NITSCHKE;
PASTORE, 2002).
Dentre os vários fatores que influenciam o tipo e a quantidade de surfactante biológico
produzido, o tipo de carboidrato é um fator importante no processo de síntese de biossurfactante,
uma vez que a alteração do substrato geralmente altera a estrutura do material produzido e,
consequentemente, suas propriedades emulsificantes. Estas mudanças podem ser benéficas
quando se desejam propriedades específicas para uma aplicação direcionada (COOPER, 1986).
Nesse contexto, o presente artigo tem por objetivo avaliar a influência do substrato nas
reações de produção de biossurfactantes e, dessa forma, obter parâmetros reacionais que
permitam direcionar o desenvolvimento tecnológico deste bioprocesso.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Os surfactantes compõem uma importante classe de compostos químicos utilizados tanto
em escala doméstica quanto industrial (MAKKAR; CAMEOTRA; BANAT, 2011). Sintetizados a partir
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do petróleo, estes compostos são utilizados na indústria para auxiliar na limpeza, como no caso de
derramamentos, e para melhorar a recuperação de óleo dos reservatórios, entre outras
aplicações. Estudos realizados por Van Bogaert et. al. (2007) estimam uma produção de 10
milhões de toneladas de surfactantes por ano. Contudo, tais compostos não são biodegradáveis e
podem ser tóxicos ao meio ambiente.
Os biossurfactantes surgem como uma alternativa aos surfactantes químicos e podem ser
produzidos por bactérias, leveduras e fungos filamentosos (SHAFI; KHANNA, 1995). A composição
e o rendimento dos biossurfactantes dependem das características do fermentador, do pH do
meio, da composição dos nutrientes, do substrato e da temperatura utilizada (MULLIGAN; YONG;
GIBBS, 2001).
Além de serem compostos que não são derivados de petróleo, os biossurfactantes
possuem

vantagens

especiais

sobre

surfactantes

químicos

como:

baixa

toxicidade,

biodegradabilidade, produção a partir de substratos renováveis, capacidade de modificação
estrutural por meio de engenharia genética ou técnicas bioquímicas e apresentam estabilidade
química e térmica (SARUBBO;LUNA; CAMPOS, 2006; RUFINO; SARUBBO; CAMPOS, 2007).
Em sua produção observa-se que os substratos e os nutrientes do meio de cultivo
equivalem a 30% dos custos de produção de biossurfactantes (MAKKAR, CAMEOTRA, BANAT,
2011). A Biocátalise ou biotransformação é a técnica que usa catalisadores biológicos como
enzimas vegetais ou de microrganismos para converter um substrato em um número limitado de
etapas enzimáticas (LEHMKUHL, 2006). De acordo com Liese, Seelbach, Wandrey (2000), a mesma
constitui uma ferramenta bastante versátil e está cada vez mais presente na indústria química.
De acordo com Nelson (2000) as enzimas aproximam os substratos com orientação
espacial favorável dentro de uma cavidade, denominada sítio ativo, formando um complexo
enzima-substrato (ES). A formação deste complexo conduz a uma diminuição da energia de
ativação, multiplicando a velocidade da reação em pelo menos 106 vezes.
A princípio, todos os seres vivos são fontes biocatalisadoras e as enzimas presentes podem
ser utilizadas nos mais diversos tipos de reações orgânicas (FABER, 2000). Essas enzimas têm a
função de catalisar a hidrólise de triacilgliceróis insolúveis para gerar ácidos graxos livres, mono e
diacilgliceróis e glicerol. Além disso, as mesmas podem catalisar reações de esterificação e
transesterificação em meio não-aquoso (HOUDE; KADEMI; LEBLANC, 2004; FREIRE; CASTILHO,
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2000). Uma enzima geralmente catalisa uma reação química única ou um conjunto de reações
estreitamente relacionadas, sendo que reações colaterais, como formação de subprodutos,
raramente ocorrem, em contraste com as reações catalisadas por via química (CARLI, 2006).
Desta forma, fazem-se necessários novos estudos acerca da produção de biossurfactantes
no que se refere a otimização de parâmetros reacionais, uma vez que esses compostos possuem
grande importância na indústria em diversos setores, além de ser uma alternativa renovável não
causando prejuízos ao meio ambiente.

3. METODOLOGIA
As reações de produção de biossurfactantes seguiu a metodologia descrita por Carli (2006),
nas quais foram realizadas em uma mistura de solventes orgânicos contendo terc-butanol/DMSO
na proporção de 10% de DMSO [(CH3)2SO]. 1g de semente de Annona squamosa L. , pinha,
(biocatalisador) foi colocado em um erlenmeyer de 125 mL contendo 50 mL da mistura de
solventes. Os substratos foram adicionados em quantidades equimolares utilizando 0,01 mol de
substratos ácido octanóico (C8H16O2) e glicose (C6H12O6) (1:1). Em seguida foram realizados os
mesmos ensaios, porém variando o substrato no qual utilizou-se 0,01 mol de ácido octanóico
(C8H16O2) e sacarose (1:1), assim como 0,01 mol de ácido octanóico (C8H16O2) e frutose. Todas as
reações foram mantidas sob agitação durante 24h. Juntamente com as reações, foram feitos dois
brancos, um sem a presença do material vegetal e outro sem a presença do substrato.
A análise foi feita por meio do índice de acidez onde uma alíquota de 1 mL da amostra foi
retirada e adicionada a um erlenmeyer de 125 mL contendo 9 mL de uma mistura etanol:acetato
de etila (1:2), e em seguida titulada com KOH a 0,025 mol/L utilizando como indicador
fenolftaleína. A obtenção dos rendimentos observados na reação foi realizada a partir da equação
1 a seguir:

R% =

1-

média das amostras mL – branco do vegetal mL

x 100% (1)

Amostra de referência mL

Todas as análises foram realizadas no mínimo em duplicata.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Com a realização dos experimentos descritos anteriormente, foi possível verificar a
influência do substrato na produção de biossurfactantes no que se refere ao rendimento
reacional. Os resultados obtidos estão expressos no Gráfico 1 abaixo:
Gráfico 1: Rendimento de biossurfactante em relação ao tipo de substrato (%)
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A partir do Gráfico 1 é possível verificar que quando variou-se o carboidrato, obteve-se
melhor resultado para a frutose do que a sacarose com rendimentos de 16,9% e 1,8%,
respectivamente. No entanto, esses valores foram inferiores quando comparados com a reação
utilizando a Glicose, na qual obteve-se uma conversão de 53% do material nas mesmas condições
reacionais.
Melo (2016), ao estudar a variação de substratos na produção de biossurfactantes obteve
melhor resultado ao utilizar o Ácido Octanóico e a Glicose, no qual apresentou uma conversão do
material em 89,4%. Vale ressaltar que esse resultado foi obtido em um período reacional de 144h
e utilizando 15g de cascas de tangerina como fontes biocatalisadoras.
A partir dos resultados obtidos, é possível verificar que o tipo de substrato é um
importante fator nas reações de produção de biossurfactantes, uma vez que seu rendimento é
diretamente afetado dependendo do carboidrato utilizado. Ao comparar os valores deste
experimento com os rendimentos relatados na literatura, pode-se concluir que a utilização dos

XII CONGIC | II SECITEX

210

substratos ácido octanóico+glicose se mostrou satisfatório, visto que utilizou-se condições
mínimas de reação como tempo reacional de 24h e quantidade de biocatalisador de 1g, sendo que
estes parâmetros podem influenciar nesse tipo de reação.
A equação química dessa reação pode ser observada na figura 1 abaixo:
Figura 1: Reação de esterificação entre a glicose e ácido octanóico

FONTE: Melo, 2016.

5. CONCLUSÃO
Os biossurfactantes surgem como uma alternativa aos surfactantes sintéticos,
apresentando diversas vantagens e podem ser utilizados em várias aplicações industriais.
Através desse trabalho foi possível verificar um rendimento em biossurfactante de 53% ao
utilizar terc-butanol e DMSO como solvente e co-solvente, respectivamente, ácido octanóico e
glicose como substrato,em um tempo reacional de 24h utilizando 1g de semene de pinha como
fonte enzimática, tais parâmetros podem ser usados como base para novos estudos nessa área.
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RESUMO
As aulas práticas são metodologias bastante utilizadas no
Ensino de Química devido a sua eficácia para aumentar o
interesse dos alunos pela disciplina assim também como
proporcionam um melhor entendimento dos conteúdos
trabalhados. No entanto, para que os alunos do ensino
médio participem destas atividades é essencial que
saibam se comportar dentro do laboratório de maneira
que não corram riscos na realização de experimentos. A
partir deste contexto, o presente trabalho teve como

objetivo utilizar uma aula sobre segurança laboratorial
como prática em Química no ensino médio. A atividade
foi realizada na Escola Estadual Professor Antônio Dantas
no município de Apodi-RN, em umas turma de 1ª série
do ensino médio composta por 22 (vinte e dois) alunos. A
aula se mostrou eficaz para aumentar o interesse dos
alunos pela disciplina assim também como contribuir
para com desempenho dos mesmos nas aulas de
Química.

PALAVRAS-CHAVE: Segurança laboratorial, ensino médio, Química.

SECURITY LABORATORY CLASS AS PRACTICE IN CHEMISTRY OF SECONDARY
EDUCATION
ABSTRACT
The experimental classes are widely used
methodologies in Chemistry Teaching due to effective
use to increase the interest of students by discipline so
as provide a better understanding of the contents
worked. However for the middle school students
participate in these activities is essential to know to
behave in the way that laboratory not take risks in
conducting experiments. From this context, this study

aimed to use a lesson on laboratory safety and
practice in chemistry in high school. The activity was
held at the State School Professor Antonio Dantas in
the municipality of Apodi-RN, in a 1st year of high
school class composed of 22 (twenty two) students.
The class was effective to increase the interest of
students by discipline so as to contribute to
performance in the same chemistry class

KEYWORDS: laboratory safety, high school, chemistry.
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1. INTRODUÇÃO
O Ensino de Química está diretamente ligado com a experimentação. Os conceitos que são
explicados na teoria ficam mais claros quando demonstrados na prática. Desta forma, os
laboratórios constituem-se um meio importante para facilitar a aprendizagem dos alunos no
Ensino Médio. O objetivo da Química compreende a natureza, e os experimentos propiciam ao
aluno uma compreensão mais científica das transformações que nela ocorrem (FARIAS; BASAGLIA;
ZIMMERMANN, 2009). Como a Química estuda a matéria e as transformações que nela ocorrem,
ao realizar procedimentos experimentais os alunos tem a possibilidade de visualizar os
acontecimentos e fazer relações com os conteúdos químicos.
No entanto, para que as aulas práticas sejam incluídas como metodologias de ensino é
preciso que os discentes saibam se comportar dentro do laboratório, de maneira que os matérias
e equipamentos ali presentes não representem risco. Assim também como a conduta individual
não venha a prejudicar os demais que estão participando da atividade. As causas de acidentes em
laboratórios podem estar relacionadas com: não conhecimento de normas de segurança, falta de
clareza ou aplicação inadequada dessas normas, condutas impróprias, inexistência de supervisão,
entre outros fatores (MACHADO; MÓL, 2007).
Assumir que os laboratórios de Química são locais potencialmente perigosos e incentivar a
biossegurança nas atividades experimentais é imprescindível no Ensino Médio. Discutir a
prevenção de acidentes nas escolas implica desmitificar que estes se relacionam a casualidade e
fatalidade assim também como habilita alunos e professores a evitar situações de risco
(CARVALHO, 2008). Todos os indivíduos envolvidos no processo de ensino tomam conhecimento
de suas reponsabilidades e dos prejuízos que podem ocorrer se atitudes imprudentes forrem
tomadas. É possível que os alunos reflitam sobre a importância do cumprimento de normas de
segurança o que contribui para a sua formação cidadã.
O ensino médio é uma etapa que os jovens amadurecem e tomam decisões a respeito de
como querem agir, se as devidas orientações forem repassadas para todos sobre a importância da
biossegurança, os alunos não terão prejuízos ao participar de atividades práticas em qualquer
instituição que estejam. A boa conduta no laboratório de Química implica a realização de
atividades proveitosas, a integridade de todos é preservada, cria-se um ambiente tranquilo de
estudo.
O professor como mediador e responsável pela turma sente-se confiante quando seus
alunos têm conhecimento de como proceder ao realizar um experimento sem que haja prejuízos
para os operadores e demais indivíduos que participam da aula. A partir da importância de se
discutir segurança laboratorial em Química no ensino médio, o presente artigo teve como objetivo
utilizar uma aula sobre segurança laboratorial como prática no ensino de Química.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Atividades experimentais no Ensino de Química
O Ensino de Química caracteriza-se por ser algo de um grau de complexidade elevado o
que leva a maioria dos alunos a perderem o estímulo para estudar os conteúdos da disciplina. Isso
é, muitas vezes, resultado de uma metodologia tradicional onde apenas a transmissão/recepção
de informações é tida como foco. O professor como mediador no processo de ensino
aprendizagem tem como reverter esta situação quando vai à busca de novos métodos e técnicas
de ensino. Toda motivação deve estar relacionada a metas e objetivos, dessa forma, um bom
professor possui métodos de ensino diferenciados, o que tornará o aluno motivado a aprender
(HUERTAS, 2001).
A realização de atividades experimentais vem se mostrando bastante eficaz neste aspecto,
por levar os alunos a conhecer a parte prática da disciplina de uma forma diferenciada e atrativa.
As atividades práticas no laboratório são de grande importância na aprendizagem do aluno, pois
levam o educando a interessar-se mais pelos assuntos (SILVÉRIO, 2012). Os estudantes têm a
oportunidade de participarem das atividades e contribuírem com suas ideias pois, ao realizar um
experimento, é preciso interpretar os resultados e relacionar os conhecimentos químicos com os
fenômenos ocorridos.
A teoria deve caminhar junto com a prática, pois somente assim os termos que parecem
ser vagos para o entendimento químico do aluno podem ficar esclarecidos com demonstrações
práticas e concretas (FIALHO; ROSENAU, 2008). A exemplificação e contextualização podem ser
proporcionadas quando o docente decide utilizar esta metodologia nas suas aulas, facilitando o
entendimento dos conteúdos que, quando explicados teoricamente, necessitam de muita atenção
e que muitas vezes mesmo atentos os alunos não conseguem entender.
A importância da inclusão da experimentação está na caracterização do seu papel
investigativo e de sua função pedagógica em auxiliar o aluno na compreensão dos fenômenos
sobre as quais se referem os conceitos (NANNI, 2004). Para compreender uma transformação
ocorrida em uma aula prática o aluno tem a necessidade de realizar pesquisas o que desenvolve
suas habilidades de raciocínio.
O professor como responsável pela turma deve planejar as aulas de forma que os
experimentos contribuam para o entendimento do aluno e além disso que a atividade seja
realizada de forma segura para todos.

2.2 Acidentes comuns nos laboratórios de Química
Pela ampla variedade de reagentes químicos presentes no laboratório assim também como
diversos equipamentos o operador, neste caso os estudantes do Ensino Médio ficam expostos a
riscos. Risco é todo perigo ou possibilidade de perigo com a probabilidade de perda e de causar
danos a alguém (CIENFURGOS, 2011). Neste caso, no laboratório de Química estas situações são
comuns e quem está participando das atividades necessita de proteção. Além de treinamento
prévio é essencial o uso de equipamentos de segurança.
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Existe uma necessidade de identificação dos riscos ocupacionais, os quais os estão
expostos quem trabalha em um laboratório de Química, visando garantir métodos eficazes para
eliminar ou minimizar os riscos ocupacionais (SOUZA, 2016). Conhecer os símbolos de riscos, as
regras do laboratório e as propriedades dos reagentes que se está trabalhando são algo que
deve ser debatido nas aulas no ensino médio.
No Brasil, não há estatísticas sobre acidentes em laboratórios de química. Entretanto, há
vários relatos de profissionais da área sobre o grande número de acidentes, normalmente de
gravidade pequena ou média (VERGA,2005). Vale ressaltar que acidentes graves podem ocorrer
se as medidas de segurança não forem tomadas.
Segundo Potiguar (2009),
Os acidentes ocorrem porque esse é, também, um ambiente perigoso: equipamentos que
atingem altas temperaturas, pressões ou rotações também oferecem risco se mal
utilizados; substâncias que são encontradas em concentrações baixíssimas na natureza
estão aqui em concentrações que podem ser letais; reagentes “inofensivos” isoladamente
podem resultar produtos perigosos quando misturados, entre outros.

Procedimentos experimentais simples podem causar prejuízos se não forem executados
corretamente, a atenção deve ser mantida sempre na hora das aulas. O professor deve reforçar
esta ideia para os seus alunos, pois no Ensino médio é comum a distração nas aulas e até
brincadeiras inconvenientes. Essas atitudes podem comprometer o sucesso do experimento
assim também como representar um fator de perigo para o estudante no momento da aula.
São muitos os riscos quando se está dentro de um laboratório. Os riscos físicos são todos
aqueles associados aos ruídos, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações
ionizantes e não ionizantes infrassom e ultrassom (VENDRAME, 2005). Existem riscos físicos
que estão relacionados ao não uso de equipamentos de segurança. Como no laboratório
existem reagentes de diversas naturezas, tóxicos, corrosivos, oxidantes e irritantes.

3. METODOLOGIA
A pesquisa teve como foco principal a discussão sobre os conceitos de segurança no
laboratório, passo inicial para qualquer atividade/metodologia diferenciada neste ambiente
educacional. Para isto, foi realizada uma aula sobre segurança laboratorial com uma turma da 1ª
série do ensino médio, composta por 22 (vinte e dois) alunos (Figura 1). Foram dadas orientações
acerca do comportamento individual dentro do laboratório e suas implicações na segurança
individual e coletiva, a importância dos equipamentos de segurança individual e os símbolos de
risco. A aula foi ministrada no laboratório da escola para que os alunos se familiarizassem com o
local de estudo.
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Figura 1: Aula sobre segurança laboratorial

Fonte: fotografia tirada pelos próprios autores (2016)

Para obter dados sobre a opinião dos alunos sobre a aula foram feitos questionamentos
através de um questionário composto por afirmativas que os alunos poderiam dizer se
concordavam, concordavam parcialmente ou discordavam sobre o que estava sendo dito em
relação a aula. Além disso, todos responderam uma lista de exercícios sobre o conteúdo. Os dados
foram coletados e organizados em forma de gráfico.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para avaliar a contribuição da aula na construção dos conhecimentos químicos assim
também como a aceitação da atividade foram aplicados um exercício de verificação de
aprendizagem e um questionário de aceitação.
As respostas dadas pelos alunos no questionário de aceitação esta organizado em
porcentagem no gráfico 1 abaixo.
Gráfico 1: Aceitação para a aula sobre segurança laboratorial

Fonte: Elaboração dos próprios autores
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A partir das respostas obtidas pode-se perceber que os alunos tiveram uma boa aceitação
a atividade desenvolvida, além de afirmarem que contribui para o desenvolvimento de atividades
nas aulas de Química. Esses dados afirmam a importância de trabalho e discussão deste tema nas
aulas de Química no Ensino Médio.
Quando refere-se ao exercício para verificação de aprendizagem (ANEXO 1), este era
composto por 4 perguntas referentes as regras de segurança no laboratório. 100% dos alunos
acertaram as questões 1, 3 e 4, 72% acertaram a questão 2. As questões em que toda a turma
obteve êxito era discursiva enquanto a que alguns erraram era objetiva, a causa do erro pode ter
sido a não interpretação do enunciado pois ficou claro que todos tinham compreendido o
conteúdo visto que acertaram as demais perguntas.

ANEXO 1: EXERCICIO
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CONCLUSÃO
Após a realização da aula percebeu-se que está prática de ensino representa-se como uma
ótima metodologia, contribuindo para o êxito dos alunos na disciplina e aumentando o interesse
de todos pelas aulas. A atividade foi bem aceita pelos estudantes, que também compreenderam
as orientações repassadas.
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QUANTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE HIDROLÍTICA DO LÁTEX DO MAMÃO (CARICA
PAPAYA) PRODUZIDO NO IFRN CAMPUS APODI
J. C. P. MOTA¹; F. F. M. SILVA² e A. C. M. SOUSA³
E-mail: judsonmotta@gmail.com1; fleipe.Maia@ifrn.edu.br²; alicemaia.ifrn@gmail.com

RESUMO
Este artigo versa sobre a quantificação da atividade
hidrolítica do látex do mamão de carica papaya
usando como substrato a caseína (obtida
comercialmente) analisada no espectrofotômetro
relacionando com a curva de calibração produzida com
a mesma e fazendo regressão linear utilizando o
software Excel. Foi usado como procedimento o
método espectrofotométrico de Lowry, em síntese
bastante econômico por utilizar pouca quantidade da
amostra e considerado rápido em relação a outros

procedimentos. Esse método requer referência para
quantificar a amostra analisada na qual foi produzido
uma curva de calibração padrão de dosagem para este
fim, foi obtido absorbância de 0,056; 0,07; 0,09; 0,227
correspondendo a concentração de 0,03; 0,06; 0,13;
0,5 respectivamente. O substrato hidrolisado
apresentou uma media na absorbância de 0,17 ; 0,13;
0,06 nas temperaturas de 50ºC; 60ºC; 70ºC,
respectivamente.

PALAVRAS-CHAVE: Quantificação, látex, Lowry, método.

QUANTIFICATION HYDROLYTIC OF PAPAYA LATEX ACTIVITY (CARICA
PAPAYA) PRODUCED IN CAMPUS IFRN APODI

ABSTRACT
This versa article on quantitation of hydrolytic activity
of the papaya Carica papaya latex using casein as
substrate (commercially obtained), was analyzed in
the spectrophotometer and relating to the calibration
curve produced with the same making linear
regression using Microsoft Excel software procedure
was used as the method of Lowry espectrodométrico
in synthesis very economical to use a small amount of
sample and considered fast compared to other

procedures. This method requires a reference to
quantify the analyzed sample which was produced in a
standard calibration curve dosage for this purpose,
absorbance was obtained 0.56; 0.07, 0.09; 0.227
concentration corresponding to 0.03; 0.06; 0.13; 0.5
respectively. Hydrolytic activity in the hydrolyzate
substrado averaged in absorbance of 0.17; 0.013; 0.06
at temperatures of 50 ° C; 60 ° C; 70 ° C, respectively.

KEYWORDS: Quantification, latex, Lowry, method.
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1. INTRODUÇÃO

Neste trabalho foi usado o método espectrofotométrico (Lowry) para quantificação da
atividade hidrolitica, bem como proteínas presente na papaína, extraída do látex do fruto verde do
mamoeiro carica papaya. Esse procedimento baseia-se numa mistura de molibidato, tungstato e
ácido fosfórico (reagente Folin Ciocalteau) este sofre uma redução ao reagir com proteínas na
presença do catalisador Cu+² produzindo um composto com absorção máxima de 750 nm. O método
foi proposto inicialmente por Wu em 1922 sendo bem utilizado na determinação de proteínas.
(SANTOS, 2012)
Foi necessário um estudo preliminar com intuito de encontrar uma curva padrão de
calibração para quantificar o total de proteínas presente na amostra, utilizou-se a caseína na
concentração de 1mg/mL diluída em tampão de fosfato pH 7 nas concentrações de (0,03mg/mL;
0,06mg/mL; 0,13mg/mL; 0,5mg/mL). A curva padrão relacionou a concentração proteica das
soluções com a leitura de absorbância do extrato enzimático produzido no comprimento de onda
igual a 720nm.
A espectrofotometria, além de ser um método econômico e de fácil execução quando
comparado a outros, é considerado um processo analítico sensível com resultados precisos. Pode
ser utilizado em análises rotineiras de controle de qualidade de medicamentos e alimentos.
(SANTOS, 2012)
O látex do fruto de (carica papaya) é rico em proteínas (papaína), sendo utilizada por
inúmeras indústrias em diversas áreas, como por exemplo as indústrias têxteis, farmacêuticas,
cosméticas e alimentícia, no Brasil destaca-se como amaciante de carnes. Na indústria de bebidas,
a papaína é utilizada para clarificar a cerveja hidrolisando as proteínas, evitando a turbidez deste
produto durante o armazenamento prolongado. (MAHECHA, RODRÍGUEZ, CORREA 2011)
Quimicamente as proteínas são polímeros de alto peso molecular, cujas unidades básicas
são os aminoácidos ligados entre si por ligações peptídicas formando longas cadeias, pode ser
encontrada em quase todos os tipos de alimento tanto de origem vegetal quanto de origem animal.
(I.A.D. 2008)
Este trabalho teve como principal objetivo quantificar o total de proteínas presente na
papaína, uma enzima com muitas utilidades em diversas áreas industriais, empregando a
espectrofotometria, também foi quantificado atividade hidrolítica desta protease usando a caseína
como substrato.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O método de Lowry é altamente sensível, proporciona também melhor exatidão em relação
a outros métodos, consome uma menor quantidade de amostras e dependendo do caso está menos
suscetível a alguns tipos de interferentes. Porém, segue a lei de Lambert-Beer apenas numa
pequena faixa de concentração de proteínas, contudo, em diferentes proteínas possui absortividade
específica altamente variável. (SANTOS, 2012)
Segundo Freitas (2006)

A lei que estabelece uma relação entre a absorbância ou transmitância com a
concentração de uma espécie absorvente quando um feixe de radiação monocromática
atravessa um recipiente (não absorvente) contendo a espécie absorvente é conhecida como
Lei de Lambert - Beer ou simplesmente Lei de Beer.

Segundo Santos (2012)

A espectrofotometria é uma técnica analítica baseado na absorção de luz por
moléculas que passam do estado fundamental para o excitado, quando a luz é absorvida
por um analito, a energia radiante do feixe de luz diminui, sendo a absorbância de luz
diretamente proporcional a concentração das espécies absorventes de luz na amostra
(SEVERO JUNIOR, 2007).

O Brasil tem aumentado consideravelmente a exportação no mercado de frutas. Fatores
como avanços tecnológicos na etapa de produção, abertura de novos mercados consumidores e a
maior rapidez nos sistemas de distribuição, permitem a manutenção da qualidade e a
competitividade dos preços, desse modo, há uma grande influência direta nessa expansão das
exportações brasileiras. As frutas que respondem por esse crescimento são banana, citros (laranja,
lima/limão e tangerina), maçã, manga, melão, uva e mamão. (CARVALHO et al., 2011)
O látex é obtido em maior quantidade nas cascas dos frutos verdes do mamoeiro (Carica
papaya), e corresponde a uma mistura de enzimas proteolíticas comumente conhecida como
papaína, uma enzima proteolítica com massa molecular aproximadamente de 20,7 kDa. Essa enzima
possui ação hidrolítica sobre peptídeos, amidas e ésteres, especialmente sobre bases aminoácidas,
leucina ou glicina, com pH ótimo próximo de 5, podendo variar de acordo com o substrato, a papaína
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possui uma estabilidade térmica que lhe proporciona atividade catalítica a temperaturas variando
de 4 °C até 70 °C, sendo apenas dependentes do pH, que é crítico em condições ácidas abaixo do
seu ótimo. (BIAZUS, SANTANA, SOUZA 2006)
Com diversas aplicações industriais, destaca-se a utilização da papaína no amolecimento de
carnes, ocorrido pela hidrolise da enzima nas fibras musculares e no tecido conectivo, e também na
estabilização e clarificação de bebidas e no uso clínico como auxiliar digestivo, dentre outras.
(BIAZUS, SANTANA, SOUZA 2006)

3. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS
Foi produzido solução mãe de caseína na concentração de 1 mg/mL em tampão de fosfato
pH 7 (50mg de caseína diluiu-se em 50mL de tampão), a qual foi posteriormente diluída em
diferentes concentrações (0,03mg/mL; 0,06mg/mL; 0,13mg/mL; 0,5mg/mL) com proposito de se
produzir uma curva padrão de calibração de dosagem da caseína com o método de Lowry. Em tubos
de ensaio envolvidos por papel alumínio, foram adicionados em triplicata, 120µL de cada diluição,
80µL de NaOH 1M, 800µL do reativo A (CuSO4 1%; tartarato de sódio e potássio 2%; carbonato de
sódio 2% na proporção 1:1:98) e 100µL de reagente de Folin diluído 1:2. A reação foi mantida ao
abrigo da luz por 30 minutos, e realizada leitura da absorbância em espectrofotômetro a 720 nm, o
controle foi produzido substituindo a amostra por NaOH 1M (120µL) produzido também em
triplicata. Encontrada a curva de calibração, novamente foram preparadas amostras em triplicata,
com (120µL) da solução de papaína 1% (Mediu-se 0,1g de papaína e diluiu-se em 10mL de tampão
pH 7, em seguida submeteu-se a agitação magnética por 10 minutos) para quantificação de
proteínas, utilizando mesmo procedimento citado anteriormente. A produção do controle se deu
por 120µL de NaOH 1M substituindo o extrato enzimático.
Para determinar a atividade hidrolítica, utilizou-se uma solução de caseína 0,2% preparada em
tampão de fosfato pH 7, (mediu-se 0,1g de caseína e diluiu-se em 50mL de tampão pH 7), como
substrato a enzima proteolítica foi a papaína. Mediu-se 0,5g de papaína e diluiu-se em 50mL de
tampão pH 7, em seguida submeteu-se a agitação magnética por 10 minutos. A análise consistiu na
incubação em banho-maria a 50ºC; 60ºC e 70ºC, contendo 1mL do substrato e 1mL da solução
enzimática, em tubos de ensaio realizado em triplicata. Após 10 minutos a reação foi paralisada com
a adição de 0,5 mL de TCA 10%, os tubos foram submetidos a banho de gelo por 5 minutos e
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centrifugados por 10 minutos a 1000rpm. Depois de serem centrifugados os tubos receberam 0,5
mL de NaOH 1M, paralelamente foi feito um tubo controle contendo todos os reagentes, diferindo
dos outros tubos devido a adição do TCA antes da papaína. Em seguida foi usado o método de Lowry
citado anteriormente, para leitura da absorbância em espectrofotômetro. Uma unidade de
atividade da protease foi definida como a quantidade de enzima requerida para produzir um
aumento na absorbância igual a 0,1.

4. RESULTADOS E DISCUÇÕES
Utilizando o método de Lowry, com proteína padrão a caseína diluída em concentrações
distintas para produção da curva de calibração, obteve-se absorbância de 0,056; 0,07; 0,09; 0,227
correspondendo a concentração de 0,03; 0,06; 0,13; 0,5 respectivamente. Com os dados obtidos no
espectrofotômetro foi produzido o gráfico de Absorbância versus Concentração de proteína,
ilustrado na Figura 01, e realizada a regressão linear no software Excel para a obtenção da equação
da reta.

Espectrofotômetro

y = 2,7598x - 0,1256
R² = 0,9992

Absorbância

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

Concentração (mg/mL)

Figura 01: Curva padrão de caseína

Obtida a curva padrão e determinada a equação da reta na qual apresentou um coeficiente
de determinação (R²) igual a 0,9992, significando que 99,92% da variação de “y” pode ser explicada
pelo modelo quando ocorre uma variação de “x”, o que representa um bom ajuste do modelo. O
extrato enzimático (1%) foi submetido a leituras produzido em triplicata com absorbância de 0,766;
0,744; 0,762 apresentando uma média de 0,757. O qual foi aplicado na equação da reta

XII CONGIC | II SECITEX

226

substituindo-se o valor da incógnita y pela média obtida da absorbância, foi possível determinar a
concentração de proteínas na solução aquosa de papaína (1%). A Equação (1) descreve a função da
reta encontrada e a concentração de proteína obtida.
𝑦 = 2,7598𝑥 − 0,1256
2,7598𝑥 = 𝑦 + 0,1256
𝑥=

0,757 + 0,1256
2,7598

𝑥 = 0,320 𝑚𝑔/𝑚𝑙
Onde:
y = unidade de absorbância;
x = concentração de proteína (mg/mL).
Uma unidade de atividade da protease foi definida como a quantidade de enzima requerida
para produzir um aumento na absorbância igual a 0,1. O substrato hidrolisado com a papaína
apresentou uma média na absorbância de 0,174; 0,130; 0,063 nas temperaturas de 50ºC; 60ºC e
70ºC respectivamente.

Atividade hidrolítica do latéx em diferentes temperaturas
1,8

1,7

1,6
1,3

1,4
1,2
1
0,8

0,6

0,6
0,4
0,2
0
50°C

60°C

70°C
U

Figura 02: Atividade hidrolítica do látex em diferentes temperaturas.
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5. CONCIDERAÇÕES FINAIS
A partir da aplicação do método espectrofotométrico (Lowry) para quantificação de
proteínas utilizando a caseína como proteína padrão, através da equação da reta obtida, tem-se que
a concentração de proteínas presente na amostra analisada é de 3,20 mg, resultado considerável
uma vez que a atividade foi determinada pela quantificação de peptídeos solúveis em ácido
tricloroacético (TCA). A atividade hidrolítica da enzima mostrou valor mais expressivo submetida a
temperatura de 50ºC apresentando maior absorbância no espectrofotômetro, porém os demais
dados são consideráveis pois de acordo com Carvalho et al., (2011) em relação a altas temperaturas
a papaína apresenta estabilidade térmica maior do que outras enzimas proteolíticas.
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DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE E ATIVIDADE LARVICIDA FRENTE
AO Aedes aegypti DA Morinda citrifolia LINN (NONI)
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RESUMO
A utilização de produtos naturais no Brasil vem
crescendo desde tempos mais remotos e hoje
explana um grande crescimento devido a grande
diversidade de vegetais e o ao alto custo dos
medicamentos. Dentre as várias espécies vegetais
utilizadas para fins medicinais, a Morinda citrifolia
Linn tem despertado interesse científico devido aos
benefícios relacionados ao seu consumo. O
presente artigo tem por objetivo determinar a
atividade antioxidante pelo método do DPPH e
verificar atividade larvicida frente ao Aedes aegypti.
Os extratos da Morinda citrofolia Linn, conhecida
popularmente como noni, foram submetidos a

testes para a quantificação da atividade
antioxidante pelo método do DPPH, em que se
obteve um resultado satisfatório para o extrato em
etanol das cascas do fruto verde, no qual
apresentou o seguinte valor 247,46ppm. Com
relação à atividade larvicida os extratos não
apresentaram atividade nas concentrações
testadas. Nesse contexto, observa-se que é de suma
importância o estudo dessa planta, pois ela está
sendo muito utilizada para fins medicinais e
apresenta poucos trabalhos na literatura.

PALAVRAS-CHAVE: Morinda citrifolia , atividade antioxidante, atividade larvicida.

DETERMINATION OF ANTIOXIDANT ACTIVITY AND larvicidal activity FRONT OF
Aedes aegypti LINN Morinda citrifolia (noni)
ABSTRACT
The use of natural products in Brazil comes from
ancient times and today explains a great growth due to
the great diversity of plant and the high cost of
medicines. Among the various plant species used for
medicinal purposes, Morinda citrifolia Linn has attracted
scientific interest due to the benefits related to their
consumption. This article aims to determine the
antioxidant activity by DPPH method and check larvicidal
activity against the Aedes aegypti. Extracts of Morinda

citrofolia Linn, popularly known as noni, were tested for
the quantification of antioxidant activity by DPPH
method, in which it obtained a satisfactory result for the
ethanol extract of the bark of green fruit, which
presented the following 247,46ppm value. Regarding the
larvicidal activity in the extracts showed activity. In this
context, it is observed that it is very important to study
this plant because it is being widely used for medicinal
purposes and has few studies in the literature.

KEYWORDS: Morinda citrifolia, antioxidant activity, larvicidal activity.
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1. INTRODUÇÃO
A utilização de produtos naturais no Brasil vem crescendo desde tempos mais remotos e
hoje explana um grande crescimento devido a grande diversidade de vegetais e o ao alto custo dos
medicamentos.
O país é visto como um bom campo de estudos e investimentos em pesquisas cientifica
para que se comprovem os reais benefícios que tais vegetais podem proporcionar a saúde
humana. Dentre uma infinidade de vegetais que são cultivados no Brasil a Morinda citrifolia L.
conhecida como noni vem ganhando destaque devido seu amplo uso na medicina tradicional.
O noni (Morinda citrifolia L.) pertence à família Rubiaceae, cresce extensivamente entre as
ilhas do Pacifico e é uma das mais significantes fontes da medicina tradicional dessas
comunidades. Os povos polinésios já a utilizam como planta medicinal há mais de 2000 anos e
ainda é utilizada na medicina tradicional para diversas enfermidades tais como: alergia, artrite,
asma, câncer, depressão, diabetes, digestão, hipertensão, insônia, aumento da capacidade física
(YANG et al., 2010; BASAR et al., 2010, apud SILVA, 2010).
Dada a importância sobre as propriedades medicinais da Morinda citrifolia linn, é de suma
importância a realização de pesquisas que comprovem os reais benefícios que esta planta pode
proporcionar a saúde humana. Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo determinar
a atividade antioxidante e a atividade larvicida dos extratos produzidos a partir do fruto do Noni.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
As plantas produzem dois grupos de compostos químicos, são eles: os metabólitos
primários que são responsáveis pela produção de: celulose, proteínas, lipídios, açúcares e outras
substâncias que realizam suas principais funções vitais (ALVES, 2001); e os metabólitos
secundários que apresentam funções importantes para a sobrevivência dos seres (DIXON, 2001),
estes metabolitos têm despertado interesse devido às atividades biológicas produzidas em
resposta aos estímulos do meio ambiente e sua imensa atividade farmacológica desses compostos
(ALVES, 2001).
O uso de plantas com fins medicinais vem desde das primeiras civilizações, devido os povos
acreditarem que tais vegetais poderia lhe proporcionar o alívio e a cura de doenças que surgiam.
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Tais características podem estas associadas à capacidade antioxidante que algumas plantas
apresentam. Substâncias antioxidantes são aquelas relacionadas com o retardamento ou a
prevenção significativamente da oxidação de lipídios ou outras moléculas, agindo tanto na inibição
da iniciação ou a propagação de uma reação de oxidação em cadeia (AL-MAMARY; AL-MEERI; ALHABORI, 2002; MOREIRA et al., 2002; CHANWITHEESUK; TEERAWUTGULRAG; RAKARIYATHAM,
2005; LIMA et al., 2006), como também previnem ou reparam danos ocasionados nas células por
espécies reativas de oxigênio (CHANWITHEESUK; TEERAWUTGULRAG; RAKARIYATHAM, 2005).
Segundo Viegas et. al., (2006), outra forma de utilização dos produtos naturais pelos povos
antigos foi no combate de pragas como mecanismos de defesa, destacando-se as civilizações
Chinesa, Egípcia e Greco-Romana. De acordo com Furtado et al., (2005), o Brasil é um país que
possui uma grande variedade de vegetais, surgindo assim o interesse de verificar nos extratos dos
mesmos a presença de substâncias com propriedades inseticidas.
Uma das preocupações atualmente e a proliferação do mosquito transmissor da dengue, é
uma doença de origem viral transmitida pela picada da fêmea de mosquitos contaminados
pertencentes ao gênero Aedes (GUZMÁN; KOURI, 1988).
Segundo Guzmán e Kouri (1988), as pesquisas desenvolvidas na busca de vacinas para
utilização em populações, apesar de alguns avanços, ainda não geraram resultados satisfatórios.
Dessa forma, a medida de controle disponível para se evitar as infecções causadas pelo vírus da
dengue é o combate ao seu principal vetor urbano, o mosquito Aedes aegypti (TEIXEIRA;
BARRETO, 1996).
A grande preocupação e problema que a população enfrenta nos dias de hoje é em relação
à resistência desse mosquito que além de transmitir a dengue outras infecções já foram
comprovadas tais como: a Chikungunya e a Zika vírus. Portanto, se faz necessário o estudo de
combate às larvas do mosquito.
Dentre as várias espécies vegetais utilizadas para fins medicinais, a Morinda citrofolia Linn
tem despertado interesse científico devido aos benefícios relacionados ao seu consumo. Segundo
Barros et. al. (2008), o noni apresenta algumas atividades biológicas como a atividade
antioxidante, antiinflamatória, analgésica, antibacteriana, antitumoral, entre outras.
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De acordo com estudos, o noni é composto de 90% de água, no entanto os principais
constituintes como fibras, proteínas, sólidos solúveis e hidratados de carbono estão presentes na
matéria seca (COSTA, 2001).
No que se refere à composição química e biológica identificada no fruto, estão as terpenos,
xeroninas, aminoácidos, fitonutrientes, ácido caproico, ácido caprilíco, entre outras. Os terpenos
estão presentes em processos como o rejuvenescimento celular ao aumentar a troca nutreintetoxina. A xeronina provoca reação no núcleo da célula, ocasionando nas pessoas mais energia
física e mental (LAVAUT, 2003).

3. METODOLOGIA
3.1. Levantamento Bibliográfico
Foi realizado um levantamento bibliográfico utilizando livros, artigos científicos e sites que
remetessem ao assunto e fonte como o Scielo, google acadêmico, portal periódicos da CAPES,
entre outros.
3.2.

Coleta do Material Botânico

O fruto de Morinda citrofolia foi coletado em um perímetro urbano do município de ApodiRN.
3.3.

Preparação do Extrato Em Etanol

O fruto verde e maduro foram separados em polpa casca e semente, sendo
posteriormente picados e colocados em um recipiente de vidro com etanol e deixado em contato
por 7 dias. Após esse período o solvente foi filtrado e concentrado em um processo de rota
evaporação sob pressão reduzida, obtendo assim os extratos em etanol.
3.4.

Preparação do Extrato em Água

Após o preparo do extrato em etanol, as partes do fruto foram colocados em contato com
água também por um período de 7 dias. Em seguida, o solvente foi filtrado e concentrado em
banho maria até a obtenção dos extratos em água.
3.5. Determinação da atividade antioxidante
Os extratos foram submetidos ao teste de atividade antioxidante pelo método do DPPH,
onde em um tubo de ensaio foi colocado 1,0 mL de uma solução em metanol do radical livre DPPH
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60 μM. Em seguida foi adicionado ao tubo 1,0mL da solução em metanol da amostra a ser testada
em concentrações variadas de 1000ppm à 50ppm. Em seguida, a absorbância foi medida num
espectrofotômetro de UV no comprimento de onda de 520 nm, após 30 minutos. A porcentagem
de inibição foi obtida por comparação da absorção da solução contendo amostra, em relação a
uma solução controle de DPPH sem amostra (ALMEIDA et al, 2010). Os resultados obtidos após a
leitura foram aplicados em um programa de estatística (Origin 7.0), para que gerasse um gráfico,
do qual foi calculado a Concentração Inibitória que inibi 50% (IC50) dos radicais livres de cada
extrato.
3.6.

Determinação da Atividade Larvicida

As cartelas dos ovos do Aedes aegypti foram fornecidas pela Secretaria de Saúde do Estado
do Ceará. Essas cartelas foram postas em uma bandeja de poliestireno e adicionado agua da
torneira para que as larvas eclodissem. Quando as larvas obtiveram o 3º estágio
(aproximadamente 3 a 4 dias) foi dado início ao experimento.
Foram pesados 10 mg de cada amostra vegetal, separadamente, e dissolvidas em 0,3 mL de
dimetilsulfóxido (DMSO). Em seguida, a essa mistura, foram adicionados um volume de água
suficiente para completar 20 mL de solução a ser testada numa concentração de 500 ppm. Os
testes foram realizados em triplicata, em que cada triplicata continha 25 larvas do Aedes aegypti
no terceiro estágio. Para os extratos que provocaram uma boa mortalidade, foram realizados
novos testes em concentrações menores (250, 100 e 50 ppm). Para o controle negativo utilizou-se
somente água, o DMSO e as larvas. Os resultados foram registrados após 72 horas (COELHO; DE
PAULA; ESPÍNOLA, 2009).

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Após a realização dos experimentos descritos anteriormente foi possível obter os seguintes
resultados, conforme a Tabela 1.
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Tabela 1: Rendimentos dos extratos da polpa, casca e semente (verde e maduro) da
Morinda citrifolia L.
MATERIAL VEGETAL

Rendimento

EEPNV

0,62%

EECNV

0,88%

EESNV

0,58%

EEPNM

0,69%

EECNM

0,57%

EESNM

0,33%

EAPNV

0,8%

EACNV

0,81%

EASNV

0.54%

EAPNM

0,46%

EACNM

0,59%

EASNM

0,36%

EEPNV: Extrato etanólico da polpa do noni verde (Morinda Citrofolia L)
EECNV: Extrato etanólico Das cascas do noni verde ( Morinda Citrofolia L)
EESNV: Extrato etanólico da semente do noni verde ( Morinda Citrofolia L)
EEPNM: Extrato etanólico da polpa do noni maduro ( Morinda Citrofolia L)
EECNM: Extrato etanólico das cascas do noni maduro ( Morinda Citrofolia L)
EESNM: Extrato etanólico da semente do noni maduro ( Morinda Citrofolia L)
EAPNV: Extrato aquoso da polpa do noni verde ( Morinda Citrofolia L)
EACNV: Extrato aquoso da cascas do noni verde ( Morinda Citrofolia L)
EASNV: Extrato aquoso das sementes do noni verde ( Morinda Citrofolia L)
EAPNM: Extrato aquoso da polpa do noni maduro ( Morinda Citrofolia L)
EACNM: Extrato aquoso das casas do noni maduro ( Morinda Citrofolia L)
EASNM: Extrato aquoso das sementes do noni maduro ( Morinda Citrofolia L)

Os solventes mostraram valores de rendimentos aproximados, os mesmos
obtiveram resultados satisfatórios visto que foram utilizados uma pequena quantidade do
material em cada parte. Os extratos foram submetidos a testes antioxidantes. Os resultados
obtidos podem ser observados na Tabela 2.
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Tabela 2: Atividade Antioxidante obtida pelo método do DPPH dos extratos da Morinda
citrifolia L.
Extrato

CI50

EECFV

247,46ppm

EEPFV

437,35ppm

EESFV

627,79ppm

EECFM

643,15ppm

EEPFM

629,72ppm

EESFM

692,66 ppm

EACFV

766,89 ppm

EAPFV

732,93 ppm

EASFV

1624,43 ppm

EACFM

2519,84 ppm

EAPFM

1820,39 ppm

EASFM

1236,89 ppm

EECFV: Extrato em etanol das cascas do fruto verde (Morinda Citrifolia L)
EEPFV: Extrato em etanol da polpa do fruto verde (Morinda Citrifolia L)
EESFV: Extrato em etanol da semente do fruto verde (Morinda Citrifolia L)
EECFM: Extrato em etanol das cascas do fruto maduro (Morinda Citrifolia L)
EEPFM: Extrato em etanol da polpa do fruto maduro (Morinda Citrifolia L)
EESFM: Extrato em etanol da semente do fruto maduro (Morinda Citrifolia L)
EACFV: Extrato em água das cascas do fruto verde (Morinda Citrifolia L)
EAPFV: Extrato em água da polpa do fruto verde (Morinda Citrifolia L)
EASFV: Extrato em água das sementes do fruto verde (Morinda Citrifolia L)
EACFM: Extrato em água das cascas do fruto maduro (Morinda Citrifolia L)
EAPFM: Extrato em água da polpa do fruto maduro (Morinda Citrifolia L)
EASFM: Extrato em água das sementes do fruto maduro (Morinda Citrifolia L)
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O CI50 foi calculado com a finalidade de definir a concentração necessária para inibir o
radical DPPH em 50%. Ao se analisar a Tabela 2, observou-se que os extratos em etanol
apresentaram rendimentos satisfatórios, sendo o mais significativo o extrato em etanol das cascas
do noni verde com 247,46ppm.
Segundo Chan-Blanco et al. (2006), os compostos bioativos mais abundantes no noni são os
fenólicos, sendo que estes estão relacionados com sua atividade antioxidante. Muitas plantas que
possuem propriedade anti-câncer contêm uma variedade de compostos fenólicos, com diferentes
características estruturais, e possuindo diferentes formas de atividade antioxidante (CAI et al.,
2006).
Dessa forma, o que pode explicar tal atividade antioxidante são alguns interferentes,
resultando nos testes falsos positivos, que influência de alguns nos resultados dos mesmos, como:
ausência de taninos, presença não significativas de flavonóides (SANTOS; BLATT, 1998) e presença
de proteínas (SILVA, et al. 2010).
Os extratos também foram submetidos a testes de determinação da atividade larvicida,
contudo nenhum extrato apresentou atividade frente ao A. aegypti. Na literatura muitos trabalhos
são encontrados com boas atividade larvicida de substâncias isoladas encontradas em óleos
essenciais, como por exemplo o eugenol, porém o trabalho foi realizado com o extrato bruto e não
com a substância isolada.

5. CONCLUSÃO
Através dos estudos realizados com o fruto do noni, pode-se observar que os resultados
para esta espécie foram bastante promissores, devido ter apresentado uma atividade antioxidante
satisfatória, e assim ajudar de maneira construtiva no estudo desta espécie que é muito utilizada
na medicina popular.
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RESUMO
O cloreto é o ânion inorgânico mais frequente em águas
naturais. O sabor salgado conferido pelo cloreto depende
da concentração da espécie bem como da composição da
água. Algumas águas que contêm teores acima de 250
mg L-1 deste analito apresentam sabor salgado quando o
cátion associado é o sódio. O limite da concentração de
ingestão é de 400 mg L-1. A partir de 500 mg L-1 esta
espécie começa a apresentar influência biológica. Desta
maneira, dependendo da concentração o cloreto pode
causar problemas ao ser humano e, por isso, deve-se ter
um controle com a sua utilização. Pensando nisso, por

meio de análises volumétricas, foi verificado o teor de
cloreto nas águas das cidades de Nova Cruz, Santo
Antônio, Várzea, Passa e Fica, Serrinha, Lagoa d’Anta,
Campestre, Montanhas e Espírito Santo. Os quais tiveram
os resultados em mg/L, respectivamente, equivalentes a
40,88; 35,07; 52,54; 55,21; 35,14; 106,71; 53,36;
61,68;57,68. Concluindo assim, que todas as cidades
apresentaram uma água confiável e apropriada para ser
utilizada, uma vez que não viola a Lei imposta pelo
Ministério da Saúde (menor que 250 mg/L).

PALAVRAS-CHAVE: Teor de cloreto, água, método de Mohr.

DETERMINATION OF CHLORIDE CONTENT IN WATER SUPPLY OF THE AGRESTE
POTIGUAR REGION
ABSTRACT
Chloride is the most common inorganic anion in natural
waters. The salty flavor conferred by chloride depends
on the concentration of species and the composition of
the water. Some waters containing levels above 250 mg
L-1 of the analyte present salty taste when the
associated cation is sodium. The threshold concentration
is the ingestion of 400 mg L-1. From 500 mg L-1 this
species begins to exhibit biological influence. Thus,
depending on the concentration of chloride may cause
problems to humans and, therefore must have a control

with its use. Thinking about it, by volumetric analysis, it
was found the chloride content in the water of the cities
of New Cross, St. Anthony, Lowland, Passa e Fica,
Serrinha, Lagoa d'Anta, Campestre, Mountains and Holy
Spirit. The results which were in mg / L, respectively,
equivalent to 40.88; 35.07; 52.54; 55.21; 35.14; 106.71;
53.36; 61.68; 57.68. Thus concluding that all cities had a
reliable and adequate water to be used as it does not
violate the law imposed by the Ministry of Health (less
than 250 mg / L).

KEYWORDS: Chloride content, water, method of Mohr.
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1. INTRODUÇÃO
Atualmente, as águas fornecidas pelas concessionárias passam por processos de filtração,
em que utiliza-se produtos químicos como uma forma de tratamento para combater a
contaminação de esgotos, depósitos de lixo, vazamentos de combustíveis, entre outros efluentes
que acabam mudando a composição da água com a infecção de germes, bactérias, coliformes
fecais e microorganismos.
O principal componente utilizado nessas estações de tratamento são os compostos a base
de cloro, tornando a água extremamente tóxica para todos os organismos vivos. Esse elemento
químico forma o ácido clorídrico que a partir dele deriva-se o sal/ânion cloreto, composto que em
contato com a pele e os olhos, pode causar irritações e até mesmo queimaduras, além de outros
males a saúde em casos de ingestão [1].
Por esse motivo, a Portaria nº 518/2004 do Ministério da Saúde impõe um controle desse
teor, de modo que o máximo permitido é de 250 mg/L [2]. Assim, com base nessa referência e em
conceitos da química analítica quantitativa, foram realizadas análises volumétricas (titulação de
precipitação através do método de Mohr) com águas residuais disponíveis em diferentes
municípios da região, tendo como objetivo certificar se as mesmas estão dentro dos padrões
permitidos. Uma vez que, a química analítica fundamenta-se na determinação da composição da
matéria, sendo a qualitativa aquela que identifica as espécies atômicas, e a quantitativa, a que
afirma as quantidades relativas de um ou mais componentes dessa solução [3].

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A titulação é uma técnica de análise volumétrica bastante conhecida no ramo da química,
a qual tem como objetivo determinar a concentração verdadeira de alguma solução (em mol L -1).
Esse método baseia-se na medição do volume, de uma solução de concentração conhecida
(solução padrão), necessário para reagir completamente com a espécie que se deseja quantificar
(analito), apresentando precisão de 0,1% [4].
Dentre os quatro tipos diferentes de volumetria têm-se a que fundamenta-se em uma
reação de precipitação (volumetria de precipitação), na qual ocorre formação de compostos
pouco solúveis que geralmente se depositam no fundo da solução. Essa análise tem sua eficácia
devido aos diferentes produtos de solubilidade (Kps) dos sais envolvidos na equação e suas
respectivas solubilidades molares (mol L-1) [4]. No caso do método de Mohr, que é utilizado
quando têm-se cloretos e brometos como agentes titulados (solução que deseja-se conhecer a
concentração), comumente utiliza-se o indicador cromato de potássio (K2CrO4) e o reagente
Nitrato de Prata (AgNO3) nesse tipo de determinação. Métodos que utilizam o AgNO3 são
chamados de argentimétricos, esse reagente tem capacidade de reagir com mais de uma espécie
da solução titulada e por isso é definido como um reagente seletivo.
O produto de solubilidade (Kps) é uma constante de equilíbrio que relaciona um soluto
pouco solúvel e seu íons em solução, de modo que este conceito está diretamente ligado a
solubilidade, que é a quantidade de soluto dissolvido em determinado volume de solução. Desse
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modo, essa constante pode determinar a reação que possui mais facilidade de ser executada, uma
vez que haverá formação de precipitado quando o Kps da espécie for ultrapassado.
Tomemos como exemplo a determinação da concentração de cloreto, em que apesar do
cloreto de prata apresentar um Kps de maior valor numérico, o mesmo se precipita primeiro pelo
fato de possuir solubilidade bem menor do que a do cromato (tabela 1), essa equação acontece
até o momento em que não há mais cloretos para reagirem com os íons prata [4]. Nesse instante,
o reagente executa a equação reagindo com o indicador e formando o cromato de prata, que por
possuir solubilidade maior (tabela 1) só se precipita depois do cloreto de prata.
Tabela 1: Constante do produto de solubilidade e solubilidade molar para os devidos sais a 25°C.
Sal
AgCl
Ag2CrO4

Kps (25°C)
1,77 x 10-10
1,12 x 10-12

Solubilidade (mol L-1)
1,3 x 10-5
6,5 x 10-5

A formação do cromato de prata possibilita uma coloração vermelha na solução, que por
conseguinte indica o ponto final da titulação. Basicamente esse método é uma precipitação
fracionada, a qual é totalmente dependente do produto de solubilidade para que ocorra a
precipitação do haleto de prata e em seguida se forme os primeiros átomos de cromato de prata.
É importante lembrar que neste método o pH da solução deve está entre 7 e 10, pois em
pH abaixo de 7 a concentração de CrO é tão baixa que o seu Kps não é atingido e o indicador deixa
de funcionar. Já em pH acima de 10, pode ocorrer a precipitação do hidróxido de prata, o que por
conseguinte impede o sucesso da titulação. Da mesma forma que não há êxito quando se têm a
presença de cátions como cobre, níquel e cobalto, pois assim dariam solução colorida e
dificultariam a visualização do ponto de equivalência.

3. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1. Preparo e padronização das soluções
Todo o material foi previamente lavado antes da realização dos procedimentos
experimentais. Em seguida, foram preparadas soluções de NaCl e AgNO3, ambas na concentração
0,05 mol L-1. As massas dos reagentes foram pesadas e diluidas utilizando-se um balão volumétrico
de 100 mL. Para padronizar o AgNO3, adicionou-se uma alíquota de 10 mL da solução de NaCl
0,05M, juntamente com 1 gota de cromato de potássio 5% (indicador) em um erlenmeyer, sendo
esta alíquota titulada com a solução de nitrato de prata até a observação da formação de um
precipitado avermelhado, indicando o ponto final da titulação (estimativa do ponto de
equivalência). O volume gasto de AgNO3 foi utilizado para calcular a real concentração desta
solução.

2.2. Determinação do teor de cloreto em amostras de águas de cidades da região
agreste potiguar
As amostras de águas foram coletadas em nove cidades da região agreste potiguar, sendo
elas: Campestre, Espírito Santo, Lagoa d’Anta, Montanhas, Nova Cruz, Passa e Fica, Santo Antônio,
Serrinha e Várzea. As amostras de água foram coletadas em garrafas PET previamente lavadas.
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Após a coleta, as amostras foram levadas para o IFRN Campus Nova Cruz e analisadas no
Laboratório de Química Analítica Quantitativa. No momento das análises a temperatura ambiente
era de 24°C. Para tanto, uma alíquota (n = 3) de 10 mL de cada amostra de água foi titulada com a
solução de AgNO3, previamente padronizada, até o surgimento de um precipitado de coloração
avermelhada.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1. Padronização da solução de AgNO3 0,05M
A titulação de precipitação serve para determinar a concentração em mol/L de alguma
solução baseando-se na formação de compostos pouco solúveis, em que o ponto de viragem pode
ser identificado pela simples visualização do momento em que deixa de ocorrer precipitação [4].
Uma desvantagem desse processo é que, às vezes, a reação envolvida não oferece
condições para uma conveniente sinalização do ponto de viragem e, por isso, existem três
métodos distintos para essa determinação volumétrica.
A técnica usada na metodologia do referido projeto foi o método de Mohr, o qual utiliza o
indicador K2CrO4 que ao reagir com o AgNO3, de acordo com a equação (1), origina um precipitado
vermelho que torna perceptível o momento do ponto de equivalência.
Ag+(aq) + NO3-(aq) + 2K(aq)+ + CrO4(aq)2- → Ag2CrO4(s) + NO3-(aq) + 2K+(aq)

Equação (1)

A visualização da cor vermelha nos repassa a informação de que não há mais formação do
precipitado AgCl, de acordo com a equação (2), pois como esse composto possui solubilidade
menor do que a do Ag2CrO4, o mesmo se precipita primeiro e somente depois de todo o Cl- reagir
com o íon Ag+, o sólido vermelho é formado (equação 1) [5].
Ag+(aq) + NO3-(aq) + Na+(aq) + Cl-(aq) → AgCl(s) + NO3-(aq) + Na+(aq)

Equação (2)

Dessa forma, como a reação principal do processo tem uma proporção estequiométrica de
1 para 1 (equação 2), pode-se afirmar que o número de mol do íon Ag+ é igual a quantidade de
mols de Cl- presente na solução titulada, de modo que ao relacionar o volume gasto do titulante
(tabela 2), aproximadamente 10,13 mL, na fórmula de diluição de soluções, sabendo que foi usado
10 mL de uma solução de NaCl 0,0507 M, têm-se que a concentração do AgNO3 utilizado é igual a
0,0501 mol L-1. Tendo assim um percentual de erro para essa concentração, considerado muito
baixo, de valor igual a 0,2%.
Tabela 2: Volume gasto do reagente AgNO3 na padronização do mesmo.
Titulação Volume gasto de AgNO3 (mL)
1ª
10,1
2ª
10,1
3ª
10,2

4.2. Determinação do teor de cloreto em amostras de águas de cidades da região
agreste potiguar
Da mesma forma que foi determinada a concentração da solução de nitrato de prata,
reagindo o íon prata com o ânion Cl-, foi descoberto o teor de cloreto em amostras de águas
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coletadas de casas de cidades distintas. De modo que a titulação foi estabelecida pelo método de
Mohr, seguindo os conceitos adiantados na titulação anterior e baseando-se na equação 1 e 2.
Os resultados foram anotados no momento em que o primeiro excesso de Ag+ reage com o
CrO4 do indicador, como exposto pela equação 1, e origina outro composto insolúvel que é o
responsável pela formação da coloração vermelha e indica o ponto final da titulação, mostrando
também um volume estimado para o ponto de equivalência. Confira os resultados do teor de
cloreto no gráfico 1, os valores expostos são produtos da relação de equação de diluição de
soluções, que foi desenvolvida a partir dos volumes gastos do reagente AgNO 3 em cada uma das
titulações, os mesmos estão expostos na tabela 3.
Tabela 3: Volume gasto do reagente AgNO3 nas devidas titulações.
Amostras de água (Cidades) Volume gasto de AgNO3 (mL)
Espírito Santo
0,22
Montanhas
0,19
Passa e Fica
0,29
Santo Antônio
0,31
Várzea
0,19
Serrinha
0,60
Lagoa d’Anta
0,30
Campestre
0,35
Nova Cruz
0,32
Gráfico 1: Identificação do teor de cloreto em águas residuais.

A quantidade de cloreto utilizado no tratamento depende do fornecedor da água,
provavelmente algumas cidades podem ter acesso ao mesmo líquido e por isso obteve valores
aproximados, como é o caso das cidades de Lagoa d’Anta e Passa e Fica, Montanhas e Várzea,
Santo Antônio e Nova Cruz.
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É notável que nenhuma das cidades violam a Lei imposta, porém nota-se que na cidade de
Serrinha há o dobro do valor de algumas amostras e, mesmo que, esteja dentro do valor permitido
há uma concentração tão alta de cloreto que é perceptível um sabor diferente, segundo
consumidores dessa água. Além de que os moradores da cidade já haviam constatado algumas
irritações na pele que podem ser provenientes da utilização da mesma. As outras cidades possuem
uma água de maior confiança, pois quanto menor o contato com o cloreto, menor é o risco
provindo desse composto tóxico.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização de uma série de análises feitas permitiu que o objetivo experimental fosse
alcançado, chegando a resultados do teor de cloreto que são de interesse a população que utiliza
dessas águas em questão. Como também aprimorou os conhecimentos envolvidos no projeto, de
modo que a aplicação das teorias envolvidas nas práticas laboratoriais possibilitaram um
entendimento mais amplo dos conceitos estudados.
A partir do referido projeto foi possível entender a importância de análises volumétricas,
como a titulação que serve para determinar a concentração de algumas soluções e através da
mesma pode-se ter resultados significantes de alguns produtos. Após os estudo dos dados
obtidos, temos que o teor de cloreto contido nas amostras está dentro dos padrões permitidos, o
que é benéfico para a população que utiliza de uma dessas águas.
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RESUMO
O cloreto é um composto químico essencial para
o desenvolvimento de atividades em nosso corpo, sendo
o responsável pela regulamentação da pressão osmótica,
de manter o pH do corpo e facilitar o processo de
digestão. Entretanto, quando consumido em grandes
quantidades pode causar um efeito laxativo e outras
desordens na saúde humana. Esse composto está
presente nos principais líquidos que consumimos
frequentemente, com o objetivo de inibir a ação de

bactérias existentes nesses produtos, como na água
mineral, na solução fisiológica, na água de coco natural e
industrial e em águas de concessionárias. Pensando
nisso, foi analisado o teor de cloreto nas amostras,
utilizando o método de Mohr para titulação de
precipitação e conclui-se que as empresas falsificam os
rótulos e apresentam uma quantidade inferior a real,
uma vez que obtivemos valores que diferem do
constatado pelo produto.

PALAVRAS-CHAVE: Cloreto, amostras, método de Mohr, titulação de precipitação.

CHLORIDE IONS TITRATION BY MOHR METHOD IN DIFFERENT SAMPLES OF
HUMAN CONSUMEDE
ABSTRACT
The chloride ions are essential for the development of
species biochemical activities in the human body, being
responsible for the regulation of osmotic pressure,
maintaining the pH of the body and facilitate the
digestion process. However, when consumed in large
amounts can cause a laxative effect and other disorders
in human health. This compound is present we main
liquids which we often consume, in order to inhibit the

action of bacteria that exist in those products, as in
mineral water, in saline, in industrial and natural coconut
water and water from dealers. Come to think of it, was
analyzed the chloride content in the samples, using the
Mohr method for precipitation titration and concludes
that companies falsify labels and it presents a quantity
less than the real, since we obtained values that differ
from of which was found in the product.

KEYWORDS: Chloride, samples, method of Mohr, precipitation titration.
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1. INTRODUÇÃO
As pesquisas aplicadas buscam resolver problemáticas associadas ao cotidiano das
pessoas. Assim, neste contexto a química analítica se destaca por apresentar ampla
aplicabilidade na resolução de problemáticas nas mais diversas áreas como alimentos,
bebidas, setor agrícola, setor industrial, dentre outros. Os métodos analíticos apresentam-se
desde os clássicos até os modernos métodos instrumentais, baseados no uso de
técnicas analíticas avançadas, requerendo um treinamento intensivo por parte do
operador, bem como requer instrumentação de custo elevado. Neste cenário, métodos
clássicos ainda são bastante versáteis, para a resolução de vários casos em que se requer
uma resposta rápida, com bons níveis de confiança, baixo custo e menor tempo de
treinamento do operador. Nesta perspectiva encontram-se os chamados métodos
volumétricos de análises, que subdividem-se basicamente nas volumetrias de
neutralização, precipitação, oxi-redução e complexação [1].
Os métodos volumétricos de precipitação (volumetria de precipitação), baseiam-se nas
reações que produzem espécies iônicas de baixa solubilidade, sendo uma técnica
analítica que figura entre as mais antigas técnicas analíticas. Diversas razões podem ser
listadas acerca das limitações desta técnica, como por exemplo, as velocidades lentas de
formação de grande parte dos compostos de baixa solubilidade, fator que predetermina a
escassa gama de agentes precipitantes. Neste contexto, o Nitrato de Prata (AgNO3)
caracteriza-se como o reagente mais utilizado e para a determinação de haletos, ânions
semelhantes aos haletos, mercaptanas, ácidos graxos e vários ânions inorgânicos
bivalentes e trivalentes [2]. Os métodos que fazem uso do Nitrato de Prata são
comumente denominados de argentimétricos. Segundo o método de Mohr a espécie de
interesse é titulada com uma solução-padrão de nitrato de prata usando-se cromato de
potássio como indicador. No ponto final, quando a precipitação for completa, o primeiro
excesso de íons Ag+ reagirá com o indicador ocasionando a precipitação do cromato de
prata, de coloração tipicamente vermelha. Essa análise tem sua eficácia fundamentada no
produto de solubilidade de cada sal formado e suas respectivas solubilidades molares
(mol L-1), apresentadas na Tabela 1 [3].
Tabela 1: Constante do produto de solubilidade e solubilidade molar para o
Cloreto de Prata e Cromato de Prata a 25ºC.
Sal
AgCl
Ag2CrO4

Kps (25ºC)
1,77 x 1010
1,12 x 1012

Solubilidade (mol L-1)
1,3 x 10-5
6,5 x 10-5

Com base no que foi discutido acima, o método de Mohr pode ser utilizado para
quantificar o teor de haletos em diversos tipos de amostras em materiais que costumamos utilizar
em nossa vivência, de modo que a partir de análises, os valores até então desconhecidos, possam
ser constatados e como consequência proporcionar total compreensão a nós, consumidores.
Melhor ainda quando tais resultados servem como um auxílio para a população, ou seja,
proveitoso para aqueles que usufruem desses resultados.
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Os cloretos estão presentes em águas brutas e tratadas em concentrações que podem
variar de pequenos traços até centenas de mg L-1. Estão presentes na forma de cloretos de sódio,
cálcio e magnésio. A água do mar, por exemplo, possui concentração de cloretos em torno de
26.000 mg L-1. Vale salientar que elevadas concentrações de cloreto ocasionam sabor na água e
podem causar efeitos laxativos. A portaria nº 518/2004 do Ministério da Saúde estabelece que
250 mg L-1 é o teor máximo de cloreto em amostras de água. O cloreto também se encontra
presente em diversas outras amostras de consumo, como águas minerais, água de coco,
isotônicos, solução fisiológico etc. Assim, o objetivo deste trabalho consistiu na determinação do
teor de cloreto em amostras de água mineral (fonte de benefícios para a saúde), solução
fisiológica, água de coco natural/industrializada e águas dos bebedouros localizados no Campus
Nova Cruz.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A titulação é um procedimento que consiste na medida do volume de uma solução, de
concentração conhecida (titulante), necessária para reagir completamente com uma espécie que
deseja-se quantificar (titulado), ou vice-versa. O primeiro registro de uso do termo titulação
ocorreu em 1832, num trabalho de Gay-Lussac sobre um método para a determinação de prata a
partir de uma reação com uma solução de NaCl padrão [4].
Um tipo de titulação muito utilizado é o de precipitação, principalmente quando deseja-se
analisar haletos e íons metálicos, o processo baseia-se na formação de compostos pouco solúveis,
ou seja, sólidos que geralmente depositam-se no fundo da solução.
Os métodos considerados mais importantes dentre os processos volumétricos de
precipitação são os que empregam solução de nitrato de prata, chamados métodos
argentimétricos, o método de Mohr é um método argentimétricos e é o mais utilizado, que
consiste na titulação de uma solução neutra com nitrato de prata, em presença do indicador
cromato de potássio. É através da curva de titulação que sabemos se uma titulação é viável ou
não, uma vez que a curva baseia-se no valor da concentração de determinado íon em função do
volume gasto de titulante.
As reações de precipitação dependem das diferenças dos valores do produto de
solubilidade que pode ser medido em Kps. O Kps é calculado como o produto das concentrações
molares dos íons existentes em uma solução saturada, onde cada concentração é elevada a um
expoente igual ou respectivo coeficiente do íon na correspondente equação de dissociação, é o
Kps de um eletrólito pouco solúvel que estabelece o critério para a formação de um precipitado,
ou seja, haverá precipitado quando o Kps for ultrapassado [5]. Tais compreensões são necessárias
na determinação do teor de íon cloreto na água.

3. METODOLOGIA
3.1. Preparo de soluções (AgNO3 e NaCl)
A solução de AgNO3 foi obtida por meio do reaproveitamento de soluções utilizadas em
aulas práticas de Química Analítica Quantitativa. Já para o preparo da solução de NaCl 0,05 mol L -1
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foi pesada uma massa de 0,2924g do composto previamente dessecado em estufa a 105ºC
durante cerca de 4 horas. Em seguida, a massa foi dissolvida em um becker com água destilada e
transferida quantitativamente para um balão volumétrico de 100 mL.

3.2. Padronização da solução de AgNO3
Com o auxílio de uma pipeta graduada mediu-se 10,0 mL da solução de NaCl 0,0501 mol L1
. A alíquota foi transferida para o erlenmeyer de 100 mL adicionando-se, com auxílio de um
conta-gotas, 1 gota do indicador K2CrO4 5% (m v-1). A alíquota foi então titulada com a solução de
AgNO3 até o aparecimento de uma coloração vermelha na solução.

3.3. Amostras
Foram utilizadas neste trabalho amostras de água mineral, água coletada nos bebedouros
do campus Nova Cruz, água de coco natural/industrial e solução fisiológico. Para as amostras de
solução fisiológica, tompou-se uma alíquota de 10 mL, transferiu-se para um balão de 250mL e
retirou-se uma alíquota de 10 mL para a titulação.

3.4. Determinação do teor de cloreto (Cl-) nas amostras
Para determinação dos teores de cloreto nas amostras estudadas, aplicou-se o método de
Morh. Para minimização do erro de titulação foi realizado um ensaio em branco.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1. Padronização do AgNO3
A solução de nitrato de prata foi reaproveitada de aulas práticas de Química Analítica
Quantitativa, rendendo cerca de 1,0 L de solução. O reaproveitamento das soluções é importante
pois reduz o consumo de reagentes, acarretando economia para o instituto. Os volumes gastos na
titulação podem ser observados na Tabela 2. O volume médio gasto na titulação foi de 6,8 mL.
Descontando-se o volume obtido no ensaio em branco (Vb = 0,1 mL). Por meio de cálculos
estequiométricos temos que o AgNO3 utilizado possui concentração equivalente a 0,075 mol L-1.
Tabela 2: Volumes gastos de AgNO3 para titular uma alíquota de 10 mL de NaCl 0,0501
mol L-1.
Replicata
1
2
3

Volume (mL)
6,9
6,7
6,8

4.2. Determinação do teor de cloreto nas amostras em estudo
Para essa determinação utilizou-se o mesmo procedimento experimental da padronização
anterior. O cromato de potássio adicionado foi usado como indicador sendo responsável por
facilitar a visualização do ponto final ou ponto de viragem da titulação, reagindo com o Ag + e
formando um precipitado de cor avermelhada, de acordo com a equação 1 abaixo.
K2CrO4 (aq) + 2AgNO3(aq)  KNO3(aq) + Ag2CrO4 (s)
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Porém, o composto Ag2CrO4 possui solubilidade maior do que a do cloreto de prata e, por
isso, só é formado quando não há mais Cl- para reagir com o íon Ag+, reação mostrada na equação
2.
NaCl (aq) + AgNO3(aq)  NaNO3(aq) + AgCl (s)

Equação 2

Ao notar o aparecimento da cor vermelha sabe-se que a titulação foi finalizada e, já que
temos uma proporção estequiométrica de 1 para 1 (equação 2), foi utilizado a fórmula de diluição
de soluções, relacionando o volume gasto de AgNO3. Desse modo, chegamos a uma concentração
de cloreto, dada em mg L-1 , que foi comparada com as informações de referência de alguns
produtos ou, ainda, com base nas legislações vigentes no ministério de saúde. De modo que foi
apresentado o erro em percentual dessa relação, como exposto na Tabela 3.
Tabela 3: Teor de cloreto medido, valor referencial e erro relativo para as amostras
estudadas neste trabalho.
Amostras

Valor medido
-1
(mg L )

Valor referencial
-1
(mg L )

Er (%)

Água mineral

26,3

11,04

57,9

Solução Fisiológica

8099

5460

32,6

1852

-

-*

Água de coco natural

1400

-

-*

Bebedouro (Bloco de
Administração)

105,6

< 250

-*

Bebedouro (Bloco de
Química)

96,5

< 250

-*

Bebedouro (Cantina)

53,2

< 250

-*

Bebedouro (Vestuário)

35,3

< 250

-*

Água de coco
Pasteurizada

*Os valores dos erros relativos não foram calculados pois as amostras não possuemn valores de referência.

O teor máximo de cloreto foi observado nas amostras de solução fisiológica, estando em
torno de 8099 mg L-1 . Já as de água mineral apresentaram os menores teores do analito (26,3 mg
L-1). As amostras de água de coco natural (1400 mg L-1) e pasteurizada (1852 mg L-1) apresentaram
teores distintos causado pelo acréscimo de conservantes nas empresas. No caso dos bebedouros:
bloco de administração (105,6 mg L-1); bloco de química (96,5 mg L-1); cantina (53,2 mg L-1) e
vestuário (35,3 mg L-1) quando comparados, foi observado uma diferença significativa no teor de
cloreto presente no bloco de administração que é possível ser identificado através do sabor.
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5. CONCLUSÃO
A pesquisa possibilitou o conhecimento sobre solubilidade e produto de solubilidade,
mostrando a interação de outros conteúdos em um único tipo de análise. O método de Mohr
utilizado permitiu as determinações do teor de cloreto presente nas amostras, como também o
conhecimento analítico dos produtos consumidos pela população, de modo que nos fez
compreender quão importante é certificar-se dos valores presente no rótulo dos produtos e o
monitoramento/manutenção constante da qualidade das águas, seja a mineral, de coco ou de
concessionárias.
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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo a identificação de
algumas classes de compostos orgânicos presentes nos
extratos etanólicos das flores e folhas da Ixora Coccinea
(Icsoria). A identificação dessas classes foi realizada
conforme a metodologia já descrita na literatura. Os
extratos foram obtidos através da extração com etanol a
frio e depois submetido à evaporação sob pressão

através de um evaporador rotatório. Os testes
fitoquímicos realizados com o extrato etanólico da flor
identificaram a presença de flavonoides, taninos,
saponinas e alcalóides. No extrato etanólico da folha foi
identificada a presença de alcaloides, flavonoides e
taninos. Nesse extrato não foram identificadas
saponinas.

PALAVRAS-CHAVE: Ixora Coccinea, extratos etanólicos, testes fitoquímicos.

PROSPECTING PHYTOCHEMICALS EXTRACTS ETHANOL Ixora Coccínea (Icsoria)
ABSTRACT
This study aims to identify some classes of organic
compounds from ethanol extracts of flower and leaves of
Ixora Coccinea (Icsoria). The identification of these
classes was done according to the methodology already
described in literature. The extracts were obtained by
extracting with cold ethanol and then subjected to
extraction pressure by rotary evaporator.

Phytochemicals tests with flower ethanol extract
identified the presence of flavonoids , tannins, saponins
and alkaloids. The ethanolic leaf extract showed the
presence of alkaloids, flavonoids and tannins. In this
extract were identified saponins.

KEYWORDS: Ixora Coccinea, ethanol extracts, phytochemical tests.
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1. INTRODUÇÃO
Atualmente, no Brasil, a pesquisa em Química de Produtos Naturais (QPN) está se tornando
cada vez maior. Nos últimos 25 anos, a QPN teve uma grande evolução científica na área
fitoquímica com isolamento de substâncias e determinação estrutural, tendo grande enfoque em
trabalhos com envolvimento em atividades biológicas (PINTO et al., 2002).
Segundo Barreiro (2006, p. 326) “os produtos naturais são utilizados pela humanidade
desde tempos imemoriais. A busca por alívio e cura de doenças pela ingestão de ervas e folhas
talvez tenha sido uma das primeiras formas de utilização dos produtos naturais”.
“A pesquisa fitoquímica tem por objetivos conhecer os constituintes químicos das espécies
vegetais ou avaliar sua presença nos mesmos” (Silva; Miranda; Conceição, 2010, p. 2 apud Simões,
2011).
A Ixora coccínea, conhecida como Icsoria ou Ixora, é um arbusto pertencente à família
Rubiaceae. É uma planta ornamental, mas que também apresenta uso medicinal, além disso, é
uma planta que pode ser utilizada no controle de pragas. Estudos fitoquímicos já realizados
comprovam a presença de flavonoides, terpenóides e alcaloides (ALMEIDA; MACIEL, 2011).
Devido à grandeza da flora que o Brasil possui e pela vasta distribuição da espécie da Ixora
Coccínea na região do Alto Oeste Potiguar, foram desenvolvidas análises fitoquímicas para
comprovar a presença de compostos secundários em extratos obtidos através da flor e folha dessa
planta.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A Ixora Coccínea é uma planta nativa do Sudeste Asiático, é um arbusto (Figura 1 – a) muito
utilizado popularmente, sua flor (Figura 1 – b) é tradicionalmente utilizada como anti-inflamatório
e antitérmico, seu crescimento ocorre em regiões de clima tropical e subtropical (BOSE; MAJI;
CHAKRABORTY, 2013).
Figura 1: Ixora Coccínea – a) Arbusto; b) Flor.

a)

b)

Fonte: a) <http://www.cazapaisagismo.com.br/arbustos.html>; b) <http://fullhdpictures.com/ixora-hqwallpapers.html/ixora>.
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Baliga e Kurian (2012, p.73) destacam que a Ixora é encontrada profusamente em terras
secas onde o solo apresenta uma leve acidez. Essa planta apresenta-se de forma ramificada e
normalmente cresce a uma altura de 3m, seus arbustos contêm folhas de coloração verde intenso
e flores de coloração vermelha ou vermelho-alaranjado. “Estudos fitoquímicos demonstraram que
os principais compostos presentes na Ixoria coccínea são lupeol, ácido ursólico, ácido oleanólico,
ácido esteárico, ácido oleico, ácido linoleico e sitosterol”.
Os flavonoides são substâncias químicas de origem natural constituídas por três anéis
fenólicos sendo “o primeiro anel benzeno (Anel A) é condensado com o sexto carbono do terceiro
anel (Anel C), que na posição 2 carrega um grupo fenil como substituinte (Anel B)”, como visto na
Figura 2, (Flambó, 2013, p. 3, apud Sandhar et al., 2011).

Figura 2: Estrutura química dos flavonoides, mais comuns, com anéis e posições numeradas.

Fonte: FLAMBÓ, 2013, p. 4.

Esses compostos são bastante encontrados em folhas, flores, raízes, frutos e flores de
variadas plantas, apresentam diversas funções como “a proteção da radiação UV, a proteção
contra microrganismos, ação antioxidante, inibição enzimática, entre outras” (Flambó, 2013, p. 2,
apud Nijveldt et al., 2001).
De acordo com Castejon (2011, p. 1-2, apud Monteiro et al. 2005) os taninos “são
compostos fenólicos, e portanto são altamente reativos quimicamente que formam pontes de
hidrogênio, intra e intermoleculares”. Esses compostos precipitam proteínas, inibem enzimas
digestivas, afetando ainda a utilização de minerais e vitaminas, podendo causar o
desenvolvimento de doenças como o câncer.
Essa classe é dividida em dois grupos: taninos hidrolisáveis e taninos condensados. “Os
taninos hidrolisáveis consistem de ésteres de ácidos gálicos e ácidos elágicos glicosilados (Figura
3), formados a partir do chiquimato, onde os grupos hidroxila do açúcar são esterificados com os
ácidos fenólicos” (ALBUQUERQUE, 2005, p.892-893).
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Figura 3: Estrutura química dos Taninos Hidrolisáveis.

Fonte: <https://farmacia200902.files.wordpress.com/2011/03/aula_4_taninos.pdf>.

Já os taninos condensados são polímeros de flavan-3-ol e/ou flavan- 3,4-diol (Figura 4).
Figura 4: Estrutura química dos Taninos Condensados – a) Flavan-3,4-diol; b) Flavan-3-ol.

a)

b)

Fonte: <https://farmacia200902.files.wordpress.com/2011/03/aula_4_taninos.pdf>.

As saponinas são glicosídeos de esteroides com caráter anfifílico, ou seja, sua estrutura
apresenta caráter lipofílica e hidrofílica (Figura 5). Esse caráter é o que caracteriza a propriedade
da redução da tensão superficial da água e de suas ações detergentes (CASTEJON, 2011 apud
SCHENKEL et al., 2001). Essas substâncias apresentam um sistema de defesa das plantas, como
fitoterápica, devido à interação dos esteróis com a membrana, são encontradas “nos tecidos que
são mais vulneráveis ao ataque fúngico, bacteriano ou predatório dos insetos” (CASTEJON, 2011,
p.16 apud WINA et al., 2005).
O caráter anfifílico das saponinas é responsável em formar complexos com proteínas,
esteroídes e fosfolipídeos de membranas que possibilitam ações biológicas, como hemolíticas,
ictiotóxica e molusquicida. (CASTEJON, 2011).
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Figura 5: Estrutura química das Saponinas.

Fonte: GARCÍA; CARRIL, 2009, p. 138.

De acordo com García e Carril (2009) os alcalóides são solúveis em água, sua estrutura
molecular contém pelo menos um átomo de nitrogênio, e esses compostos exibem ação biológica.
Além do mais, nos seres humanos os alcalóides quando utilizados em doses altas podem ter ação
tóxica, mas em doses baixas apresentam ações tranquilizantes e relaxantes musculares. Podem
ser sintetizados a partir da lisina, tirosina e triptofano.
Um exemplo de um alcaloide é a heroína um composto sintetizado a partir de uma reação
de acetilação da morfina (Figura 6).

Figura 6: Estrutura química da Heroína.

Fonte: GARCÍA; CARRIL, 2009, p. 141.

3. METODOLOGIA
A coleta das flores e folhas da Ixora Coccínea foi realizada na região do Alto Oeste Potiguar,
no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, em Pau dos Ferros. A coleta foi realizada nos turnos
matutino e vespertino, e as amostras foram separadas em flores e folhas. Após a separação das
partes (flores e folhas), totalizando uma quantidade de 444g de flor e 120g da folha, foram
submetidas à secagem ao ar, em um período de 5 dias para a retirada da umidade, moagem e
pesagem. Feito isso, as amostras ficaram em contato com etanol durante 10 dias, para ser feita a
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extração a frio. Posteriormente, fez-se a extração a quente com a evaporação de todo o solvente
até a secura em um evaporador rotatório obtendo-se os extratos etanólicos de cada amostra (flor
e folha).
Os extratos obtidos foram submetidos a testes fitoquímicos para identificação das
seguintes classes de compostos orgânicos: flavonoides, taninos, saponinas e alcalóides.

3.1 Identificação de Flavonoides
Para a identificação de flavonoides utilizou-se as seguintes reações de caracterização:
reação de Pew, reação do cloreto férrico e reação do cloreto de alumínio.
3.1.1 Reação de Pew
Em um tubo de ensaio foi adicionado 0,1g de material vegetal e adicionou-se 3 ml de
metanol e uma pequena porção de zinco metálico, feito isso, adicionou-se algumas gotas de ácido
clorídrico concentrado. Observou-se o surgimento da coloração vermelha.
3.1.2 Reação do Cloreto Férrico
Em um tudo de ensaio adicionou-se 0,1g de material vegetal e dilui-se em etanol, em
seguida, adicionou-se algumas gotas de cloreto férrico a 2%. Observou-se o surgimento da
coloração verde, amarela ou violácea.
3.1.3 Reação do Cloreto de Alumínio
Para esta reação o procedimento foi realizado utilizando um papel filtro para cada extrato.
Cada papel foi umedecido com os extratos e em cada mancha do extrato colocou-se uma gota da
solução de cloreto de alumínio 5% em etanol. Feito isso, observou-se sob luz UV a intensificação
da fluorescência verde amarelado.

3.2 Identificação de Taninos
Para a identificação de taninos, utilizou-se os seguintes testes: reação de gelatina, reação
de sais de ferro e reação de acetato de chumbo.
3.2.1 Reação de Gelatina
Para o teste com gelatina, utilizou-se 0,1g do extrato vegetal diluído em etanol, em
seguida, adicionou-se 2 gotas de HCl diluído e algumas gotas da solução de gelatina a 2,5%,
observou-se a ocorrência de precipitado.
3.2.2 Reação de Sais de Ferro
A reação de sais de ferro foi desenvolvida utilizando 0,1g do extrato diluído em etanol e
adicionou-se 10ml de água destilada e 2 a 4 gotas de solução de FeCl3 1% em metanol. Observouse a mudança de coloração azul ou verde.
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3.2.3 Reação de Acetato de Chumbo
Em um tubo de ensaio adicionou-se 0,1 g do extrato, 10ml de solução de ácido acético a
10% e 5ml de solução de acetato de chumbo a 10%. Observou-se a presença de precipitado
esbranquiçado (taninos hidrolisáveis).

3.3 Identificação de Saponinas
3.3.1 Teste de Espuma
Para identificação de saponinas realizou-se o teste de espuma, para isso utilizou-se 0,1g do
extrato diluído em etanol, após isso, adicionou-se ao tubo de ensaio 10 ml de água destilada e
agitou-se durante alguns segundos, com o surgimento de um anel de espuma adiciona-se 1 ml de
HCl 2N, observou-se a permanecia do anel de espuma.

3.4 Identificação de Alcalóides
Para a identificação de alcalóides realizou-se testes através dos reagentes de Dragendorff,
Wagner e Mayer. Utilizou-se algumas gotas dos extratos dissolvidos e gotejou-se em vidros de
relógio, após isso, gotejou-se os reagentes em cada amostra de extrato sendo que para cada
reagente utilizou-se um vidro de relógio, após isso, observou-se o surgimento de precipitados.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os rendimentos obtidos das massas dos extratos etanólicos das amostras estão
apresentados na Tabela 1.
Tabela 1: Rendimento percentual das massas dos extratos etanólicos da flor e flora da Icsoria

Massa do Material Vegetal
444g da flor da Icsoria
120g da flora da Icsoria

Rendimento (%)
19
12,5

Com a realização dos testes fitoquímicos, foi possível identificar a presença de diferentes
classes de compostos contidos nos extratos etanólicos da flor e folha da Ixora Coccínea. Estes
resultados serão apresentados através de tabelas de acordo com a realização dos testes com cada
amostra. A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos para os testes realização para identificação
da presença de flavonoides.
Tabela 2: Identificação de Flavonoides

Extrato Etanólico
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Extrato etanólico da flor da Icsoria
(E.E.F.I.)
Extrato etanólico da folha da
Icsoria (E.E.FL.I.)

+

+

Alumínio
-

-

+

-

Conforme os dados apresentando na Tabela 2, pode-se observar que para o teste da
reação de Pew o E.E.F.I. apresentou-se positivo, isso devido a mudança de coloração para um
vermelho intenso, indicando a presença de flavonoides neste extrato. Já o E.E.FL.I. não ocorreu
mudança de coloração, permaneceu verde, cor original do extrato, indicando a ausência de
flavonoides.
O segundo teste da reação de cloreto férrico para o E.E.F.I. apresentou coloração roxa
muito intensa, já o E.E.FL.I apresentou uma forte coloração verde, indicando presença de
flavonoides em ambos os extratos. O último teste da reação do cloreto de alumínio para a
identificação de flavonoide resultou em dados negativos, uma vez que com a exposição à luz UV
não houve fluorescência na mancha dos extratos com a solução.
A Tabela 3 apresenta os resultados obtidos dos testes realizados para a identificação da
presença de taninos.

Tabela 3: Identificação de Taninos

Extrato Etanólico

Resultado para a
Reação de Gelatina

Extrato etanólico da flor da
Icsoria (E.E.F.I.)

-

Extrato etanólico da folha da
Icsoria (E.E.FL.I.)

-

Resultado para Resultado para
a Reação de
a Reação de
Sais de Ferro
Acetato de
Chumbo
+
-

+

-

Para a identificação de taninos, observa-se pela Tabela 3, que apenas o segundo teste da
reação de sais de ferro resultou em dados positivos para ambos os extratos, sendo que o E.E.F.I.
apresentou coloração azul intenso indicando a presença de taninos hidrolisáveis e o E.E.FL.I.
apresentou coloração verde indicando a presença de taninos condensados. O teste da reação de
gelatina apresentou-se negativo para ambos os extratos, uma vez que não ocorreu precipitação na
solução durante a realização do teste. Já o teste para a reação do acetato de chumbo também
resultou em dados negativos, devido a ausência de precipitados brancos após o procedimento.
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A Tabela 4 apresenta os dados obtidos para a identificação da presença de saponinas.

Tabela 4: Identificação de Saponinas

Extrato Etanólico
Extrato etanólico da flor da Icsoria (E.E.F.I.)

Resultado para o Teste de Espuma
+

Extrato etanólico da folha da Icsoria (E.E.FL.I.)

-

Após a adição da solução de HCl 2N no tubo de ensaio, apenas anel de espuma do E.E.F.I.
permaneceu inalterado, como visto na Tabela 4, resultado positivo para saponina. Já com o
E.E.FL.I após a adição da solução de HCl 2N o anel de espuma desapareceu, resultado negativo
indicando a ausência de saponina neste extrato.
A Tabela 5 apresenta os resultados para a identificação de Alcalóides a partir dos reagentes
de Dragendorff, Wagner e Mayer.
Tabela 5: Identificação de Alcalóides

Extrato Etanólico
Extrato etanólico da flor da
Icsoria (E.E.F.I.)
Extrato etanólico da folha da
Icsoria (E.E.FL.I.)

Resultado para o
Reagente de
Dragendorff
+

+

Resultado para Resultado para
o Reagente de o Reagente de
Wagner
Mayer
+
+

+

-

Os testes fitoquímicos realizados para a identificação de alcalóides teve resultados
positivos com os três reagente utilizados (Dragendorff, Wagner e Mayer) para o extrato da flor da
Icsoria (E.E.F.I.) (Tabela 5), pois ocorreu formação de precipitados com a reação do extrato com os
reagentes, indicando presença de alcalóides nesse extrato. No extrato da folha da Icsoria (E.E.FL.I.)
dentre os três reagentes utilizados apenas o de Mayer apresentou resultado negativo, devido a
reação não ter ocorrido precipitação.

5. CONCLUSÃO
Os testes fitoquímicos desenvolvidos com os extratos da flor e flora da Ixora Coccínea
resultaram em dados bastante significativos para a identificação de diferentes classes de
metabólicos secundários, como flavonoides, taninos, saponinas e alcalóides. Entre todos os testes
realizados, apenas a identificação de alcalóides no extrato etanólico da flor da Icsoria apresentouse dados totalmente positivos para todos os reagentes utilizados, identificando a forte presença
desse metabólico secundário no extrato.
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OBTENÇÃO DO RICINOLEATO DE METILA DO BIODIESEL A PARTIR DO ÓLEO DA
MAMONA E A EXTRAÇÃO DOS SEUS SAPONIFICÁVEIS
SOUSA. A. C. M.1; SILVA. F. F. M.2; MOTA. J. C. P3
E-mail: alicemaia.frn@gmail.com1; felipe.maia@ifrn.edu.br2; judsonmotta@gmail.com

RESUMO
A cultura da mamona (Ricinus Communis) de bastante
importância para o Brasil, tendo como principal e maior
produtor na região Nordeste, o estado da Bahia, tem um
leque bastante variado de subprodutos, como sua torta
que pode ser utilizada como fertilizantes de terras, além
do ricinoléico, seu principal subproduto, altamente
valorizado pelo mercado, na indústria química,
farmacêutica, cosmética, etc. O presente trabalho
viabilizou a extração do óleo a partir de 100 g de semente,
com rendimento superior a 40% de óleo obtido,
mostrando que a semente de mamona tem um alto teor
de óleo. A partir desse óleo foi realizada a produção do
biodiesel via rota metílica direta, utilizando 30 g do
mesmo, obtendo um rendimento de 61,7% de biodiesel.

Também a partir do óleo obtido foi feita a extração dos
saponificáveis, utilizando 12,5 g, alcançando-se um
rendimento de 26,03% de saponificáveis da fase orgânica
final. Tendo em vista as várias aplicações para o
ricinoleato, presente em aproximadamente 90% do
biodiesel, foram realizadas extrações líquido-líquido, com
solução hidroalcoólica, em diferentes concentrações, de
50, 70 e 80% de álcool em água com até 9 lavagens,
obtendo resultados bastante satisfatórios, caracterizados
por meio de cromatografia gasosa acoplada a
espectroscopia de massa, em que o uso das soluções
hidroalcoólicas nas concentrações de 70 e 80%, foi obtido
ricinoleato de metila na forma pura.

PALAVRAS-CHAVE: Mamona, Ricinoleato, Biodiesel, Hidroalcoólica.

RICINOLEATO OBTAINING METHYL MAKE BIODIESEL FROM CASTOR OIL BREAKING
AND EXTRACTION OF THE UNSAPONIFIABLE
ABSTRACT
The culture of castor bean (Ricinus communis) of great
importance to Brazil, the main and largest producer in
the Northeast, the State of Bahia, has a very wide range
of products, as a pie that can be used as teraas fertilizer,
beyond ricinoleic, its main by-product, highly valued by
the market, chemical, pharmaceutical, cosmetics, etc.
This study allowed the extraction of oil from 100 g of
seed with yields greater than 40% of the oil obtained,
showing that the castor seed has a high oil content.
From that oil was carried out the production of
biodiesel via methyl route diretam using 30 g of the
same, obtaining a yield of 61.7% of biodiesel. Also from

the oil obtained was the extraction of the
unsaponifiable made using 12.5g, achieving a yield of
26.03% of unsaponifiable the final organic phase. In
view of the various applications for polyricinoleate,
present in approximately 90% of biodiesel, liquid-liquid
extractions were carried out with hydroalcoholic
solution at different concentrations of 50, 70 and 80%
alcohol in water up to 9 BALs satisfactory results,
characterized by gas chromatography mass
spectroscopy in that the use of hydroalcoholic solutions
at concentrations of 70 and 80%, there was obtained
methyl ricinoleate in pure form.

KEYWORDS: Castor, Ricinoleate, Biodiesel, Hydroalcoholic.
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1. INTRODUÇÃO
A crescente preocupação mundial com o meio ambiente e com as desigualdades sociais,
associada aos esforços acadêmicos e governamentais tem possibilitado uma série de alternativas
para o desenvolvimento sustentável. Essa busca pela sustentabilidade ambiental criou uma
perspectiva real para a expansão do cultivo de culturas oleaginosas no semiárido brasileiro, na
agricultura familiar, que já tem como tradição o cultivo dessas oleaginosas.
A mamona, de bastante importância para o Brasil em especial à Bahia, principal e maior
estado produtor de mamona da região Nordeste, é uma matéria-prima de aplicações únicas na
indústria química devido às características que são peculiares de sua molécula, que o faz ser o único
óleo vegetal naturalmente hidroxilado, além de uma composição que apresenta predominância de
um único ácido graxo, o ricinoléico, o qual lhe confere características que são atípicas aos outros
óleos de origem vegetal. A figura 1 é a representação da estrutura do ácido ricinoléico.
Figura 1: Estrutura do ácido ricinoléico

Da semente de mamona é possível extrair-se um leque bastante variado de subprodutos,
como sua torta, que é bastante utilizada como fertilizantes para a recuperação de terras esgotadas,
por exemplo. Porém, o produto mais valioso e apreciado pelo mercado, segundo Castro; Lima e
Silvia (2010) é o seu óleo de rícino, que possui propriedades valorosas e bastante apreciadas pela
indústria, em especial por se tratar de uma das únicas matérias-primas renováveis capaz de
substituir o petróleo em várias utilizações na indústria química, farmacêutica, cosmética, etc.
Estando presente em aproximadamente 90% da composição do óleo da mamona, o presente
trabalho viabilizou a purificação do ricinoleato de metila a partir do biodiesel da mamona por meio
de extração líquido-líquido usando solução hidroalcóolica em diferentes concentrações de etanol,
tendo em vista a sua importância e valorização no comércio como realçador de cor em aditivos para
tintas de impressão, aumento de lubricidade e características antiferrugem, como também na
indústria química, farmacêutica (CASTRO; LIMA; SILVIA, 2010). Para a possível extração e
purificação do ricinoleato, foi realizado antes extração a frio do óleo da semente de mamona, para
a produção do biodiesel por rota metílica direta, obtendo a glicerina como importante subproduto.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A produção de biodiesel caminha a passos largos no Brasil, e a produção de biocombustíveis
a partir de sementes oleaginosas tem ocasionado um aumento da produção de resíduos e
coprodutos no processo de sua síntese. Além da glicerina, há também como subproduto, o farelo e
a torta, derivada da extração dos óleos vegetais.
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Segundo Azevedo; Lima (2001): A torta da mamona é um produto com elevado teor de
proteínas, que é produzido na proporção aproximada de 1,2 tonelada para cada tonelada de óleo
extraída. Seu alto teor de nitrogênio e presença de outros macronutrientes tornando-lhe um
excelente adubo que contribui também para o fornecimento de matéria orgânica para o solo.
A cultura da mamona (Ricinus communis L.) conquistou e vem conquistando espaço no
território nacional, principalmente nos estados do Nordeste e Centro-Oeste (COSTA, 2009; MORO,
2008) devido ao interesse pela indústria ricinoquímica e pela busca de fontes energéticas.
Dentre as várias oleaginosas que se tem conhecimento na natureza, as que um alto teor de
óleo na semente, são favoráveis para a produção de biodiesel. Entre estas, pode-se destacar as
sementes oleaginosas de amendoim, girassol e mamona, todas com cultivares que apresentam mais
de 45% do peso das suas sementes em óleo (BELTRÃO, 2009). Enfatizando ainda o que foi citado
por Beltrão em uma de suas obras, Vieira, et al., (1998) afirma que a mamoneira é uma oleaginosa
de destacada importância no Brasil e no mundo. Seu teor de óleo pode variar de 35 a 55%.
A Tabela 1 apresenta a composição do óleo representada pelos respectivos ácidos graxos e
a tabela 2, apresenta a composição química média das sementes de mamona. Segundo Meneghetti
et al. (2006), por causa da presença de uma hidroxila no carbono 12 do ácido ricinoleico, o óleo da
mamona possui propriedades físicas e químicas únicas que podem ser exploradas em várias
aplicações industriais incluindo a produção de revestimentos, plásticos e cosméticos.
Tabela 1: Composição do óleo de mamona representada pelos principais ácidos graxos.

Composição (% Peso)
Ácidos graxos
Ricinoléico (C18:1;OH)

Conceição et al. (2007) Goodrum e Geller(2005)
90,2

89,54

Linoleico (C18:2)

4,40

4,10

Oleico (C18:1)

2,80

2,63

Esteárico (C18:0)

0,90

1,01

Palmítico (C16:0)

0,70

0,86

Linolênico (C18:3)

0,20

0,36

Tabela 2: Composição química média da semente de mamona

Composição química
Óleo
Água
Proteínas
Carboidratos
Fibras
Cinzas

%(m/m)
48,6
5,5
17,9
13
12,5
2,5

Fonte: JUNIOR (1986)
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Baseando-se nas diferentes abordagens pesquisadas em literaturas, tendo em vista as
tabelas 1 e 2, as quais apresentaram o óleo como majoritário na composição da semente de
mamona e o ricinoléico em praticamente 90% da composição do óleo da mamona, seguindo a
metodologia descrita no presente trabalho, visou-se a extração do seu ricinoleato de metila
representado na figura 2 e a extração dos saponificáveis do óleo da mamona.

Figura 2: Fórmula estrutural da molécula do ricinoleato de metila

3. METODOLOGIA
3.1 Rota metílica direta
3.1.1 Extração do óleo
100 g da semente foram previamente aquecidos em estufa 60º C e triturados em um
processador de alimentos. Em seguida colocados em um recipiente de vidro com tampa e dicionadas
200 mL de solução hexano:acetato (75%/25%), agitando-se manualmente o recipiente com a
solução e sementes e deixados em repouso por 48 horas. Após esse período, o solvente junto ao
óleo contendo goma da própria semente foram separados das parte sólidas de semente, filtrados
por meio de filtração simples para retirada do excesso de goma e em seguida a solução foi posta em
centrífuga para sedimentação de partículas sólidas ainda existentes.
O solvente, contendo o óleo foi evaporado em rota-evaporação e em seguida degomado por
meio da adição de água (1-3%) ao óleo previamente aquecido a 60 – 70º C e agitado durante 25
minutos em agitador magnético, formando precipitados que são facilmente removidos do óleo por
centrifugação a 3000 rpm.
3.1.2 Produção do biodiesel
Foi prepara uma solução com 0,3 g de KOH (hidróxido de potássio) misturados 13,5 mL de
metanol em um erlenmeyer, sob agitação magnética até a total dissolução do KOH. Após esse
período, foram adicionados 30 g do óleo da mamona obtido no óleo a solução preparada
anteriormente de KOH, deixando sob agitação magnética a mistura reacional durante 1 hora. Em
seguida, a mistura foi colocada em um funil de decantação e deixada em repouso por 48 horas, para
que ocorra a separação dos ésteres da fase contendo a glicerina. Após a retirada da fase da glicerina,
o biodiesel foi lavado com água destilada previamente aquecida em um proporção de 7x50 mL e em
seguida foi adicionado Na2SO4 (sulfato de sódio anidrido) com a intenção de retirar traços de água
que poderiam estar presentes no biodiesel.
3.1.3 Purificação do ricinoleato
A purificação do ricinoleato presente no biodiesel do óleo da mamona foi realizada por meio
da extração líquido-líquido, em que foram colocadas 2 mL do biodiesel em um funil de decantação
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e adicionadas 5 mL de hexano de modo a solubilizar a mistura, agitando-a manualmente. Em seguida
a amostra foi lavada com solução hidroalcoólica numa proporção de 9x50 mL, separando a fase
orgânica da fase hidroalcoólica. O procedimento foi realizado com soluções hidroalcoólicas em
diferentes concentrações, sendo elas de: 50%, 70% e 80% de álcool. Após a lavagem e separação
das fases, à orgânica foi adicionado Na2SO4 para a retirada de partículas de água que pudessem estar
presentes. E a fase alcoólica foi concentrada em banho-maria.
3.1.4

Análise cromatográfica

A análise cromatográfica das amostras do ricinoleato de metila obtidas nas extrações de 50,
70 e 80% de solução hidroalcoólica foi analisada por Cromatografia Gasosa Acoplada a
Espectrometria de Massa, nas seguintes condições apresentadas na tabela 3:
Tabela 3: Condições do equipamento de análise cromatográfica

Equipamento
Injetor
Interface
Fonte de íon
Marca
Comprimento
DI
DF
Taxa
20.00
30.00

Método de análise de óleo essencial-CG-EM
CGMS-QP2010 SE-SHIMADZU- CG 2010 PLUS
200°C
200°C
220
Coluna
RESTEK-RTX® 5MS (crossbond® 5% difenil/95% dimetil
polisiloxano)
30 metros
0,25mm
0,25 µm
Temperatura (°C)
Tempo (min)
40
4
180
0
300
10
Tempo total
23

3.2 Rota metílica indireta
3.2.1 Processo de saponificação
Medidos 13 g do óleo obtido das sementes de mamona e transferido para um balão de 250
mL com auxílio de uma pipeta, adicionou-se a este balão a mesma quantidade de uma base forte, o
hidróxido de potássio (KOH) e acrescentado 30 mL de metanol P.A, foi colocado pedras de ebulição
à mistura e colocada em um sistema de refluxo por um período reacional de 1 hora. Após esse
tempo, foi deixado o balão esfriar em temperatura ambiente e posteriormente concentrou-se o
solvente em rota evaporador e rapidamente transferido para um funil de decantação, antes que a
mistura solidificasse no balão (pois o mesmo solidifica ao esfriar).
3.2.2 Extração dos insaponificáveis
Ao material saponificável (obtido através do método descrito no item 3.2.1) no funil de
decantação, foi adicionado 40 mL de água destilada até que fosse possível sua completa dissolução.
Posteriormente, a solução foi lavada com hexano, numa proporção de 3 x 50 mL. Com esse processo,
foi possível a separação das fases aquosa e orgânica, a qual contém os insaponificáveis.
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3.2.3 Extração dos saponificáveis
À fase aquosa (obtida através do método descrito no item 3.2.2) em um funil de decantação,
foi adicionado uma solução de ácido clorídrico (HCl) 20%, até que o seu pH ficasse em torno de 3 a
4. Em seguida, usando uma solução de água destilada com acetato de etila (1:1), com 3 x30 mL foi
extraído os saponificáveis na fase orgânica final. A fase aquosa foi descartada e a fase orgânica
contendo os saponificáveis foi lavada com água destilada, numa proporção de 3 x 20 mL com o
intuito de retirar o excesso de ácido, em seguida, o material foi secado com sulfato de magnésio
anidro para retirar os possíveis traços de água presentes e concentrado.
4 Resultados e discussões

4.1.

Obtenção do óleo da mamona por meio de extração a frio

O óleo de mamona, por conter uma hidroxila em sua cadeia carbônica, possui afinidade
com solventes polares. Assim, neste projeto investigou-se a viabilidade da extração a frio para o
respectivo óleo, utilizando uma mistura de 200 mL para 100 g de semente de hexano com 25% de
acetato de, pelo fato de que o óleo da mamona apresenta-se mais solúvel em acetato de etila. Com
o teste de 48 horas em repouso da semente com solvente, foi possível um rendimento de 40,3% do
óleo da mamona. O óleo apresentou um índice de acidez de 0,87% podendo ser considerado de
ótima qualidade pois apresentou índice de acidez inferior a 1% e pode ser classificado
comercialmente como óleo do tipo 1. Conforme SANTOS et al. (2001), os óleos com acidez inferior
a 1% são classificados como do tipo 1.

4.2.

Produção e obtenção do biodiesel a partir do óleo obtido

Por via metílica direta, foi possível obter 18, 514 g de biodiesel a partir de 30 g de óleo
utilizado. A produção do biodiesel com o álcool metílico foi satisfatória, visto que o uso do etanol
tornaria a reação mais complexa, pois requer um álcool anidro além de um óleo com baixo teor de
água para a possível separação da glicerina, que é obtida como subproduto, evitando a
saponificação do produto. O rendimento do biodiesel obtido por rota metílica direta foi calculado
pela quantidade de óleo utilizado para a quantidade de biodiesel obtido. Levando-se muito em
conta que o repouso de 48 horas para a separação do biodiesel da glicerina foi de fundamental
importância para a obtenção de um biodiesel mais límpido e livre de impurezas, tendo em vista
outras tentativas com tempos de repouso bem menores e que não foram obtidos sucessos. Foi
possível por meio de análise cromatográfica durante 20 minutos, observar que no período de 17,5
minutos o bioma apresentou em seu maior pico, o ricinoleato de metila de forma isolada dos outros
ésteres, como mostrado a seguir, na figura 3.
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Figura 3: Cromatografia do bioma obtido

4.3

Purificação do ricinoleato

A purificação do ricionoleato foi realizada por meio de extração líquido-líquido, utilizando
soluções hidroalcoólicas com concentrações de 50%, 70% e 80% de álcool. A análise cromatográfica
do desenvolvimento e eficiência do método em diferentes concentrações foi realizada com uma
amostra do ricinoleato obtido, diluído em hexano com concentração de 10 mg/mL, com tempo de
análise de 20 minutos no equipamento do Massa. O resultados são mostrados nas figuras 4, 5 e 6,
com as concentrações de 50, 70 e 80% de solução hidroalcoólica respectivamente e na tabela 4.

Figura 4: Cromatograma do ricinoleato obtido na com solução hidroalcoólica de 50%

Figura 5: Cromatograma do ricinoleato obtido com solução hidroalcoólica de 70%
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Figura 6: Cromatograma do ricinoleato obtido com solução hidroalcoólica de 80%
Tabela 4: Análise cromatográfica da área ocupada por ésteres diversos e o ricinoleato de metila

Concentração da solução
hidroalcoólica (em etanol)

Área (%)
Outros ésteres

Ricinoleato

50%

5,03

94,97

70%

0

100

80%

0

100

Através da tabela 3 e das figuras 3, 4 e 5, é possível observar a eficiência do método extração
líquido-líquido nas concentrações de 70 e 80%, tendo em vista que os mesmos não apresentaram a
presença de outros ésteres derivados do biodiesel da mamona, estando de fato, o ricinoleato
purificado. Na concentração de 50%, foi possível observar entre os períodos de 15.8 e 16.7 minutos
de análise no Massa, a presença de outros ésteres e somente no período de 17.7 minutos, observouse em maior pico, a presença do ricinoleato. Na concentração de 70%, no tempo de 18.9 minutos
de análise, foi observado em maior e único pico, a presença do ricinoleato puro, assim como na
concentração de 80% que o ricinoleato apresentou-se de forma pura no período de 17.8 minutos
de análise.

4.4 Obtenção dos saponificáveis
A partir de 12,5 g do óleo da mamona obtido com a metodologia descrita no item 4.1, por
meio de rota metílica direta descrita no item 3.2.3, foi possível obter como saponificáveis da fase
orgânica final, 3,254 g equivalendo a 26,03% do óleo utilizado. Em análise cromatográfica, foi
possível verificar a presença do ricinoleato como majoritário, em meio a outros ésteres, como
mostrado na figura 7, detalhadamente na tabela 5 a ocupação por área em porcentagem, a qual
utilizou-se para análise uma quantidade da amostra diluída em acetato de etila numa proporção de
10mg:mL.
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Figura 7: Cromatograma dos saponificáveis extraído do óleo da mamona
Tabela 4: Análise cromatográfica da área ocupada por ésteres diversos e o ácido ricinoléico dos saponificáveis

Componente

Área de ocupação
(%)

Período de análise
(Minuto)

Ésteres diversos

38,67

16.108 à 16.140

Ácido Ricinoléico

61,33

18.025 à 18.320

A partir da figura 7 e da tabela 4, podemos ver o ácido ricinoléico como componente
majoritário nos saponificáveis extraídos do óleo da mamona com a metodologia descrita no item
3.2.3, o qual em análise cromatográfica por um período de 20 minutos, destacou-se no período de
18.025 minutos à 18.320 minutos. Acompanhado de outros ésteres, os quais ocuparam uma área
total de 38,67%, destacando-se no período de 16.108 minutos da análise, até os 16.140 minutos.

5 CONCLUSÃO
A metodologia desenvolvida para a purificação do ricinoleato de metila, presente em
aproximadamente 90% da composição do biodiesel da mamona, apresentou-se bastante
satisfatória, obtendo-se dados acurados. Com a extração a frio do óleo da mamona, e obtenção de
40,304 g do mesmo a partir de 100 g de semente, conclui-se ser uma metodologia eficaz,
apresentando um rendimento superior a 40%. Já a extração dos saponificáveis do óleo da semente,
apresentando um rendimento inferior a 30% em relação a quantidade de óleo utilizada, não
apresentou um rendimento tão otimista em relação a quantidade obtida, mas em contrapartida, o
componente desejável, apresentou-se como majoritário, ocupando uma área acima de 60% dos
saponificáveis. A produção do biodiesel a partir do óleo da mamona obtido foi realizada via rota
metílica direta, apresentando um rendimento de aproximadamente 61,7%, a partir de 30 g de óleo
utilizado.
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RESUMO
O presente trabalho busca analisar a
importância das aulas práticas para os alunos
na disciplina de química na primeira série do
Ensino Médio da Escola Estadual Professor
Antônio Dantas. Onde tem como objetivo
analisar os conceitos das aulas práticas e a
aceitação dos alunos em relação ás aulas
teóricas da disciplina de química. Os resultados
demonstram que os alunos se sentem mais
motivados quando as aulas acontecem no
laboratório e que os mesmos preferem e
interagem mais nas aulas práticas do que nas
aulas teóricas.

Deste modo percebe-se que as aulas
práticas é uma metodologia interessante a
ser utilizada no ensino de química, pois faz
com que os alunos consigam melhorar a
aprendizagem na disciplina. A prática
utilizada em questão foi o teste de chama,
que está relacionado o Modelo Atômico de
Rutherford-Bohr, na qual a mesma foi uma
excelente metodologia para melhorar a
compreensão do assunto estudado.

PALAVRAS-CHAVE: Análise, Aulas Práticas, Ensino de Química.

THE IMPORTANCE OF PRACTICAL CLASSES IN CHEMISTRY TEACHING PROGRAM
PIBID IFRN CAMPUS Apodi
ABSTRACT
This study aims to analyze the importance of practical
classes for students in the chemistry discipline in the first
high school series of the State School Professor Antonio
Dantas. Which aims to analyze the concepts of practical
classes and acceptance of students in relation to
theoretical chemistry discipline. The results show that
students feel more motivated when classes take place in
the laboratory and that they prefer and interact more in
practical classes than in the lectures.

Thus it is clear that the practical classes is an interesting
methodology to be used in the teaching of chemistry,
because it makes students can enhance learning in the
discipline. The practice in question was used the flame
test, which is related the atomic model of RutherfordBohr, in which it was an excellent method to improve
understanding of the subject studied.

KEYWORDS: Analysis, practical classes, Chemistry Teaching.
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1. INTRODUÇÃO
Atualmente estudar Química sem uma metodologia diferenciada pode ser uma
atividade cansativa para os alunos, considerando que a Química é uma disciplina em
que os alunos consideram a mesma complicada e de difícil compreensão. Deste modo,
é de grande importância os professores inovarem nas metodologias no ensino e não
utilize apenas o método tradicional, para que assim as aulas se tornem mais atrativas
para os alunos e consequentemente melhore a aprendizagem da disciplina.
O Aluno requer um professor de ciências que tenha domínio da sua área de
conhecimento. Este conhecimento não é somente o conteúdo que está no livro
didático. Para chegar nesse objetivo, o professor precisa extrapolar o livro didático,
buscando outras fontes que ajudem o aluno a relacionar os conhecimentos produzidos
pelas Ciências que constituem a disciplina Ciências (CARRIJO, 1999, p 65, 66).
No âmbito educacional, a articulação entre teoria e prática encontra na
metodologia das atividades experimentais um recurso oportuno. Considerando a
importância de conhecimentos sobre ciência e tecnologia para uma participação mais
ativa dos alunos.
O quadro que a escola pública proporciona em relação às aulas ministradas
pelo professor de química é desanimador. Reconhece-se que é necessário reformular o
ensino de química nas escolas, visto que as atividades experimentais são capazes de
melhorar o conhecimento do aluno, por isso, as reflexões deste trabalho visam
abranger a importância da atividade experimental no ensino de química (AMARAL,
1996).
O ensino tradicional é ministrado de uma maneira fazendo com que o aluno
aprenda inúmeras fórmulas, decorem reações e propriedades, mas sem relacioná-las
com a forma natural que ocorrem na natureza. Trabalhar com as substâncias, aprender
a observar um experimento cientificamente, visualizar de forma que cada aluno
descreva o que observou durante a reação, isto sim leva a um conhecimento definido.
(QUEIROZ, 2004).

XII CONGIC | II SECITEX

273

O ensino de Química precisa ser objetivado, para que assim possa colaborar de
uma maneira significativa para a construção de uma visão mais ampla do
conhecimento, conhecimentos esses que sejam relevantes, que façam sentido e que
sirva como uma ferramenta mediadora da interação do indivíduo com o mundo.
Desta forma o presente trabalho realizado com os alunos da 1ª série do Ensino
Médio da Escola Estadual Professor Antônio Dantas, do município de Apodi, RN uma
aula prática do teste de chama, do modelo de atômico de Rutherford-Bohr, tendo
como objetivo analisar lado investigativo do aluno com uma aula prática, como
também utilizar-se dessa metodologia no ensino de Química, pois é uma forma de
repassar o conhecimento despertar a curiosidade dos alunos. Vale ressaltar que os
alunos sempre acham interessantes as aulas práticas, pois as mesmas são inovadoras,
visto que no ensino de Química ainda utiliza-se bastante do método tradicional.

2. METODOLOGIA
O processo de realização do presente trabalho foi dividido em dois momentos.
Primeiro foi realizada uma abordagem do assunto na qual envolvia o estudo do
modelo atômico de Rutherford-Bohr em uma aula tradicional. No segundo momento
foi realizada no laboratório uma aula prática, desenvolvendo o experimento teste de
chama, em que envolvia o assunto sobre modelos atômicos. Esta atividade foi
desenvolvida na Escola Estadual Professor Antônio Dantas e teve como publico alvo, os
alunos das turmas da 1ª série do Ensino Médio.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A análise desse estudo foi observada em dois momentos, primeiro momento em
uma aula tradicional e no segundo momento em aula prática, onde foi apresentando
uma aula teórica e o experimento químico Teste de Chama, relacionado ao assunto
modelo atômico de Rutherford-Bohr que estava sendo abordado pelo professor da
Escola. O objetivo principal foi mostrar que a Química estudada através de aulas
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práticas facilitam a compreensão do aluno e que pode ser realizada em qualquer
escola, mesmo aquelas que não possuem um laboratório com uma boa estrutura.
Pode-se constatar que teve um aumento significativo e satisfatório no interesse
dos alunos durante aula prática do que na aula teórica, visto que eles conseguiam
compreender melhor o assunto estudado na atividade experimental.
Durante a atividade experimental pode-se perceber que os alunos demonstram
mais interesse pelo assunto abordado, onde aconteceu uma maior interação, fazendo
com que a aula se tornasse mais atrativa significativa, pois alunos puderam refletir
sobre o assunto estudado e relacionar a teoria com a prática.
Desta forma pode-se observar que as aulas práticas no ensino de Química
apresentam uma grande importância, pois há um aumento significativo na
aprendizagem dos alunos, pois segundo RUSSEL (1994) quanto mais unida á teoria e a
prática, mais concreta se torna a aprendizagem de Química, ela desempenha sua
verdadeira função dentro do ensino, cooperando para a construção do conhecimento
químico.

4. CONCLUSÃO
Desta forma pode-se concluir que as aulas práticas no ensino de químico são de
grande importância para os alunos, pois temos que manter teoria e prática em
conjunto para uma melhor compreensão dos assuntos abordados, fazendo com os
mesmos consigam ter uma aprendizagem significativa na disciplina e possa adquirir um
interesse maior nas aulas de Química.
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RESUMO
O presente artigo retrata as dificuldades dos alunos sobre
o conteúdo de cinética química, visto que o ensino de
Química em sua maioria, é dado através somente de aulas
expositivas em sala de aula. Pensando nisso, o trabalho
buscou verificar as contribuições de uma aula prática
sobre a influência dos fatores que alteram a velocidade
das reações químicas, realizada com uma turma da 2ª
série do ensino médio da Escola Estadual Professor

Antônio Dantas, Apodi, RN com o auxílio dos bolsistas do
PIBID. Essa atividade foi avaliada através de um
questionário aplicado aos alunos participantes da aula,
onde os mesmos avaliaram essa atividade, ressaltando
sua importância, visto que os mesmos viram na prática
como os fatores agem na velocidade das reações
químicas.

PALAVRAS-CHAVE: Cinética Química, Ensino, PIBID

EXPERIMENTS IN CINETIC CHEMISTRY TEACHING PROGRAM PIBID IFRN CAMPUS
APODI / RN
ABSTRACT
This article portrays the difficulties of the students on
the chemical kinetics of content, as the teaching of
chemistry in most cases, is given only through lectures
in the classroom. Thinking about it, the referent study
sought to verify the contributions of a practical lesson
on the influence of the factors I change the rate of
chemical reactions carried out with a group of 2nd
year of high school at the State School Professor

Antonio Dantas, Apodi / RN with the aid PIBID of the
fellows. This activity was assessed using a
questionnaire administered to students participating
in the class, where they have proven the effectiveness
of this activity, highlighting its importance, as they saw
in practice how the factors act in the rate of chemical
reactions

.
KEYWORDS: Chemical Kinetics, Education, PIBID
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1. APRESENTAÇÃO
A Química é a ciência que estuda a matéria desde a sua composição, estrutura e
propriedades, e as transformações pelas quais sofre, sendo essencialmente experimental (SILVA;
SANTOS, 2013). É uma disciplina que faz parte do programa curricular do Ensino Fundamental e
Médio. A aprendizagem deve possibilitar aos alunos a compreensão das transformações químicas
que ocorrem no mundo de forma abrangente e integrada, para que os estes possam julgar, com
fundamentos, as informações adquiridas na mídia, na escola, com pessoas, etc. A partir daí, o aluno
tomará sua decisão e dessa forma, interagirá com o mundo enquanto indivíduo e cidadão (PCN's.
MEC/SEMTEC, 1999).
Porém, no ensino de Química atual, na maioria dos casos, se baseia na aprendizagem teórica
e sem ligação com o cotidiano. Por isso, muitas vezes se torna difícil a compreensão dos conteúdos
por parte do aluno e a disciplina acaba sendo vista como um amontoado de teorias e fórmulas sem
sentido prático, extremamente desestimulante e cansativa (SOUZA, 2014, p. 87).
Por isso, tem-se buscado proporcionar aos alunos do Ensino Médio uma visão da disciplina
de Química baseada em resultados experimentais obtidos por meio de aulas dinâmicas e
motivadoras (SILVA et al., 2014). Nesse âmbito, a experimentação pode ser uma estratégia eficiente
para a criação de problemas reais que permitam a contextualização e o estímulo de
questionamentos de investigação. Nessa perspectiva, o conteúdo a ser trabalhado caracteriza-se
como resposta aos questionamentos feitos pelos educandos durante a interação com o contexto
criado (WANDERLEY et al., 2015).
Pensando nisso, desenvolveu-se o tema Cinética Química através de aulas experimentais,
abordando os fatores que influenciam na velocidade das reações químicas, com os alunos da 2ª
série do Ensino Médio. Dessa forma, o presente trabalho visa expor os resultados e concepções dos
alunos sobre tal atividade, através pós-laboratório e um questionário avaliativo.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 O ensino de Química nas escolas públicas
O ensino de Química no Ensino Médio das escolas públicas, geralmente apresenta
dificuldades, como a falta de material didático, uma boa formação do professor, a má qualidade de
infraestrutura, e também ausência de laboratórios, além de outros fatores. (Maia, Silva e Wartha,
2008). Ainda segundo o mesmo autor, ainda se ensina ciência de maneira abstrata, não
possibilitando um aprendizado cientifico, além dos alunos não obterem reflexões mais críticas, não
participando ativamente assim na sociedade.
Para Silva (2013), compreender os fenômenos químicos que ocorrem no mundo de maneira
concreta e abrangente, é a função do ensino de Química, visto que somente assim, os alunos
poderão ter opiniões mais reflexivas sobre a Química, interagindo com o que existe ao seu redor na
forma de cidadão e indivíduo. Segunda a mesma ainda: “O professor precisa, então, abordar em
sala de aula as informações químicas fundamentais que forneçam uma base para o aluno participar
nas decisões da sociedade, cônscios dos efeitos de suas decisões. ” Ou seja, somente assim o aluno
poderá compreender melhor o que se passa ao seu redor do ponto de vista químico e poderá
repassar isso para outros indivíduos.
O ensino de Química então, vem sendo uma preocupação nos últimos anos, focando que
além dos alunos terem dificuldades de compreender a Química, a maioria não entende também o
porquê de estudá-la, devido a forma que a mesma é repassada não possibilita essa compreensão.
(PAZ, NETO, OLIVEIRA, 2010). Então busca-se um ensino diferenciado para mudar essa realidade.

2.2 As aulas práticas no ensino de Química
Os alunos têm muita dificuldade em aprender o que é ensinado na sala de aula, dificultando
assim, criar uma relação do que é repassado pelo professor e o seu cotidiano. As aulas práticas vêm
como uma proposta para facilitar a aprendizagem em Química, visto que além dessa facilitação,
possibilita também transformar as aulas mais dinâmicas. (MARQUES et al., 2008)
Segundo Bueno et al, 2007:
Na Química, podemos distinguir duas atividades: a prática e a teoria. A atividade prática
ocorre no manuseio e transformação de substâncias nos laboratórios e nas indústrias,
quando então se trabalha em nível macroscópico, isto é, em coisas visíveis. A atividade
teórica se verifica quando se procura explicar a matéria, em nível microscópico.

Ou seja, é preciso unir essas duas atividades para melhorar a aprendizagem em Química.
Para Bueno, 2007, o experimento faz com que a teoria se una a realidade do aluno, permite que os
estudantes manipulem não somente objetos, mas ideias e troquem esses significados com o
professor.
Segundo ref6, a utilização de aulas experimentais, com o intuito de focar nas aplicações
práticas de Química, vem como uma sugestão de melhorar o ensino dessa disciplina. Assim, o uso
de aulas práticas vem para auxiliar o professor a repassar os conteúdos químicos.
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3. METODOLOGIA
A atividade foi desenvolvida na Escola Estadual Professor Antônio Dantas, no município de
Apodi/RN, com 22 alunos da segunda série do Ensino Médio, tendo quatro alunos bolsistas e um
supervisor (professor responsável pela turma) do projeto PIBID.
Inicialmente, realizou-se uma revisão bibliográfica sobre o tema Cinética Química, para
elaboração dos roteiros da prática. Em seguida, foram preparadas e testadas as soluções químicas
para a realização dos experimentos. Posteriormente realizou-se a aula prátic. No fim, aplicou-se um
questionário sobre a atividade proposta.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Inicialmente realizou-se a leitura do roteiro de prática, reforçando o conceito de Cinética
Química e sua importância no cotidiano. Em seguida desenvolveu-se os experimentos da prática: o
primeiro experimento era referente a influência da concentração dos reagentes na velocidade da
reação, utilizando ácido clorídrico a 0,1 e 1 mol/L, sendo adicionados em diferentes tubos de ensaio
contendo um pedaço de esponja de aço.
O segundo experimento foi referente a influência da superfície de contato na velocidade da
reação, para isso utilizou-se metade de um comprimido efervescente inteira e a outra metade
triturada adicionada em béqueres diferente contendo água a temperatura ambiente. O terceiro
experimento retrata a influência de catalisadores em reações químicas, para essa prática utilizouse água oxigenada concentrada adicionada em dois de tubos de ensaio diferentes, e em um
contendo um pedaço de batata.
O último experimento verificou a influência da temperatura na velocidade das reações
utilizando um comprimido efervescente, sendo metade adicionar em um béquer com agua a
temperatura ambiente e outra metade em um béquer com água quente. Ao fim de cada
experimento, era discutido o que os alunos observaram, citando exemplos também no cotidiano
deles.

Figura 1: Execução da aula prática
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Com a aula prática, verificou-se que os alunos se tornaram mais participantes da aula,
sempre questionando, analisando o que ocorreu ou o que aconteceria e o porquê disso. Depois da
aula prática, os alunos responderam um questionário sobre a atividade proposta. Os dados estão
organizados na seguinte tabela:
Tabela 1: Resultados do questionário
PERGUNTAS

SIM

NÃO

Você sente dificuldades em aprender
os conteúdos de Química?

10

3

Para você, o conteúdo de Cinética
Química é um assunto de fácil compreensão?

10

3

As aulas práticas sobre os fatores que
influenciam a velocidade de uma reação
possibilitaram melhor compreensão sobre o
conteúdo de Cinética Química?

13

0

Na sua opinião, o uso de aulas práticas
facilitaria a aprendizagem não somente de
Cinética, mas outros conteúdos de Química?

13

0

Fonte: Próprios autores, 2016

Segundo as respostas dos alunos, pode-se observar que a maioria deles sentem dificuldades
nos conteúdos de Química, muitos relacionam essa dificuldade a fórmulas e abstração que essa
disciplina apresenta. Foi possível verificar também que a maioria tem dificuldades em compreender
o assunto de Cinética, isso pode ser atribuído a abstração que o conteúdo possui, visto que seria
melhor ver os fatores que de influência na velocidade das reações na prática.
Por fim, segundo os alunos que participaram da prática, a atividade proposta possibilitou
maior e melhor aprendizagem sobre o conteúdo abordado, visto que os alunos viram na prática e
forma simples, como agem esses fatores. Os estudantes afirmaram também que se houvesse o uso
de aulas práticas com outros conteúdos da disciplina, facilitaria a aprendizagem deles.
As respostas dos alunos vêm a confirmar o que Bueno et al 2007 diz: “Na prática sobre
cinética, o aluno poderá comprovar que a velocidade das reações pode ser influenciada por diversos
fatores, dentre eles a temperatura, superfície de contato, o uso de catalisadores, a concentração
dos reagentes.” Sendo assim, os usos dessas atividades auxiliam o aluno a aprender e melhorar o
que já foi visto.

5. CONCLUSÃO
Com base nos dados obtidos, pode-se concluir que a utilização de aulas práticas facilita a
aprendizagem dos alunos, e que no caso do conteúdo de cinética química, avaliar na prática os
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fatores que influenciam na velocidade das reações, possibilitou melhor compreensão sobre os
mesmos, aumentando assim, os conhecimentos dos alunos sobre este conteúdo.
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SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DO COMPLEXO [Ni(NH3)6]Cl A PARTIR DE ENSAIOS
POR VIA ÚMIDA
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RESUMO
Este trabalho tem como principal objetivo mostrar a
síntese do complexo cloreto hexaminoníquel (II) a partir
do sal de cloreto de níquel hexa-hidratado, bem como, a
caracterização do mesmo a partir de ensaios por via
úmida através de reagentes selecionados que reagem

fortemente com níquel, amônia e cloro para a
identificação dos três componentes. A partir do complexo
analisado foi possível perceber qual o comportamento
dos íons presentes no mesmo em determinadas
substâncias.

PALAVRAS-CHAVE: Compostos de coordenação, Caracterização, Reações por via úmida, Síntese.

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF THE COMPLEX [Ni(NH3)6]Cl THROUGH
WET TESTS
ABSTRACT
This work aims to show the synthesis of complex
hexaminonickel chloride (II) from the hexahydrate nickel
chloride salt, as well as the characterization of the same
from tests by wet through selected reagents that react

strongly with nickel, ammonia and chlorine to the
identification of three components. From the analyzed
complex was possible to see that the behavior of ions
present in it in certain substances.

KEYWORDS: Coordination compounds, Characterization, Reactions wet method, Synthesis.

XII CONGIC | II SECITEX

284

1. INTRODUÇÃO
Os compostos de coordenação são compostos que possuem um metal como íon central
(geralmente um metal de transição) rodeado de ligantes que fazem o papel de bases de Lewis. A
grande contribuição dos compostos de coordenação para a química inorgânica deu-se a partir da
Teoria de Werner, que suscitou um novo ramo da química: a química de coordenação.
As reações por via úmida ocorrem quando as substâncias envolvidas encontram-se
dissolvidas, ou seja, em solução. A partir de daí, é possível realizar diversas análises em laboratório
para determinar o comportamento de alguns componentes perante a presença de determinado
reagente.
Ao utilizarmos o composto cloreto de hexaminoníquel (II) através das reações por via úmida,
a caracterização vai ocorrer a partir do pressuposto que os íons cloreto, amônia e de níquel estejam
presentes no composto, então, utilizaremos reagentes que identifiquem que esses componentes
estão presentes, mostrando assim, que houve a formação do complexo.
A escolha de um complexo de níquel com ligantes amônia ocorreu devido ao fato de a reação
ser simples, ou seja, não necessita de nenhuma via catalítica para ocorrer, além disso, os
componentes seriam de fácil identificação através dos experimentos em via úmida.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
De acordo com Vogel (1981, p.164): “A maioria das reações de análise qualitativa é
conduzida por via úmida [...]”, sendo assim, essa é a forma mais prática para se estabelecer se há
um determinado componente presente em determinada matriz analítica. A partir dos ensaios que
realizamos, ocorreu a precipitação de compostos característicos da reação com de determinados
reagentes.
Há várias rotas de para a síntese e compostos de coordenação, no entanto, alguns complexos
podem ser sintetizados de forma mais fácil. É o que afirma Farias:

Várias são as rotas de síntese que podem ser utilizadas para a síntese de compostos
de coordenação. Talvez a mais largamente empregada seja a dissolução do sal
metálico (geralmente um haleto) e do ligante em um solvente (ou mistura de
solventes) no qual o composto a ser formado seja insolúvel, ocorrendo sua
precipitação, tão logo as soluções contendo o metal e o ligante sejam misturadas.
(FARIAS, 2013, p. 55)

Percebemos que existe certa afinidade de determinados componentes com outros
reagentes, logo, algumas reações serão mais facilitadas, enquanto outras demorarão mais tempo,
ou necessitarão de mais energia para poder ocorrer, principalmente na síntese de compostos de
coordenação. O autor ainda afirma que:
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Caso não haja imediata precipitação do composto, evaporação do solvente
utilizado, adição de um novo solvente, ou resfriamento da solução são artifícios
comumente empregados para esse fim de propiciar a precipitação do composto.
Filtração, lavagem para a retirada do excesso de ligante e secagem são etapas
subsequentes envolvidas no isolamento e purificação do composto. (idem, p. 55)

Todos esses processos mencionados por Farias foram utilizados para a síntese de nosso
complexo, etapas que foram fundamentais para conseguirmos a precipitação do composto. O
resfriamento, aquecimento, processos de filtração, constituíram processos essenciais para nossa
síntese.

3. METODOLOGIA
Reagentes: NiCl2.6H2O; NH4OHconc.; NH4Cl p.a.; álcool etílico; éter etílico; solução 0,1
M de AgNO3; solução 3 M de HNO3; solução 1 M de NaOH; papel tornassol vermelho; Alcool
isoproprilico; Etér etílico.
Materiais e equipamentos: Béquer; espátula; pipeta; conta-gotas; placas de Petri;
funil de filtração; bastão de vidro; papel de filtro qualitativo; bico de Bunsen; pinça metálica; balança
analítica; dessecador; centrífuga; chapa aquecedora; agitador magnético; estufa; capela de
exaustão.
Procedimento experimental: Inicialmente, foi preparado uma solução saturada de
NH4Cl em 20 mL de NH4OH e deixada em repouso por alguns minutos. Para o preparo do complexo
cloreto de hexaminoníquel (II), foi pesado na balança analítica 20 g de NiCl2.6H2O, em seguida o sal
foi dissolvido com a adição de água destilada gota a gota, agitando-se até diluir o sal. Logo após, a
substância foi levada até a capela de exaustão para o acréscimo de 25 mL de NH4OH a mistura
verificando-se a formação do complexo com coloração púrpura intensa, após a adição, colocou-se
a solução em água corrente para esfriar. Adicionou-se 20 mL da solução de NH4Cl, preparada
anteriormente e colocou-se a mistura em banho de gelo, em repouso por 15 minutos. Após o
repouso, os cristais obtidos foram filtrados, lavando-os com NH4OH(concentrado), seguido por álcool
isopropílico e éter etílico. O precipitado foi colocado por 24 horas em temperatura ambiente a
secagem. (Vide figura 1 abaixo)
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Figura 1: Formação do complexo [Ni(NH3)]Cl2

Para a caracterização do [Ni(NH3)]Cl2 foi preparada uma solução estoque de 20 mL
do mesmo, e separada em tubos de ensaios para caracterizar os cátions presente. Para a observar
o cátion Ni2+, o tubo de ensaio com a solução foi aquecido, após esfriou-se podendo ser observado
a precipitação do óxido de níquel (verde) no fundo do tubo (vide figura 2) devido a reação dos íons
Ni2+ com o oxigênio. Para verificar a presença dos íons NH4+ o tubo contendo a solução estoque foi
aquecido e com o auxílio do papel tornassol vermelho foi verificado se o meio estava básico (vide
figura 2). Na caracterização do cátion Cl-, foi colocado 5 mL da solução do complexo em um tubo de
ensaio, em seguida, adicionou 1,5 mL de AgNO3 0,1M ocorrendo a formação de precipitado branco,
foi levado a centrífuga para separar o precipitado do líquido presente na solução, logo após
desprezou o sobrenadante (vide figura 3).

Figura 2: Identificação dos íons de Ni2+, NH4+ e Cl-, respectivamente
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A formação do composto de coordenação cloreto de hexaminoníquel (II) pode ser realizada
pela reação de cloreto de níquel (II) com amônia concentrada. Demonstrada pelas equações abaixo:
Inicialmente temos:
[Ni(H2O)6]2+ (aq) + 6 NH3(aq) → [Ni(NH3)6]2+(aq) + 6H2O(l)

(01)

Após a reação com amônia obtemos a seguinte equação:
NiCl2.6H2O(S) + 6NH3  [Ni(NH3)6]Cl2(s) + 6 H2O

(02)

A verificação dos cátions Ni2+ presentes no complexo é de acordo com a equação (03) que
mostra a reação ocorrida:
[Ni(NH3)6]Cl2(s) + O2  2NiO(s) + NH4Cl(l)

(03)

A análise dos cátions Cl- no complexo é mostrada na reação a seguir na equação (04)
[Ni(NH3)6]Cl2(s) + AgNO3(aq)  AgCl(s) + NH3(g) + NiCl(aq)

(04)

A averiguação dos cátions de NH3 existente no complexo pode ser obtido após a reação de
acordo com a equação (05)
[Ni(NH3)6]Cl2(s) (aquecido)  NH3(g) + NiCl2(aq) (05)

Após a obtenção do complexo foram observados os seguintes rendimentos,
utilizando-se uma regra de três simples, entre as massas molares dos complexos formado e os sais
base para a formação do mesmo. Conforme a dados abaixo:

Massa molar do NiCl2 .6H2O(s) = 237,6911 g.mol-1
Massa molar do [Ni(NH3)6]Cl2 = 231,7825 g.mol-1

Logo, 237,7 gramas do sal deveriam gerar 231,8 gramas do complexo. Como utilizamos 20
gramas do sal deveríamos obter cerca de 19,5 gramas do complexo que corresponderia a 100% de
rendimento. Mas o obtido foi de 6,5 gramas que corresponde a 33,3 % de rendimento.
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5. CONCLUSÃO
A partir do estudo realizado foi possível sintetizar o composto de coordenação em questão
utilizando os materiais presentes nos laboratórios do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus de Nova Cruz. Podendo compreender de forma mais
clara como são formados tais compostos de seus meios reacionais, obtendo resultado satisfatório.
Também foi possível realizar a caracterização do mesmo através de ensaios por via úmida,
mostrando assim, o comportamento de todos os íons presentes no complexo a partir de
determinado reagente químico.
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RESUMO
O presente artigo mostra o desenvolvimento dos alunosConsiderando-se que os alunos da EEPAD por falta de
na disciplina de Química da 1º, 2º e 3º séries do ensino incentivo não utilizavam o laboratório e não conheciam
médio da Escola Estadual Professor Antônio Dantas outras formas de ensino, os bolsistas do PIBID
(EEPAD), em Apodi-RN, através do incentivo dos bolsistasinfluenciaram nessa mudança, fazendo com que os
do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docênciamesmos tivessem acesso a outros métodos, melhorando
(PIBID), Subprojeto de Química, do IFRN Campus Apodi. assim seu processo de ensino aprendizagem.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino-aprendizagem, incentivo, PIBID.

HIGH SCHOOL STUDENTS OF THE PROFESSOR ANTONIO DANTAS SCHOOL
EVALUATION ABOUT PIBID/CHEMICAL AS TRAINER IN EDUCATION

ABSTRACT
This article shows the development of students in the
Chemistry discipline of the 1st, 2nd and 3rd year of high
school at the State School Professor Antonio Dantas
(EEPAD) in Apodi-RN by encouraging the scholars of the
Institutional Program Initiation Grant to teaching (PIBID)
Chemical Activity, IFRN Campus Apodi. Considering that

the students of EEPAD for lack of encouragement did not
use the lab and did not know other forms of education,
PIBID Scholars influenced this shift, causing them to have
access to other methods, thus improving the process of
teaching and learning.

KEYWORDS: Teaching and learning, encouragement, PIBID.
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1. INTRODUÇÃO
O pouco interesse dos alunos do ensino médio com a disciplina de Química é, muitas vezes,
influenciado pela falta de utilização de métodos alternativos por partes dos professores. Algumas
vezes isto é o resultado da falta de recursos nas escolas que impossibilita a utilização destes. Tudo
isso faz com que os alunos tenham dificuldades em assimilar os conteúdos abordados por ser a
química uma disciplina amplamente experimental.
Para resgatar esse interesse, é essencial que o professor se atualize e busque novas
metodologias que facilite o processo de ensino aprendizagem do aluno, construindo assim uma
comunicação entre aluno e professor (OLIVEIRA, SILVA, FERREIRA, 2010).
Um grande exemplo de política pública que vem se destacando para mudar essa realidade
nas escolas é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), que tem como
objetivo incentivar os licenciandos a irem para docência e melhorar a qualidade da sua formação
fazendo com que o mesmo tenha contato desde o início com a realidade educacional (STANZANI;
BROIETII; PASSOS, 2012).
Porém, observa-se que não são só os licenciandos o foco do programa, outro objetivo do
mesmo é: “incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores como
coformadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos de formação inicial
para o magistério” (BRASIL, 2010).
Isso mostra que o PIBID pode auxiliar no desenvolvimento das aulas dos professores dessas
escolas, influenciando assim, no processo de aprendizagem dos alunos. Contudo, o presente artigo
objetiva verificar essas influências do PIBID para os alunos da Escola Estadual Professor Antônio
Dantas, município de Apodi-RN.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Não é incomum em sala de aula alunos indiferentes a disciplina de Química, um dos fatores
que influencia esse problema, é o uso exclusivo do método tradicional de ensino, que consiste o
professor ser o detentor de conhecimento, onde o mesmo só repassa os conteúdos utilizando
unicamente livros didáticos, não buscando outros métodos, tornando assim as aulas monótonas e
desestimulantes.
Para evitar esse problema, é necessário que o professor busque inovar suas aulas, utilizando
várias ferramentas como jogos didáticos, aulas práticas e até mesmo peças teatrais. O importante
é mostrar para os alunos a ligação da Química com seu cotidiano e fugir da rotina da sala de aula,
porém, não deve-se excluir o método tradicional, mas sim complementá-lo. (OLIVEIRA, SILVA,
FERREIRA, 2010). Segundo Castoldi (p. 985, 2006,):
“... com a utilização de recursos didático-pedagógicos pensa-se em preencher as lacunas
que o ensino tradicional geralmente deixa, e com isso, além de expor o conteúdo de uma
forma diferenciada, faz os alunos participantes do processo de aprendizagem”.

XII CONGIC | II SECITEX

291

Segundo Freire: “não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar
das diferenças, que os conotam não se reduzem a condição de objeto, um do outro. Quem ensina
aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”. Ou seja, o professor tem que
compreender e repassar para sua turma que ele não é o detector de conhecimento e que a relação
entre o professor e o aluno é de grande importância, visto que havendo essa troca de
conhecimentos, ambos aprendem. E os bolsistas do PIBID procuram ter essa relação com as turmas.
(SILVA et al., 2014).
Ser professor de Química requer além de conhecimentos científicos específicos, habilidades
para fazer o aluno compreender que a Química está presente no cotidiano de cada um, nas coisas
mais simples. É necessário estimular e despertar a curiosidade no aluno, fazendo com que ele possa
se sentir desafiado a conhecer os fenômenos que ocorrem atrás de cada coisa simples (CIRÍACO,
2009).
Outro ponto importante para um ensino contextualizado é a união da prática com a teoria,
segundo Beltran; Ciscato, 1991:
“Em Química, as atividades experimentais não podem ser desvinculadas da teoria;
aliás, o desejável é que as aulas expositivas, discussões em grupos, trabalhos práticos e
outras formas de aprender se integrem harmonicamente. Dessa maneira, uma reforça a
outra no objetivo de conseguir a assimilação do conhecimento químico. Perguntas sobre os
experimentos feitos no curso devem “cair na prova”, no meio de outras questões. Com isso,
pode ser que a prova avalie tudo o que o aluno aprendeu de um assunto, sem separa teoria
e prática.”

Por isso o professor tem que estar sempre atento ao seu ensino, possibilitando inovações
para sua sala de aula. (RIBEIRO; AZEVEDO ; RODRIGUES)

2.1 O PIBID COMO FERRAMENTA NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), foi criado a partir da
Portaria Normativa nº 38, de 12 de dezembro de 2007, surgiu da ação conjunta do Ministério da
Educação (MEC), Secretaria de Educação Superior (SESU), da Fundação Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE).
O programa, contribui também, para a formação continuada dos professores do ensino
médio, fazendo com que essa união possibilite a estes alunos novas metodologias, auxiliem na
compreensão de conteúdos químicos, fazendo com que, dessa forma, o ensino, a pesquisa e a
extensão, sejam articulados (STANZANI; BROIETII; PASSOS, 2012).
Os bolsistas do PIBID através de metodologias inovadoras, vem proporcionando aos alunos
diferentes formas de aprender os conteúdos químicos, na prática e na teoria, buscando relacionar
os temas estudados com o dia a dia dos mesmos, ou seja, os bolsistas estão sempre à procura de
desenvolver e melhorar os conhecimentos dos alunos do ensino médio.
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3. METODOLOGIA
A metodologia utilizada no presente trabalho baseia-se na aplicação de questionário com 19
alunos das séries 1ª, 2ª e 3ª séries do ensino médio noturno da EEPAD. As questões tinham como
principal intuito conhecer, a partir da opinião destes alunos, como eram as aulas antes da
implementação do PIBID na Escola e quais as principais diferenças observadas depois do auxílio dos
bolsistas e a opinião dos mesmos sobre o programa.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Depois da aplicação dos questionários, efetuou-se a tabulação dos dados, onde 3 das 5
questões estão despostas na figura 1 abaixo:
Questão

DISCORDARAM

CONCORDARAM

Comumente, a maioria dos alunos
sentem dificuldade na disciplina de
química, pois a mesma contém cálculos
e é bastante abstrata.
O PIBID é um projeto que auxiliou no
meu processo de ensino aprendizagem,
melhorando assim, o meu desempenho
na disciplina de química.

0%

78,9%

CONCORDARAM
PARCIALMENTE
21,1%

5,3%

73,6%

21,0%

O PIBID, através de aulas práticas,
contextualizações do conteúdo com o
cotidiano dos alunos e entre outras
atividades, mudou minha visão sobre a
disciplina de química.

24,4%
0%

75,6%

Figura 1: Dados obtidos do questionário

Com as respostas dos alunos obtidas através do questionário verificou-se que, dos 19 alunos,
a maioria afirma ter dificuldades na disciplina de Química e que o PIBID auxilia no seu processo de
ensino aprendizagem e que através do programa, os alunos mudaram sua visão sobre a Química.
Nas outras duas questões, que não estão na tabela, o PIBID também obteve respostas
positivas: quando questionados se eles aprovam o programa, todos afirmaram que sim e na última
questão, referindo-se a forma que eram ministradas as aulas, 100% afirmaram que antes do PIBID,
os conteúdos eram repassados só pelo método tradicional de ensino.
Para os alunos, os bolsistas trouxeram novas formas de aprender, inovaram as aulas,
despertando assim o interesse deles, demonstraram que a Química é divertida, não tão complexa
como antes achavam e dessa forma melhoraram o desempenho dos mesmos na disciplina.
Os resultados obtidos, só vem a confirmar o que MEC relata, pois segundo o MEC (2011), um
dos programas de maior relevância para a educação básica é o PIBID. Visto que ao unir a
universidade da escola pública, as duas passam por transformações: o futuro docente adquire
experiência e a escola é incentivada a refletir seu projeto pedagógico. Desse modo, o PIBID tornou-
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se um exemplo nítido de programas que devem ser incentivados por políticas públicas e
incorporados a mais instituições de ensino, tanto na educação básica, como no ensino superior
(TANAKA; RAMOS; ANIC, 2013).

5. CONCLUSÃO
Concluiu-se, através dos resultados obtidos, a importância do PIBID nas escolas, pois
segundo os próprios alunos, este programa auxiliou no processo de ensino-aprendizagem,
despertando o interesse e participação dos mesmos e até dos professores, mudando a rotina da
sala de aula que estavam acostumados a estudar.
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RESUMO
O uso de plantas medicinais que apresentam
atividades terapêuticas e farmacológicas é uma
prática tão antiga quanto o surgimento do
homem, muitas dessas atividades estão
diretamente ligadas a diferentes classes de
compostos orgânicos presentes em diferentes
espécies de plantas da nossa flora. O presente
trabalho tem como objetivo identificar a
presença de diferentes classes de compostos
orgânicos no extrato etanólico dos galhos da
Terminalia catappa (Castanhola) bem como a

determinação da sua atividade antioxidante
através do método de sequestro de radicais
livres DPPH. A identificação desses compostos
foram realizados através de metodologia já
descrita e estabelecida na literatura.
A
preparação do extrato foi realizado através da
extração a frio e o solvente utilizado para
extração foi o etanol. De acordo com as análises
fitoquímicas desse extrato concluiu-se que há
presença de taninos, flavonoides e alcaloides
além de apresentar atividade antioxidante.

PALAVRAS-CHAVE: Terminalia catappa, análise fitoquímica, antioxidante, compostos orgânicos.

PHYTOCHEMICALS TESTING AND ANTIOXIDANT ACTIVITY IN ORGANIC EXTRACT OF BRANCHES OF
catappa Terminalia (Castanets)
ABSTRACT
The use of medicinal plants with therapeutic and
pharmacological activities is a practice as old as
the dawn of man, many of these activities are
directly linked to different classes of organic
compounds in different plant species of our
flora. This study aims to identify the presence of
different classes of organic compounds in
ethanol extract of the branches of Terminalia
catappa (Castanets) and the determination of
their antioxidant activity through sequestration
method of DPPH free radicals. The identification

of these compounds were performed using
methodology already described and established
in the literature. The preparation of the extract
was performed by cold extraction and the
solvent used for the extraction is ethanol.
According to the phytochemical analysis of this
extract it was concluded that there is presence
of tannins, flavonoids and alkaloids besides
showing an antioxidant activity.

KEYWORDS: Terminalia catappa, phytochemical analysis, antioxidant, organic compounds.
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1. INTRODUÇÃO
O uso de plantas com propriedades terapêuticas e medicinais é uma prática utilizada
desde a formação das primeiras civilizações. Segundo Giraldi e Hanazaki (2010) “Desde os
primórdios da existência humana, os homens buscam na natureza recursos para melhorar suas
próprias condições de vida, aumentando suas chances de sobrevivência.” Nessa perspectiva, o
homem passou a buscar e se utilizar das mais variadas partes de diferentes plantas típicas de suas
regiões com o intuito de combater enfermidades e melhorar os padrões da vida em sociedade.
Na literatura “tem sido relatado que os extratos de plantas do género Terminalia é
comumente ricos em compostos fenólicos como, flavonóides, alcalóides, triterpenóides, taninos e
outros compostos.” (EL-RAFIE; HAMED, 2014) A identificação desses constituintes, é importante
uma vez que possuem poderosa ação biológica, farmacológica e antioxidante. De acordo com Veiga,
Junior e Pinto, (2005) “A utilização de plantas com fins medicinais, para tratamento, cura e
prevenção de doenças, é uma das mais antigas formas de prática medicinal da humanidade.” Diante
da importância dada atualmente aos compostos orgânicos derivados de metabolismos secundários
no tratamento e controle de doenças, o presente trabalho descreve a realização de testes de
identificação desses compostos secundários presentes na Terminalia catappa (Castanhola).
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Com o desenvolvimento das civilizações ao longo da história e o crescente surgimento
de enfermidades, passou-se a buscar novas formas de combatê-las através da busca por plantas
com propriedades medicinais. Muitas das melhorias na área da saúde hoje ocorreram graças a
grande variedade de propriedades terapêuticas encontradas em larga escala em diferentes partes
das plantas estudadas, e ao poder de cura que essas propriedades vem apresentando através de
pesquisas que demonstram sua eficácia.
“O poder de cura das plantas é tão antiga quanto o surgimento da espécie humana na
Terra.” (SILVA et al., 2013 apud BADKE et al., 2011). O desenvolvimento dessa prática se deu graças
a necessidade natural do homem em buscar métodos eficazes para curar suas enfermidades, isso
ocorreu graças a um série de fatores, entre eles ao fato de que; “As plantas medicinais simbolizavam
muitas vezes o único recurso terapêutico de muitas comunidades e grupos étnicos.” (MACIEL;
PINTO; VEIGA JUNIOR, 2001). Sendo assim, com o desenvolvimento em massa da população, o
aumento das enfermidades, e o crescente descobrimento e uso de diferentes partes destas plantas
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no tratamento e cura de doenças, houve a necessidade de estudar/pesquisar a composição destas
plantas para consumo humano.
“No Brasil, as plantas medicinais da flora nativa são consumidas com pouca ou nenhuma
comprovação de suas propriedades farmacológicas, propagadas por usuários ou comerciantes”
(VEIGA JÚNIOR et al., 2005). Em muitos casos essas plantas acabam sendo empregadas para outros
fins medicinais diferentes daqueles utilizados pelos diferentes povos que fazem uso da mesma.
Fatores como esses, atrelados a falta de conhecimento a respeito da toxidade dessas plantas
acabam por apresentar agravamentos e problemas sérios de saúde pública. Assim, surgiu a
necessidade de comprovar por meio de procedimentos científicos a composição química das plantas
e os seus benefícios e malefícios para a saúde humana.
Porém, a pesquisa objetivando o isolamento e identificação de substâncias, bem como
as propriedades químicas da flora brasileira, apesar de crescente, ainda é relativamente pequena
se comparada com a riqueza de nossa flora. “O Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo.
Em seu território de cerca de 8,5 milhões de Km2 estudos afirmam ser este o país com a flora mais
rica do mundo, com mais de 56.000 espécies de plantas o que corresponde a quase 19% da flora
mundial” (GIULIETTI et al., 2005 Apud COCCARO et al., 2013).
Na região Nordeste, onde há predomínio da caatinga por exemplo, percebe-se que se
trata de um bioma brasileiro com uma vegetação riquíssima, com uma enorme variedade de plantas
especificas desta região, e que podem ser de extrema importância no controle e tratamento de
várias doenças. Tendo em vista esses fatores, o presente trabalho descreve a identificação da
presença de compostos orgânicos com essas propriedades na Castanhola (Terminalia catappa).
A Terminalia catappa é uma planta que pertence à família Combretácea, segundo Ivani
et al. (2008) “É uma planta conhecida popularmente como castanheira, castanhola, chapéu-de-sol
e sete copas, é uma espécie rústica de rápido crescimento encontrada em todo o litoral brasileiro e
no interior.” Sendo uma planta originaria das Índias Orientais e Oceania, foi trazida ao Brasil durante
o período da colonização, se adaptando perfeitamente ao clima brasileiro, atualmente é utilizada
para fins ornamentais e medicinais.
Na tentativa de identificar a presença de compostos orgânicos derivados de
metabolismos secundários que possuam em sua composição essas supostas propriedades
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terapêuticas, foram realizados testes com os galhos da Terminalia catappa: Identificação de
Flavonoides, Taninos, Antraquinonas, Alcaloides e Atividade antioxidante DPPH.
Essas classes de compostos orgânicos são responsáveis por desempenhar uma série de
funções no metabolismo vegetal. Elas são agrupadas de acordo com sua quantidade de átomos de
carbono presentes em suas moléculas, bem como sua estrutura da cadeia carbônica, com a
presença de diversos grupos funcionais de origem metabólica e bioquímica.
Taninos
“Os taninos são compostos fenólicos de grande interesse econômico e ecológico.
Apresentam solubilidade em água e peso molecular compreendido entre 500 e 3000 Dalton,
possuindo a habilidade de formar complexos insolúveis em água com proteínas, gelatinas e
alcalóides.” (MONTEIRO; ALBUQUERQUE; ARAUJO, 2005). Possuem propriedades bastante
exploradas em fitocosméticos, tais como adstringentes, cicatrizantes, hemostáticos, protetores e
reepitelizantes, antissépticos e antioxidantes. (SOUZA; MELLO; LOPES, 2012). Eles são classificados
em duas classes, Taninos hidrolisáveis que consistem de ésteres de ácidos gálicos e ácidos elágicos
glicosilados Ésteres de glicose (ou outros açúcares) e de ácidos fenólicos. Sua estrutura pode ser
visualizada logo abaixo através da figura 1.

Figura 1: Estrutura química dos Taninos Hidrolisáveis.

Taninos Condensados, que são oligômeros e polímeros formados pela policondensação
de duas ou mais unidades de flavan-3-ol e flavan- 3,4-diol e não são hidrolisados.

Figura 2: Estrutura química dos Taninos condensados. (LEKHA & LONSANE 1997)
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Flavonoides
Segundo Lopes et al (2010) “Os flavonóides compõem uma ampla classe de substâncias
de origem natural, cuja síntese não ocorre na espécie humana.” Entretanto, tais compostos
possuem uma série de propriedades farmacológicas que os fazem atuar sobre os diversos sistemas
biológicos. Entre as várias propriedades farmacológicas presentes nos flavonoides merecem
destaque a “atividade antioxidante; antiinflamatório, vasodilatador; antialérgica; antitumor,
antihipatotóxica, antiúlcera, antimicrobiana e antiviral.”
Para Silva et al (2015) “A pesquisa com flavonoides é motivada por duas questões
principais que são a diversidade estrutural muito ampla e o grande espectro de atividades biológicas
atribuídas a substâncias pertencentes a este grupo.” Exemplos de sua ampla diversidade estrutural
é dada logo abaixo através da figura 3.

Figura 3: Estruturas químicas das principais classes de Flavonoides distribuídas na natureza. (GONÇALVES, 2008)
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Alcalóides
“Alcaloides são bases orgânicas nitrogenadas, mas sua estrutura molecular costuma ser
bastante diversificada, e por isso, sua classificação é complexa. De todos os grupos de princípios
ativos, os alcaloides são os que possuem maior atividade biológica” (SOUZA; MELLO; LOPES, 2012).
Quando utilizados em doses altas podem ter ação tóxica, mas em doses baixas apresentam ações
tranquilizantes e relaxantes musculares. Sua estrutura pode ser encontrada na cafeína como
mostrado na figura 4.

Figura 4: Estrutura de um alcaloide no café.

Antraquinonas
“As

antraquinonas e

antronas

são

caracterizadas farmacologicamente

por

apresentarem ação laxativa, quando administrada em pequenas doses, e purgativa, quando em
doses maiores.” (LEÃO, 2015). “São definidas como substâncias fenólicas derivadas da dicetona do
antraceno, e destacam-se das quinonas por estarem em maior quantidade na natureza e pela sua
importância para a indústria farmacêutica” (SIMÕES et al., 2007 Apud LEÃO, 2015) Desde a
antiguidade, plantas que possuem quinonas em sua composição química têm sido usadas devido as
suas atividades biológicas ou como fonte de corantes naturais nas indústrias têxteis e alimentícias
(MALIK et al., 2010 Apud LEÃO, 2015). Logo abaixo encontra-se um exemplo da sua estrutura
química na figura 5.

Figura 5: Estrutura química das antraquinonas.

Atividade antioxidante pelo método (DPPH• - 2,2-difenil-1-picrilhidrazila)
“Antioxidantes são substâncias que retardam a velocidade da oxidação, através de um
ou mais mecanismos, tais como inibição de radicais livres e complexação de metais.” (DUARTE-
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ALMEIDA et al., 2006) Essa formação de radicais livres se deve principalmente ao metabolismo das
células, uma vez que segundo Ferreira e Matsubara (1997) apud Santos et al. (2011) “O consumo
do oxigênio durante o crescimento celular resulta na geração de compostos que interagem com
lipídios e produzem radicais livres na forma de superóxidos, hidroxilas e peróxidos.”
Esses radicais livres são basicamente átomos ou moléculas que possuem um ou mais
elétrons livres e que quando em quantidades normais são essenciais para o bom funcionamento
das células e enzimas através de reações produzidas em nosso organismo. Porém, quando em
excesso esses radicais livres podem ocasionar o estresse oxidativo, responsável por uma série de
doenças degenerativas inclusive o câncer.
Tais constatações se devem devido ao fato de que os radicais livres quando em excesso
são responsáveis por causar desequilíbrio eletrônico dos constituintes endo e exonucleares
resultando em danos celulares e nos tecidos de diferentes formas. De acordo com (HUANG et al.,
2007).
Tais eventos contribuem para o desenvolvimento de patologias como inflamação,
artrites, doenças gastrointestinais, isquemia, cardiovasculares, desordem no
sistema nervoso e doenças neurodegenerativas. Portanto, a utilização de
substâncias com ação de capturar radicais livres surge como uma alternativa na
terapia de várias doenças, o que torna importante a busca de novos compostos
capazes de inibir processos oxidativos, in vivo, sem a presença de risco para a saúde
humana.

Diante disso, torna-se de suma importância o descobrimento de novos vegetais que
possuam atividade antioxidante em sua composição química. Segundo Gonçalves, 2008
“Antioxidante é uma substância sintética ou natural adicionada em produtos para prevenir ou
retardar a deterioração dos mesmos pela ação do oxigênio presente no ar.” Uma das formas de
determinar a atividade antioxidante de um extrato se dá por meio do método (DPPH• - 2,2-difenil1-picrilhidrazila) que de acordo com (GONÇALVES, 2008) “Esse método se fundamenta na habilidade
de antioxidantes presentes na amostra, se ligarem com o DPPH• (2,2-difenil-1-picrilhidrazila), um
radical orgânico estável.”

3. METODOLOGIA
Inicialmente, coletou-se cerca de 582g de galhos da Terminalia catappa (Castanhola) no
estado do Rio Grande do Norte, mais especificamente na Região do Alto Oeste Potiguar. Logo após,
iniciou-se a secagem ao ar livre, e posteriormente a moagem e pesagem do material coletado.
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Seguindo com os procedimentos, realizou-se a preparação do extrato etanólico, através
da extração à frio. Nesse procedimento, colocou-se o material coletado em recipiente adequado
com etanol, e após ficar em contato por um período de 7 dias, o solvente foi retirado e evaporado
no evaporador rotatório obtendo cerca de 12g de extrato etanólico dos galhos da Castanhola.
Após estes procedimentos, iniciou-se a etapa seguinte, referente aos testes
fitoquímicos, nos quais foram realizados os testes de identificação das classes de compostos com o
extrato etanólico da Terminalia catappa: Identificação de flavonoides, antraquinonas, taninos e
alcaloides. O teste para identificação de taninos contou com os seguintes procedimentos: Reação
da Gelatina, Sais de Ferro e Acetato de chumbo.
Reação da Gelatina: Adicionou-se 1g do extrato em um tubo de ensaio seguida de 2
gotas de uma solução de HCl diluído e posteriormente a solução de gelatina a 2.5%.
Reação de Sais de Ferro: Adicionou-se 1g do extrato em um tubo de ensaio seguida de
10 mL de água destilada, 4 gotas de cloreto férrico FeCl3 3% e 5 ml de uma solução de 1% de
metanol.
Acetato de chumbo: Adicionou-se 1g do extrato em um tubo de ensaio seguida da 10
mL de solução de ácido acético e 5 ml de uma solução de acetato de chumbo a 10% de metanol.
O procedimento para identificação de Flavonoides contou com os seguintes testes de
identificação: Reação de Pew, Cloreto Férrico e Cloreto de Alumínio.
Reação de Pew: Adicionou-se 1g do extrato em um tubo de ensaio seguida da 3 mL de
metanol e uma pequena porção de zinco metálico seguida de 3 gotas de HCl concentrado.
Reação de Cloreto Férrico: Adicionou-se 1g do extrato em um tubo de ensaio, dilui-se
com um pouco de etanol e adicionou-se algumas gotas de FeCl3 2%.
Reação de Cloreto de Alumínio. Diluiu-se 1g do extrato em etanol e umedeceu uma
pequena parte do papel filtro com o extrato, em seguida adicionou-se sobre a mancha uma gota de
uma solução de cloreto de Alumínio a 5% em etanol e observou-se a fluorescência na UV.
O teste realizado para identificação de Antraquinonas livres foi realizado da seguinte
maneira: Inicialmente diluiu-se 0,5g do extrato em 10 mL de éter etílico e a mesma adicionou-se 1
mL de Amônia diluída e agitou-se e analisou- se o resultado.
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O teste para identificação de alcalóides se deu através dos reagentes de Dragendorff,
Wagner e Mayer. Utilizou-se algumas gotas do extrato dissolvido e gotejou-se em 3 vidros de
relógio, após isso, gotejou-se os reagentes em cada amostra de extrato sendo uma amostra para
cada reagente, em seguida, observou-se se houve a ocorrência do surgimento de precipitados.
3.1.2 Atividade antioxidante pelo método (DPPH• - 2,2-difenil-1-picrilhidrazila)
O teste para avaliação da presença de atividade antioxidante com extrato etanólico da
Terminalla Catappa contou inicialmente com o preparo da solução de DPPH 2,2-difenil-1picrilhidrazila. Após realizar o preparo da solução de DPPH, pesou-se 1 mg da amostra e dilui-se em
10 ml de etanol, logo em seguida preparou-se as diluições das amostras do extrato trabalhado nas
seguintes concentrações; 10, 20, 30, 50, 75, e 100 ppm respectivamente. Logo após esta etapa, a
solução ficou em repouso por cerca de 30 minutos e em seguida realizou-se então a leitura das
soluções no espectrofotômetro em 515nm e observou-se os resultados.
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1.1 Testes Fitoquímicos
Com base nos testes fotoquímicos realizados com o extrato etanólico dos galhos da
Terminalia catappa foi possível identificar diferentes classes de compostos descritos logo a seguir.
A tabela abaixo apresenta os resultados dos testes fitoquímicos para identificação de
Taninos nos galhos da Terminalla Catappa, obtiveram resultado positivo nas reações de Sais de
Ferro e Acetato de chumbo como pode ser visualizado na tabela 1 logo abaixo.
Tabela 1: Resultado dos testes fitoquímicos para identificação de taninos na Terminalia catappa.

Teste para Taninos

Coloração

Resultado

Reação da Gelatina

-

Reação de Sais de Ferro

Azulado

+

Acetato de chumbo

Verde claro e espuma

+

Fonte: Próprio autor.

Nos testes fitoquímicos realizados para identificação de taninos (Tabela 1) foi possível
observar a formação de precipitados de coloração azulada escura e esverdeada nas reações de Sais
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de Ferro e de Acetato de chumbo respectivamente, o que demonstrou a presença de taninos para
esta parte da planta.
A Tabela 2 apresenta os resultados dos testes fitoquímicos para identificação de
Flavonoides nos galhos da Terminalla Catappa, obtiveram resultado positivo nas reações de Cloreto
Férrico e Cloreto de Alumínio como pode ser visualizado abaixo.
Tabela 2: Resultado dos testes fitoquímicos para identificação de flavonoides na Terminalia catappa.

Teste para Flavonoides

Coloração

Resultado

Reação de Pew

Amarelada

_

Reação de Cloreto Férrico

Violeta azulado

+

Reação de Cloreto de
Alumínio

Fluorescência verde
amarelada

+

Fonte: Próprio autor.

No teste com Cloreto Férrico foi possível observar a formação de precipitados de
coloração violeta (azulada). Já a Reação de Cloreto de Alumínio através da UV apresentou
fluorescência verde amarelada, o que demonstrou a presença de Flavonoides em ambos os testes.
Já a Reação de Pew apresentou coloração amarelada, desta forma esse teste de identificação foi
negativo.
O teste de identificação de antraquinonas livres foi negativo para os galhos da
castanhola, não aparecendo coloração rosa na camada aquosa. O que demostra que esse teste não
identificou a presença de antraquinonas no extrato da Terminalia Catappa.
A Tabela 3 apresenta os resultados dos testes fitoquímicos para identificação de
Alcaloides com os galhos da Terminalla Catappa, obtiveram resultado positivo nos reagentes de
Dragendoff e Mayer como pode ser visualizado abaixo.
Tabela 3: Resultado dos testes fitoquímicos para identificação de Alcaloides na Terminalia catappa.

Extrato Etanólico
Extrato etanólico dos galhos da
Terminalia Catappa (Castanhola)
(E.E.G.C.)

Resultado para o Resultado para Resultado para
Reagente de
o Reagente de o Reagente de
Dragendorff
Wagner
Mayer
+

_

+

Fonte: Próprio autor.
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Os testes fitoquímicos realizados para a identificação de alcalóides teve resultados
negativo apenas para o reagente de Wagner. Sendo o resultado positivo com os outros dois
reagentes utilizados (Dragendorff e Mayer) ocorrendo a formação de precipitados na reação do
extrato com os reagentes, o que indicou a presença de alcalóides nesse extrato.
4.1.2 Atividade antioxidante pelo método (DPPH• - 2,2-difenil-1-picrilhidrazila)
O teste com DPPH para os galhos da castanhola Terminalla Catappa apresentaram
resultados bastante significativos, como pode ser observado através da curva de calibração logo
abaixo no gráfico 1:

Gráfico 1: Curva de calibração da atividade antioxidante dos galhos da Terminalla Catappa.

De acordo com os dados obtidos na curva de calibração, pode-se perceber que os galhos
da Terminalla Catappa apresentou uma acentuada atividade antioxidante até valores próximos de
20 ppm e que possui forte elevação desta atividade a medida que a sua concentração em ppm
aumenta. A mesma mostrou atividade antioxidante a partir da concentração de 20 ppm até a
concentração de 100 ppm. Tais constatações também foram constatadas devido a ocorrência nessas
concentrações da descoloração da solução de DPPH passando de roxa para amarela, o que
comprova a transferência de hidrogênios da substância para o radical DPPH através de uma reação
de redução como podemos visualizar sua reação através da figura 6 abaixo.
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Figura 5: Reação de redução envolvendo o radical livre do DPPH (MONTEIRO; ALBUQUERQUE; ARAUJO, 2005).

Esse resultado também pode está relacionado com a presença de Flavonoides,
identificados nos testes discutidos anteriormente. Uma vez que muitos grupos de Flavonoides
apresentam propriedade antioxidante. O que reflete na comprovação dessas propriedades
terapêuticas na planta.
5. CONCLUSÕES
Os testes fitoquímicos se mostraram bastante eficientes na identificação de taninos,
flavonoides e alcalóides, presentes no extrato da Castanhola. Naturalmente as classes de compostos
orgânicos identificados apresentam atividades terapêuticas eficazes no tratamento de doenças e
inflamações, além de contribuírem com a cicatrização de ferimentos. A mesma ainda apresentou
atividade antioxidante entre as concentrações de 20 a 100 ppm que pode ser justificada pela
presença de flavonoides encontrados através de ensaios fitoquímicos uma vez que essa propriedade
é comum entre esse grupo de compostos. Acredita-se que os extratos vegetais da Castanhola são
detentores de outros compostos orgânicos, os quais serão explorados e aprofundados em outras
pesquisas realizadas em futuros trabalhos.
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RESUMO
A escassez de água pode ocasionar grandes prejuízos ao planeta, por ser algo indispensável para a sociedade como
um todo, desta forma a sua insuficiência gera diversos problemas, sendo estes o custo elevado para o consumidor e
principalmente os danos ambientais que interferem no futuro favorável ao planeta. Uma forma de minimizar esses
danos seria evitar o seu desperdício, pensando nisso desenvolvemos um sistema hidráulico de irrigação. Este sistema
permite o gerenciamento ideal do consumo de água, equilibrando o tempo adequado a ser utilizado para manter o
solo úmido e minimizar o gasto excessivo de água. Além disso, o projeto fundamenta-se na utilização de energia solar,
que é uma energia completamente limpa, assim mantendo a preocupação de prosseguir com o funcionamento
sustentável do projeto. Para isso, será implementado um circuito com um sensor de umidade, o qual identifica a
umidade do solo. Com o objetivo de fazer com que o sistema funcione apenas quando necessário. O bombeamento
de água para a irrigação é feito através de uma bomba hídrica, a alimentação da mesma é feita a partir dos painéis
fotovoltaicos, todos estes equipamentos são integrados ao micro controlador Arduino, onde é realizado a
programação do sistema. Com isso, pretendemos reduzir os gastos de água realizando a instalação dessa nova
tecnologia, a qual irá facilitar a manutenção das lavouras para o usuário e otimizar o seu tempo na produção.

PALAVRAS-CHAVE: Sistema Hidráulico, Economia de Água, Energia Solar, Sustentabilidade.
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HYDRAULIC POWERED BY PHOTOVOLTAICS
ABSTRACT
Water scarcity can cause great damage to the planet, to be something essential to society as a whole, so its
failure creates several problems, which are the high cost to the consumer and particularly the environmental damage
that interfere with favorable future to planet. One way to minimize such damage would prevent their waste, thinking
it developed a hydraulic irrigation system. This system allows optimal management of water consumption, balancing
the appropriate time to be used to keep the soil moist and minimize the excessive use of water. In addition, the
project is based on the use of solar energy, which is a completely clean energy, thus keeping the concern to continue
with the sustainable operation of the project. For this, a circuit will be implemented with a moisture sensor, which
identifies soil moisture. In order to make the system operate only when necessary. The pumping of water for irrigation
is done through a water pump, the power of it is made from photovoltaic panels, all these devices are integrated into
the micro Arduino controller, where system programming is performed. We intend to reduce the expenses of water
are installing this new technology, which will facilitate the maintenance of the fields for the user and optimize your
time in production.

KEYWORDS: Hydraulic System, Water Saving, Solar Energy, Sustainability.
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1. INTRODUAÇÃO
Atualmente o setor de agropecuária é o setor que mais consome água no Brasil, porém
metade desta totalidade é desperdiçada, cerca de 3 (três) trilhões de litros anualmente, segundo
dados do Fundo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Dentre os principais motivos
destes gastos excessivos com água estão: irrigações mal executadas e falta de controle do
agricultor no momento do processamento dos alimentos. Analisando estes dados, passamos a
pensar em uma nova metodologia a qual pudessem otimizar o trabalho no campo e diminuir
significativamente os gastos com água.
A partir deste ponto, passamos a desenvolver um sistema de irrigação, o qual atua de
forma automatizada, ou seja, sem a necessidade da interação do usuário com o sistema, para que
desse modo o agricultor possa ter mais facilidade para controlar o consumo de água, evitando
assim o desperdício. O sistema hidráulico funciona de acordo com a precisão do solo a ser irrigado,
permitindo assim o gerenciamento da quantidade de água suficiente para manter o solo úmido,
evitando o encharcamento do solo, beneficiando, por exemplo, as lavouras, uma vez que o solo
encharcado atrasa o seu plantio. O projeto fundamenta-se no uso de energia renováveis, assim
mantendo a preocupação de prosseguir com o funcionamento sustentável do sistema, aplicando
este conceito as peculiaridades da nossa região nordeste muito quente e ensolarada, utilizaremos
a energia solar que permite minimizar as agressões ao ambiente.
O processo apresentado pelo nosso projeto para controlar a irrigação no solo difere dos
principais meios atuais, cujo funcionamento é baseado em temporisadores, que são ativados e
desativados a partir do tempo predeterminado pelo usuário. Neste modo, a quantidade de água
gasta é superior ao considerado necessário, gerando desperdício e acumulo de água no solo. O
sistema em desenvolvimento propõe então tornar este processo mais eficiente para o produtor.
Em síntese, o projeto objetiva minimizar os gastos com água no setor agrícola do país,
prezando pela manutenção simples e pelo fácil gerenciamento do sistema pelo usuário, que
ocorrerá em um aplicativo, o qual receberá notificações do seu funcionamento e informações
sobre a humidade do solo, assim mantendo o usuário sempre informado sobre as possiblidades de
irrigação, de forma a qual possa aprimorar o seu trabalho tornando-o mais eficaz, unindo
tecnologia e sustentabilidade para isto.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A técnica em desenvolvimento no sistema visa proporcionar mais sustentabilidade para o
setor agrário brasileiro para isto utilizando de novas tecnologias, tais como a energia solar, a qual
no pais ainda é embrionária, porém vem apresentando um crescimento significativo nos últimos
anos, aumentando exponencialmente nos últimas vezes devido a inflação da luz.
As causas ambientais relacionadas a contenção de gastos elétricos também é bastante
significativa, uma vez a qual utilizaremos uma energia completamente limpa para a
implementação do projeto. Trazendo átona novamente a questão sustentável do sistema, que
prioriza a melhoria nos gastos de água potável para o setor agrícola, o qual mais consome água no
país.

3. METODOLOGIA
O projeto trata-se de um sistema que tem como objetivo a economia de água, ou seja, o
usuário que utilizar este sistema irá otimizar a irrigação da área que houver necessidade, evitando
o encharcamento no solo e controlando a quantidade de água irrigada para manter o solo sempre
umido, este processo ocorrerá de acordo com a análise da umidade do solo, em prática, com a
utilização de um sensor de umidade, que representa o modulo de entrada para o sistema,
verificando os dados no local o qual acontecerá a irrigação.
A verificação destas informações é realizada por um Arduino, que caracteriza o módulo
controle no sistema, o qual avalia a porcentagem de umidade no solo, se a mesma estiver acima
do considerado ideal o sistema permanece desligado, porém se a umidade encontrar-se a baixo do
esperado, a irrigação é acionada. A irrigação é ligada na lavoura a partir de uma bomba hídrica, a
qual é conectada ao Arduino que gerencia o momento do seu funcionamento.

Figura 1 – Diagrama com os módulos do sistema.

Estes dados coletados pelo Arduino serão enviados para um aplicativo, em um dispositivo
móvel através da tecnologia wireless, juntamente com informações sobre o status do sistema,
assim o usuário poderá saber se a irrigação foi acionada ou não e em quais momentos.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Atualmente o projeto encontra-se em desenvolvimento, com a função de analisar a
umidade do solo e gerenciar o acionamento da irrigação em completo funcionamento. O que já
permite a sua implementação parcial no solo, uma vez que a principal funcionalidade e intenção
do projeto é funcionar de forma autônoma, sem necessitar que o usuário interaja com o mesmo.
Além de já permitir que o usuário economize água ao acionar a irrigação.

Encontra-se em andamento a instalação das placas ao sistema, devido ao circuito
integrador das mesmas com a bomba hidráulica, o qual necessitou ser modificado para melhorar o
funcionamento do sistema como um todo. Sendo esta, uma das principais pretensões do projeto
para o futuro, tornar o uso de energias renováveis mais retilíneo para a população, tendo em vista
a sua implementação em atividades diárias e mais concretas para os usuários mais inexperientes.
A preocupação da felicidade do produtor em interagir com o sistema sem necessitar de
nenhuma qualificação para isto nos levou ao desenvolvimento de um aplicativo, o qual receberá
todas as informações coletadas pelo sensor e um status de funcionamento do sistema,
informando quando o mesmo esta ligado ou quando permanece desligado. Levando em conta
porém o alto custo dos smartphones, possibilitamos que o usuário acompanhe estas informações
coletadas através de um display integrado ao sistema.
O projeto atualmente procura novas formais para que possa satisfazer as principais
necessidades de seus usuários mais diretos, os agricultores, de forma a melhorar suas atividades
na lavoura e otimizar a qualidade de seus produtos, contribuindo a produção e ao meio ambiente.
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5. CONCLUSÃO
Ao desenvolver este projeto foi possível concluir o quanto é significante contribuir de
alguma forma para a motivação e a busca da solução de um bem tão precioso que necessita de
precaução e atenção de toda a sociedade, a água. É importante buscar formas de promover
inovações que possibilitem esse incentivo e atitude, a tecnologia nos permite muitas possiblidades
e novidades que cada vez mais nos atrai a um novo modo de se relacionar no mundo, de construir
o mundo, e não podemos desperdiçar as oportunidades e avanços para fazer um mundo melhor,
principalmente diante da natureza que cada vez mais sofre com a forma de como a sociedade
passa a construir o seu futuro, e suas necessidades.
Sendo assim, desenvolver um sistema de irrigação pensando na economia deste bem, e de
como é possível utilizar recursos que qualifiquem o desempenho do sistema como também,
beneficie os usuários com a forma de funcionamento, nos faz reconhecer o quanto é simples e
motivador poder fazer um pouco para beneficiar o nosso planeta, mostrando que possível ser
sustentável, atribuindo a inovação tecnológica, principalmente das placas fotovoltaicas que
contribuem muito para a economia e sustentabilidade na prática e na inovação.
De acordo com o que foi desenvolvido, podemos considerar satisfatório a realização do
projeto, por desempenhar sua função de irrigação de acordo com a necessidade do solo e com as
placas seguindo em testes, como também o aplicativo que segue em desenvolvimento a trabalhos
futuros.
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RESUMO
Acessibilidade é um direito de todos. Entretanto ainda
existem diversos estabelecimentos comerciais, prédios
públicos e privados que não possuem as condições
necessárias para receber pessoas com deficiência física e
com dificuldades de locomoção. Aliado a isso, a falta de
informação sobre ambientes acessíveis acaba sendo um
dos fatores que inviabiliza a movimentação desses
indivíduos. Assim, este projeto propõe o desenvolvimento
de um aplicativo colaborativo para mapeamento de

locais com acessibilidade para pessoas com mobilidade
reduzida. O software consiste em apresentar para
usuário estabelecimentos, como bancos e restaurantes,
que possuam acessibilidade de acordo com as regras da
ABNT, podendo adicionar novos locais e ainda avaliá-los.
Espera-se então, que esse aplicativo possa atender as
necessidades listadas, objetivando facilitar o acesso de
pessoas com baixa mobilidade a todos os tipos de
ambiente.

PALAVRAS-CHAVE: Acessibilidade, mobilidade, deficiência, aplicativo, colaborativo.

Collaborative application mapping sites with accessibility for
people with reduced mobility
ABSTRACT
Accessibility is a right for all. However there are still
many shops, public and private buildings that do not
have the necessary conditions to receive people with
physical disabilities and difficulties. Allied to this, the lack
of information on accessible environments ends up being
one of the factors that prevents the movement of these
individuals. Thus, this project proposes the development
of a collaborative application for local mapping with

accessibility for people with reduced mobility. The
software is to present to user establishments, such as
banks and restaurants, which have accessibility in
accordance with the rules of ABNT and can add new
locations and even rate them. It is expected then that
application can meet the listed requirements, aiming to
facilitate access for people with low mobility to all types
of environment.

KEYWORDS: Accessibility, mobility, app, deficiency, collaborative.
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1. INTRODUÇÃO
O direito à acessibilidade no Brasil é assegurado pela Lei Brasileira nº. 13.146, que instituiu
o Estatuto da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015) no país. Este estatuto estabelece, em seu Art.
53, o direito à “pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente
e exercer seus direitos de cidadania e de participação social”. Pessoas que apresentam algum tipo
de deficiência física possuem limitações que vão da dificuldade de execução de alguma atividade
simples até sua locomoção de um lugar a outro (PAGLIUCA; VASCONCELOS, 2006). Além de poucos
estabelecimentos oferecerem condições adequadas para esses cidadãos, outro fator agravante é a
falta de informação sobre locais devidamente equipados e adequados para recebê-los, causando
assim, diversos constrangimentos.
Com intuito de melhorar a qualidade de vida e autonomia de pessoas que possuem
mobilidade reduzida, este trabalho propõe o desenvolvimento de um aplicativo colaborativo para
mapeamento de locais com acessibilidade. O sistema denominado FreeAccess (Acesso Livre), é
uma proposta para ser implantada no cotidiano das pessoas com baixa mobilidade através da
facilidade e usabilidade dos dispositivos móveis. Ele consiste em um auxílio ao acesso de
deficientes físicos à todos os tipos de ambiente.
Este artigo está organizado da seguinte forma: Seção 2 aborda a fundamentação teórica; a
seção 3 apresenta um estudo de caso realizado com portadores de necessidades especiais visando
identificar os principais problemas enfrentados por ele. A seção apresenta a solução proposta. Por
fim, na seção 5 são apresentadas as considerações finais e trabalhos futuros.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Esta seção discorre sobre os principais conceitos teóricos envolvidos na concepção deste
trabalho, agrupados por afinidades em cada subseção.

2.1. Mobilidade e Acessibilidade
O conceito de mobilidade está relacionado com o deslocamento das pessoas no espaço
urbano (ALMEIDA; GIACOMINI; BORTOLUZZI, 2013). A acessibilidade, por outro lado, é uma
característica que define a facilidade de acesso entre bens, pessoas e atividades (ALVES, 2015).
Esse tema dialoga diretamente com o grande crescimento dos serviços de globalização e
informatização. Hoje, um dos maiores desafios para o meio urbano é produzir espaços de livre
circulação para todos os públicos (ALMEIDA; GIACOMINI; BORTOLUZZI, 2013).
Os problemas relacionados à acessibilidade são agravados quando se somam diversos
outros fatores que são os deficientes. Vale destacar por exemplo a problemática de transportes
públicos que são mal distribuídos (SOUSA; TIMÓTEO, 2005). O problema da mobilidade urbana
também está associado à obstáculos na locomoção de grupos de pessoas específicos que dividem
o espaço coletivo, ou seja, interferem diretamente no direito de ir e vir do público singular
(DIONISIO, 2015). Dentre a variedade de pessoas e grupos específicos que dividem os espaços,
podemos destacar aquelas que possuem baixa mobilidade física como as principais beneficiadas
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em medidas que buscam melhorar a acessibilidade de locais públicos e privados (ATALIBA, 2015),
porém, sabe-se que ainda não é possível que existam ações que englobem e beneficiem à
totalidade dos espaços e pessoas necessitadas.
Entendemos o termo “baixa mobilidade” como sendo algo que pode ser dividido
em dois tipos; deficiência física, alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo
humano, acarretando o comprometimento da função física (FEDERAL, 2016), como cadeirantes; e
mobilidade reduzida, aquele que tem dificuldade de movimentar-se, permanente ou
temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e
percepção (FEDERAL, 2016), podendo ser idosos e mães com carrinhos de bebê.
Segundo a ABNT(2015), os espaços públicos e privados para serem considerados acessíveis
a deficientes físicos e pessoas com mobilidade reduzida, precisam seguir algumas normas ditadas
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, dentre elas estão: 1) A loja deve ter estrutura e
sinalização adequadas para quem se move com equipamentos auxiliares, como muletas. Por
exemplo, alertando sobre desníveis; 2) Para cadeirantes, o espaço de deslocamento de uma
cadeira de rodas é equivalente a um perímetro de 0,80 por 1,20 m. Portanto, a área de circulação
deve respeitar essas medidas e prever espaço suficiente para manobras; 3) As vagas de
estacionamento reservadas para portadores de deficiência devem estar localizadas em área
próxima à entrada do estabelecimento, e devem ter acesso direto ao local, de forma acessível.
Também é necessário que estejam sinalizadas adequadamente; 4) Rota acessível é um trajeto
contínuo, desobstruído e sinalizado, que conecta os ambientes externos ou internos de espaços e
edificações, e que possa ser utilizado de forma autônoma e segura por todas as pessoas, inclusive
aquelas com deficiência; 5) Todas as portas devem ter vão livre mínimo de 0,80 m e altura mínima
de 2,10 m. Além disso, as maçanetas devem ser instaladas em altura entre 0,90 m a 1,10 m e
devem poder ser operadas em um único movimento, sem exigir muito esforço; 6) Sanitários
acessíveis devem ser instalados junto às rotas acessíveis e integrados às demais instalações
sanitárias. Caso estejam isolados, é preciso instalar um botão de emergência para o caso de
quedas; 7) É recomendado que ao menos 5% das mesas de trabalho ou para refeições – exige-se
ao menos uma – devem ser acessíveis a pessoas com cadeiras de rodas a uma altura entre 0,75 m
e 0,85 m, e permitir avanço até o máximo de 0,50 m; 9) Estabelecimentos comerciais que dispõem
de elevadores devem ter instalados nesses equipamentos sistemas de proteção e reabertura de
portas, para os casos de obstrução durante o seu fechamento. O sistema deverá proteger o
espaço entre 5 cm e 120 cm, contados a partir do piso do elevador, e conter, no mínimo, 16 feixes
de luz interruptores.

3. ESTUDO DE CASO
Esta seção apresenta detalhes sobre a metodologia e principais resultados do estudo de
caso realizado para identificar os principais problemas encontrados por pessoas com mobilidade
ao chegarem a locais sem acessibilidade.

3.1. Metodologia
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Para a realização deste estudo de caso foi adotado os seguintes passos:

a) Estudo da problemática: esta etapa envolveu um estudo teórico a respeito dos
principais problemas enfrentados por pessoas com mobilidade reduzida ao
chegarem em ambientes que não possuem acessibilidade,
b) Planejamento do estudo: após o estudo inicial da problemática, foi levantada uma
hipótese a respeito da falta de informação sobre locais acessíveis à pessoas com
mobilidade reduzida, o que acarretou na elaboração de questionários sobre o tema
a ser aplicados em associações selecionadas neste estudo como também nos
estabelecimentos visando fundamentar o problema da falta de acessibilidade
nesses ambientes;
c) Coleta dos dados: nesta etapa foi realizada a aplicação in-loco dos questionários nas
associações e nos estabelecimentos alvo com o objetivo de aferir a validade da
hipótese levantada,
d) Análise dos dados: por fim, nesta etapa, os dados dos questionários aplicados
foram tabulados e analisados para consequente aferição dos resultados.

3.2. Principais resultados do estudo de caso
Este estudo envolveu a análise de dados da opinião de pessoas com mobilidade reduzida
sobre os principais problemas encontrados ao chegarem em locais sem acessibilidade. Os dados
foram colhidos por meio de questionários aplicados em maio de 2016 na ADEFERN-Associação dos
Deficientes Físicos do RN, situada na zona norte do município de Natal (RN).
Após a aplicação dos questionários, os dados foram tabulados e quantitativamente
analisados objetivando estabelecer uma relação com o problema da falta de informação
abordado. Visavam, sobretudo, caracterizar os principais problemas encontrados pelo público-alvo
ao chegarem a locais sem acessibilidade, investigar se pessoas com mobilidade reduzida possuem
algum meio que as auxilie informando-as se um determinado local possui, ou não, condições
necessárias para recebê-las, além de avaliar a aplicabilidade de um aplicativo que as ajudasse
neste fim.
A Figura 1 apresenta alguns dos principais resultados obtidos com este estudo de caso.
Sobre os maiores problemas encontrados, representado na Figura 1 a, cerca de 22% dos
entrevistados apontaram o excesso de escadas como sendo o maior problema constatados por
eles. Já outros 22% dizem que é a falta de rampas. Outros 19,5% apontam os pisos irregulares e
ainda cerca de 17,1% os banheiros inadequados, 14,6% portas pequenas e 4,9% afirmam que são
outros fatores que inviabilizam o livre acesso de pessoas com mobilidade reduzida aos ambientes.
Complementarmente, foi perguntado aos entrevistados se eles já sofreram/sofrem algum
constrangimento ao chegarem em locais que não possuíam acessibilidade, representado na Figura
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1 b. Cerca de 60% afirmou que já foram coagidos ao chegar em locais sem acessibilidade, e 40%
que nunca foram.

a)

b)

Figura 1: Principais resultados do estudo de caso: (a) Principais problemas enfrentados por pessoas com
mobilidade reduzida; (b) Porcentagem de entrevistados que já sofreram algum tipo de constrangimento em locais
públicos.

A pesquisa buscou conhecer ainda se os entrevistados possuíam algum meio de
informação para que, antes de irem aos locais, se inteirassem a respeito deles objetivando saber
se há acessibilidade, ou não. Representado na Figura 2 a, ficou constatado que cerca de 90% das
pessoas com mobilidade reduzida, não possuem nenhum conhecimento prévio a respeito da
acessibilidade nos ambientes, nem qualquer ferramenta que as auxilie a tal informação. Foi
questionado ainda sobre a criação de aplicativo que mostrasse locais que possuem acessibilidade
para pessoas com deficiência física, representado na Figura 2 b. É possível perceber que 80% dos
entrevistados consideraram a proposta como ótima ou excelente.

a)

b)

Figura 2: Principais resultados do estudo de caso: (a) Pessoas que utilizam algum meio de identificar locais
com acessibilidade; (b) opinião dos entrevistados sobre a criação de um aplicativo que as indicasse locais com
acessibilidade.

Foi questionado ainda sobre a experiência dos usuários nos principais estabelecimentos e
feita uma análise dos principais estabelecimentos da zona norte do município de Natal (RN), entre
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eles farmácias, supermercados e restaurantes, visando fundamentar o problema da falta de
acessibilidade nesses ambientes, representado na Figura 3. De acordo com os dados coletados,
cerca de 75% dos entrevistados consideram que os estabelecimentos possuem alguma
irregularidade que prejudica o seu acesso, enquanto que quase 10 % dos entrevistados identifica
que esses estabelecimentos são totalmente irregulares. Esses resultados mostram que os
entrevistados possuem diversas dificuldades quando necessitam frequentar esses
estabelecimentos e consideram que esses ambientes ainda são despreparados para receberem
pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida. Isso acarreta em grandes transtornos para
esse público que se torna vulnerável a constrangimentos além de serem impedidos de exercerem
seu direito de livre a acesso a todos os lugares.

Figura 3: Principais resultados do estudo de caso: Acessibilidade nos estabelecimentos

3.3. Conclusões sobre o estudo de caso
A hipótese levantada durante a pesquisa e que buscou-se avaliar neste estudo de caso diz
respeito a “falta de informação sobre locais com acessibilidade para pessoas com mobilidade
reduzida. A partir desta problemática, foi elaborado e aplicado questionários em associações e
estabelecimentos da zona norte do município de Natal (RN) com o objetivo de validar a hipótese.
Após a aplicação dos resultados, foi verificado que grande parte das pessoas com
deficiência física não possuem nenhum meio para averiguar se o local onde desejam ir possuem
condições necessárias para recebê-las. Ainda segundo respostas do questionário aplicado com
pessoas com dificuldade de locomoção, não se tem um número satisfatório de locais que possuam
condições adequadas para recebê-los.

4. SOLUÇÃO PROPOSTA
Tendo como meta a solução do problema abordado nas seções anteriores, nesta seção é
apresentada como proposta a criação de um aplicativo colaborativo para dispositivos móveis
denominado FreeAccess. Esse aplicativo possibilitará o mapeamento e avaliação da acessibilidade
de diversos locais na cidade, visando indicar quais são os requisitos de acessibilidade que são
atendidos por cada um desses locais. Dessa forma, o usuário poderá procurar locais no mapa e
antecipadamente saber se esse local tem a devida acessibilidade para acolhê-lo. Ao clicar num
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local, ele poderá ver os artifícios que estão disponíveis no estabelecimento, como rampas,
elevadores, portas largas, etc.
No aplicativo FreeAccess ainda será possível o usuário realizar a avaliação do local,
respondendo perguntas chaves simples. Além disso, o usuário poderá adicionar locais ao mapa
para que dessa forma esse mapeamento se torne cada vez mais abrangente e eficaz.

4.1. Arquitetura da plataforma

Nessa seção são apresentados alguns protótipos de tela do aplicativo que se pretende
desenvolver. A Figura 4 apresenta a tela onde pode ser visualizado o mapa marcando os locais
que possuem avaliação de acessibilidade. Eles serão indicados através do marcador com o
cadeirante. Todos os locais que tiverem sido adicionados no mapa serão indicados por ele.

Figura 4: captura de tela do protótipo não-funcional do aplicativo. Tela do mapa.

Ao clicar no marcador, o usuário será redirecionado para outra página, que será a página
sobre o local, onde além disso ele poderá realizar sua própria avaliação, como mostra na Figura 5.
A avaliação será feita através da atribuição de cadeiras, que fazem alusão às estrelas que são
comumente utilizadas para atribuir classificação a serviços e estabelecimentos. Dessa forma, um
local poderá ser avaliado em diversos recursos, recebendo “cadeiras verdes” quando atender aos
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critérios de rampas, portas largas, banheiros adequados e vagas de estacionamento; e recebendo
“cadeiras vermelhas”, quando não atender a esses critérios. A média das avaliações dos usuários
irá refletir na quantidade de cadeiras que o estabelecimento irá possuir.

Figura 5: captura de tela do protótipo não-funcional do aplicativo;(b) Tela de avaliação

A Figura 5 apresenta um protótipo de como será exibido um local para o usuário,
mostrando a imagem do estabelecimento e seu nome. Abaixo do nome do estabelecimento é
apresentada a média de avaliações dos usuários que já avaliaram este local, variando de 0 a 5,
onde 0 cadeiras representa “péssimo”; 1 cadeira, “ruim”; 2 cadeiras, “regular”; 3 cadeiras, “bom”;
e 5 cadeiras, “ótimo”. Por exemplo, o restaurante Bom Sabor tem 4 cadeiras, ou seja, é um bom
estabelecimento em questão de acessibilidade. Após a apresentação da média geral, é
apresentada a opção de o usuário fazer sua própria avaliação do local. Para tanto, ele deverá
indicar, a partir da sua experiência no ambiente, se o local possui portas largas, rampas, etc. Caso
a resposta seja sim, basta o usuário clicar na cadeira verde, caso contrário, na cadeira vermelha.
Depois enviará sua avaliação.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho apresentou uma proposta de aplicativo móvel para auxiliar indivíduos
com mobilidade reduzida a encontrarem locais que possuam acessibilidade dentro das normas da
ABNT. Para a concepção dessa proposta, foi feito um estudo de caso com portadores de
necessidades especiais e pessoas com mobilidade reduzida que , que culminou com a proposição
de
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Desenvolvimento do sistema FreeAccess (Acesso Livre). O sistema consiste num aplicativo
colaborativo para mapeamento de locais com acessibilidade apresentando ao usuário
estabelecimentos, como bancos e restaurantes, que possuam condições necessárias para recebêlos, no qual será possível avaliar os locais que visitarem e incluir informações sobre suas
experiências, indicando dificuldades ou os sucessos. Espera-se então, com a implantação deste
sistema uma maior inclusão de pessoas com baixa mobilidade objetivando o seu livre acesso a
todos os tipos de ambiente, assegurando o seu direito de locomoção e sua maior qualidade de
vida e autonomia. Além disso, deseja-se fomentar a ideia de acessibilidade no âmbito social.
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RESUMO
Comunicar-se é uma ação crucial para o estabelecimento
de relações interpessoais e integração social do
indivíduo, requerendo a atuação e unificação das
modalidades sensoriais. Assim, qualquer deficiência
compromete a comunicação efetiva, apresentando
impacto maior quando a perda é dupla e multiplicativa,
como no caso da surdocegueira, caracterizada por
déficits na visão e audição concomitantemente, gerando
um descompasso entre as necessidades de
aprendizagem e oportunidades de inclusão social. O
auxílio das tecnologias na promoção da comunicação
alternativa está se efetivando paulatinamente. Com base
nessa premissa, este trabalho apresenta a proposta e o
desenvolvimento de um software, implementado em
dispositivos móveis, para a troca de informações entre

surdocegos e pessoas sem deficiência. O sistema é
baseado no código Morse, caracteres formados apenas
por pontos e traços, lógica devidamente ensinada ao
usuário deficiente para que este forme mensagens. O
aplicativo converte o código em mensagem de texto ou
em voz para os interlocutores não deficientes, e de
forma análoga, transforma as mensagens de texto em
estímulos vibro-táteis para que seja compreendida por
pessoas que apresentam visão e audição deficitárias. O
estudo contribui prioritariamente para a criação de um
novo modelo de comunicação, simples, intuitivo e de
baixo custo, ampliando as possibilidades de
relacionamentos,
troca
de
informação
e
o
desenvolvimento socioeducativo de tais sujeitos.

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação Alternativa, Dispositivos Móveis, Inclusão Social, Surdocegueira, Tecnologia
Assistiva.

APPLICATION MEDIATOR OF ALTERNATIVE COMMUNICATION DEAFBLIND: A
PROPOSAL FOR INCLUSION SUBSIDIZED BY MOBILE DEVICES
ABSTRACT
Communicate is a crucial action for the establishment of
interpersonal relationships and social integration of the
individual, requiring action and unification of sensory
modalities. Thus, any deficiency compromises the
effective communication, causing greater impact when
the loss is double and multiplicative, such as
deafblindness, characterized by simultaneous vision and
hearing deficits , creating a mismatch between learning
needs and opportunities for social inclusion. The aid of
technologies in alternative communication promotion is
effecting progressively. Based on this premise, this paper
proposes the development of a software implemented
on mobile devices to exchange information between

deafblind and people without disabilities. The system is
based on Morse code, with characters formed by dots
and dashes, logic taught to the disabled user to form
messages. The application converts the code into text or
voice message to the non-disabled counterparts, and
similarly, turns text messages into vibro-tactile stimuli to
be understood by people with disability in vision and
hearing. The study contributes to creating a new model
of communication, simple, intuitive and low cost,
expanding the possibilities of relationships, exchange of
information and the socio-educational development of of
deafblind people.

KEYWORDS: Alternative Communication, Mobile Devices, Social Inclusion, Deafblindness, Assistive Technology.
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1. INTRODUÇÃO
A surdocegueira compreende a condição de perdas simultâneas, e em diferentes níveis, da
audição e da visão implicando, consequentemente, em uma deficiência única que acarreta
dificuldades de comunicação, bem como de locomoção e percepção geral do ambiente, limitações
essas, decorrentes da múltipla privação sensorial. Nesse sentido, o surdocego enfrenta situações
desfavoráveis, especialmente no âmbito social e educativo, pois possuem “os sentidos
responsáveis pela recepção de informações lesionados” (CAMBRUZZI & COSTA, 2013, p. 2),
inibindo o sujeito no estabelecimento efetivo de relações interpessoais, socioeducativas,
profissionais, e, sobretudo, acesso à informação (FARIAS, 2015).
Para que a tão necessária comunicação e interação social entre os indivíduos ocorra, tornase indispensável a existência das perfeitas condições fisiológicas dos sentidos auditivos e visuais
para a troca de informação (RACHED, 2011). Todavia, as perdas nas duas vias mencionadas
ocasionam sérios entraves para os processos interacionais do dia a dia. Dessa forma, sob as
perspectivas de Almeida (2015), o surdocego utiliza os resíduos sensoriais, quando ainda os
possui, bem como outros sentidos adjacentes para estabelecer um processo comunicativo. Nesse
contexto, o tato, que é um sentido proximal, mostra-se relevante possibilitando o contato e
acesso à informação quando há impossibilidade de ver e ouvir, demandando atendimento e
atenção diferenciada (ALVES et al., 2016).
Em face da necessidade de se buscar medidas e mecanismos tecnológicos solucionadores
que reduzam as adversidades enfrentadas pelos surdocegos, Bersch (2015) destaca a importância
de se fortalecer os estudos e pesquisas de recursos e/ou metodologias que promovam a
acessibilidade, comunicação, autonomia, inclusão e melhor qualidade de vida de tais sujeitos
(COMFOR, 2015; BRASIL, 2009), uma vez que a tecnologia pode atuar em diversas frentes desse
paradigma. Entretanto, em virtude da escassez de interiorização de serviços para o referido
público, a grande maioria dos artefatos tecnológicos desenvolvidos para ampliar as possibilidades
do processo comunicativo, bem como de outras habilidades funcionais, são acessíveis, na maioria
das vezes, apenas àqueles que possuem alto poder aquisitivo, ou seja, “os produtos atuais,
desenvolvidos para o público com necessidades especiais possuem custo alto” (ALVES, 2007, p.
13).
Num sentido lato, o advento, difusão e atual massificação dos dispositivos móveis,
reduzem relativamente seus custos (CORSO, FREITAS e BEHR, 2015), fato que viabiliza a
proposição de diversas ideias de desenvolvimento voltado para o processo de comunicação
alternativa. Dessa forma, frente à conjuntura exposta até então, este trabalho objetiva propor e
desenvolver um aplicativo para dispositivos móveis, cuja funcionalidade básica trata-se da
transformação da informação inserida em código Morse (Pontos e Traços para representar letras e
números) pelo surdocego em mensagem de texto que será visualizada por indivíduos sem
alterações auditivas e visuais.
Os deficientes terão um prévio treino de tal lógica antes de utilizar o sistema. Da mesma
forma, as mensagens de texto inseridas, são convertidas em vibrações, de modo que o deficiente
multissensorial sinta as estimulações e compreenda a mensagem, com base na metodologia e
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lógica proposta, explanada em seções posteriores do presente artigo, provendo assim, a troca de
informações de forma simples, a redução das limitações comunicacionais, acessibilidade,
mobilidade, atendimento da relação entre custo e benefício, bem como o fortalecimento do eixo
norteador de criação de recursos de apoio ao atendimento especializado e à comunicação de
portadores de surdocegueira.

2. BREVE CONTEXTO DA SURDOCEGUEIRA
A surdocegueira, por se tratar de uma combinação da deficiência auditiva e visual, ocasiona
limitações expressivas e específicas à comunicação (BOAS et al., 2012). A deficiência em questão
apresenta, portanto, subdivisões em sua categoria, a saber, a congênita e a adquirida. A primeira
diz respeito à situação em que a criança nasce com a surdocegueira, já a segunda classificação
denomina o caso em que adquire-se a deficiência posteriormente ao nascimento, através de
síndrome, doenças ou acidentes (FARIAS, 2015).
As causas da múltipla deficiência sensorial, quando congênita, estão diretamente
relacionadas com fatores de desenvolvimento, infecções neonatais, infecções parasitárias, causas
genéticas, síndromes, entre outros (FIGUEIREDO, CHIARI e GOULART, 2013). No caso da
surdocegueira adquirida as causas se relacionam ao envelhecimento, acidentes, e determinadas
doenças (BOAS et al., 2012). Ademais, quanto ao período da aquisição destaca-se o pré-linguístico,
em que o comprometimento dos sentidos ocorre antes da aquisição da linguagem e o póslinguístico, cuja perda acontece posteriormente à aquisição da linguagem (FREEMAN, 1991 apud
BOAS et al., 2012).
Independentemente da classificação e/ou período de aquisição, todos os níveis da múltipla
deficiência em ênfase, inserem os indivíduos em limitações no acesso à informação e
comunicação, sendo necessária a implementação de medidas e recursos para potencializar as
relações interpessoais e consequentemente o “acesso a educação, lazer, trabalho e vida social”
(FIGUEIREDO, CHIARI e GOULART, 2013, p. 320).
A situação educacional de sujeitos com déficits visuais e auditivos também é
expressivamente comprometida, tendo em vista que na maioria das vezes as Instituições e os
profissionais não estão preparados para lidar com tal deficiência (ROCHA & PLETSCH, 2015), uma
vez que trata-se de um desafio relacionar-se plenamente e sem complexidade com portadores de
múltipla deficiência, lidando com suas limitações e particularidades (MASINI, 2011). Não obstante
à tantas adversidades que geram apelos sociais em relação à temática, há uma lacuna nas bases
de pesquisa que enfatizem a surdocegueira e medidas que auxiliem a convivência com seus
efeitos.
Vale frisar que na impossibilidade de ver e ouvir, o tato se configura como o sentido mais
eficaz nas trocas de informação, sendo, portanto, o mais explorado pelos surdocegos (CUNHA,
CENDON, NOHAMA, 2009). Nessa perspectiva, com a potencialidade de utilização do tato para
substituição sensorial, julga-se relevante a utilização de sensações táteis para “compensar e
facilitar, permanentemente ou não, prejuízos e incapacidades dos sujeitos com graves distúrbios
da comunicação” (CESA & MOTA, 2015, p. 264), sendo este um dos objetivos prioritários buscados
com a presente proposta.
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Estudos correlatos esmiúçam que cresce, embora paulatinamente, o surgimento de novas
pesquisas e tecnologias para a melhoria na qualidade de vida e inclusão de deficientes, todavia, o
custo desses produtos excluem muitos usuários (RACHED, 2011; ALVES, 2007). No que concerne à
dificuldade de comunicação dos surdocegos, frisa-se que a potencialidade do tato aliada aos
custos e a inexistência de um sistema de apoio similar ao proposto neste trabalho, motivou o
desenvolvimento do mesmo. Além disso, a inclusão do surdocego depende das possibilidades de
comunicação deste com outros indivíduos, fator esse, que por sua vez, dependerá de novos
recursos para aceder e facilitar a troca de informações, com enfoque no desenvolvimento
tecnológico.

3. METODOLOGIA
O sistema proposto foi desenvolvido para plataforma Android. Em síntese, no âmbito da
implementação utilizou-se a linguagem de programação C#, devido suas características de
robustez potencialidade e flexibilidade (MOTA, 2012); O Visual Studio 2015, ambiente de
desenvolvimento voltado para elaboração de aplicações móveis (MICROSOFT DEVELOPER TOOLS,
2015); A plataforma de desenvolvimento de sistemas móveis Xamarin, que possibilita a criação de
sistemas para plataformas Android, iOS e Windows a partir de um código base (DEVELOPER
XAMARIN, 2016).
Os tópicos 3.1 e 3.2 trazem uma discussão acerca dos procedimentos e aspectos
relacionados ao modelo de comunicação, as técnicas e definições enfatizadas na presente
proposta, os requisitos funcionais, bem como a abrangência das classes do aplicativo.

3.1 O Código Morse
A aplicação se baseia na utilização de um código bastante simplista denominado código
Morse, que trata-se de um protocolo de representação de letras, números e sinais de pontuação
utilizando apenas sequências bem definidas de pontos, traços e espaços (LEITE, MYAMOTO,
PINHEIRO, 2015). A Figura 1 ilustra algumas combinações do código Morse.

Figura 1: Representação do Alfabeto e Números em Código Morse.

Nota-se que cada caractere possui seu próprio conjunto de pontos e traços, podendo ser
adequado à condições binárias. Frente a tal conjuntura utilizou-se o código Morse em virtude de
sua simplicidade, isto é, por conter poucos estados facilita o processo de ensino/aprendizagem
para os surdocegos. Dessa forma, o sistema contém dois botões para inserção da mensagem,
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definidos a saber: um representado com vibração curta para indicar o ponto e outro representado
por uma vibração longa para indicação do traço, de modo que o indivíduo sem feedback visual
esteja ciente da mensagem a ser transmitida, ou seja, perceba a diferença ao pressionar cada tecla
no momento da comunicação.

3.2 Requisitos e Classes do Sistema
O processo de desenvolvimento do software envolve uma etapa importante que vai desde
a definição dos objetivos e funcionalidades do sistema, isto é, levantamento de requisitos
funcionais, até os processos presentes no aplicativo que englobam todos os requisitos
determinados, resultando no que se conhece por Casos de Uso. A Tabela 1 esquematiza os
principais casos de uso definidos, os requisitos envolvidos em cada processo do software e sua
respectiva descrição.
Tabela 1: Resumo dos Requisitos e Casos de Uso do Sistema.

Requisito Funcional
Digitação mensagem
em código Morse.
Digitação
de
mensagem de Texto
Apagar
mensagem
digitada.
Transformar o código
Morse em texto.
Transformar o texto
digitado em código
Morse e em vibração
tátil.
Parametrizar tempo
de
vibração,
frequência
e
velocidade.
Sintetizar mensagem
em voz.

Descrição
Permite que o utilizador surdocego digite a
informação desejada em código Morse, após a
devida aprendizagem desta lógica.
Permite que um usuário não deficiente redija,
em texto, sua mensagem para o deficiente.
Possibilita que os dados digitados sejam
removidos/apagados.
Para se estabelecer a comunicação, e para que
o usuário não deficiente possa compreender a
informação inserida em código Morse pelo
surdocego, o sistema deve realizar a conversão
de Morse para texto.

Caso de Uso

Inserir
Mensagem

Traduzir para
Texto

Realiza a conversão da informação inserida em
Traduzir para
texto para sensações táteis para compreensão
vibrações táteis
por parte do surdocego.
Possibilita os ajustes e configurações dos
padrões de vibração, frequência, e velocidade,
de modo que se torne fácil a percepção da
informação pelo usuário deficiente.
Permite que o usuário não deficiente possa
ouvir a informação inserida pelo surdocego.

Gerenciar
Parâmetros
Sintetizar em
voz

Em outras palavras pode-se dizer que o sistema permite que tanto o usuário surdocego
quanto o indivíduo sem privações sensoriais insiram mensagem, todavia, de formas distintas, isto
é, o deficiente aprende a lógica do código Morse e transcreve a informação formando palavras
pelas combinações de pontos e traços, percebida pelo feedback tátil. Já o usuário não deficiente
poderá redigir a mensagem normalmente em forma de texto. O sistema se responsabiliza pelas
conversões necessárias. Destaca-se que além de prover interações entre pessoas normais e
surdocegas, o sistema também poderá mediar a comunicação entre deficientes, desde que estes
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conheçam previamente o modelo de comunicação. Além disso, o processo de sintetizar em voz
pode colaborar em outros cenários, tais como, aulas, eventos, palestras e afins, na transmissão de
mensagens para utilizadores que apresentam apenas a deficiência visual, podendo ouvir a
mensagem e/ou conteúdo veiculado.
Em se tratando das classes implementadas no desenvolvimento da aplicação, tem-se,
portanto, quatro classes que merecem destaque: Settings, App, AppDroid e MainActivity,
conforme explanado na Tabela 2.
Tabela 2: Descrição das Principais Classes do Sistema.

Classe

Descrição
Responsável pelos métodos que configuram o tempo de vibração dos
botões de ponto e do traço, e a configuração da frequência da voz que
traduz a mensagem para que um indivíduo sem privações sensoriais
Settings
possa ouvir. Apresenta os atributos: tmpDot, tmpDash e isSpeak
relacionados as atribuições das funções do ponto, traço e sintetizador de
voz respectivamente.
Agrega as funcionalidades gerais do aplicativo (conversões) e atributos
para verificar se o aparelho está vibrando ou não. Possui os métodos
App
morse, msg, mrs e isVibrate, com a função de transformar os traços e
pontos em vibrações.
Classe pública que herda comportamentos e estados da classe App. Tem
um atributo vibrator vbr, um construtor parametrizado que recebe
AppDroid
vibrator e um método que recebe o valor em milissegundos como
argumento e é responsável em ajustar a intensidade da vibração.
Herda atributos das classes abstratas e cria objetos para que possa usar
MainActivity as classes AppDroid e Settings em seus métodos que integram as demais
funcionalidades do modelo.
Dessa forma, frente aos procedimentos técnicos brevemente expostos, destaca-se a
sistematização de vários mecanismos para o estudo dos intervalos de duração e frequência das
vibrações e síntese de voz. Como trata-se de um software com resposta vibro-tátil, o mesmo foi
projetado para ser mediado pelos dedos e mãos, em virtude de essas serem as áreas do corpo
com maior sensibilidade à estimulação tátil (ALVES et al., 2016).

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Com a versão do aplicativo para a plataforma Android devidamente concluída, um
voluntário deficiente visual se dispôs a utilizar o modelo de comunicação, o que consistiu em uma
estratégia relevante para se verificar eventuais inconsistências no sistema e aperfeiçoar sua
funcionalidade, de modo a consolidar sua finalização e melhoramento de versões posteriores.
Assim, a avaliação da viabilidade da presente aplicação foi dividida em duas etapas: o ensino do
código Morse, inicialmente através de um bordado feito em um tecido, e posteriormente ao
processo de aprendizagem fez-se a apresentação do sistema, detalhados nos tópicos seguintes.
É proeminente destacar que em virtude da eventual dificuldade de se encontrar indivíduos
surdocegos para a realização dos experimentos iniciais, optou-se por iniciar os testes de
XII CONGIC | II SECITEX

330

funcionalidade do sistema com o voluntário cego, uma vez que as dificuldades ou facilidades no
aprendizado do código e da utilização do aplicativo demonstram os pontos que devem ser
melhorados, fato que representa avanço na funcionalidade do sistema.

4.1 Ensino da Lógica do Código Morse
Com relação aos aspectos fundamentais a serem considerados na etapa inicial de
ensino/aprendizagem do código Morse, destaca-se a necessidade de uma prática constante para a
habilidade mais efetiva, por esse motivo, definiu-se diversos encontros semanais com o voluntário
cego para que o mesmo pudesse fixar a lógica proposta, para posteriormente utilizar o sistema de
forma independente. A figura 2a ilustra o tecido com parte do bordado do código Morse; já a
Figura 2b ilustra um dos momentos de ensino.

a)

b)

Figura 2: Ensino do Código Morse - a) Bordado com representações; b) Voluntário cego treinando.

Cabe mencionar a importância de um ensino pautado na atenção e motivação dos
deficientes, pois estes apresentam acentuadas limitações, inclusive na habilidade de utilização do
tato, e tais aspectos acabam acarretando certa inquietação e desmotivação por parte do
deficiente, uma vez que muitas vezes ao lidar com a dificuldade de estabelecimento de padrões de
comunicação sentem-se incapazes de aprender.
Inicialmente, realizou-se o ensino de cada caractere, e posteriormente, quando o sujeito
envolvido no estudo mostrou prévio conhecimento passou-se a ensiná-lo a escrita de seu nome e
outras palavras. Houve progressos sucessivos ao longo do processo de aprendizagem, buscou-se,
portanto, observar os caracteres que o indivíduo apresentava maior dificuldade e trabalhou-se
mais esses aspectos. O processo de aprendizagem seguiu até o momento que observou-se certo
domínio do voluntário com o código, a partir de então, partiu-se para a utilização do aplicativo,
etapa esta ainda vigente.

4.2 Apresentação da Aplicação
A tela inicial do aplicativo dispõe fundamentalmente de: dois botões, correspondentes ao
ponto e ao traço para que o surdocego possa inserir, em código Morse, as informações a serem
transmitidas; um botão de espaço; um botão “enviar” cuja funcionalidade é intuitivamente enviar
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a mensagem redigida; uma caixa de texto para a escrita da mensagem; um botão para apagar os
dados; a opção “Traduzir” que converte o texto em vibrações e um menu com as configurações do
sistema. Para garantir que o teclado destinado à escrita de mensagem de texto não abra no
momento que o surdocego toque em outras áreas da tela, este possui uma trava, sendo um total
de 250 o número de caracteres permitidos em uma mensagem, pois um texto muito longo poderá
tornar-se complicado para o entendimento. A tela principal é mostrada na Figura 3.

Figura 3: Tela Principal do Aplicativo.

Ao tocar nos botões do aplicativo ocorre uma vibração diferenciada (vibração curta para o
ponto e longa para o traço), assim o usuário sem feedback visual saberá identificar cada tecla no
momento de formar as palavras e transmiti-las. Ao clicar em “Enviar”, o utilizador poderá sentir as
vibrações indicando as conversões e envio da mesma.
Ao clicar na opção configurações será exibida a tela ilustrada na Figura 4. Nessa área é
possível ajustar parâmetros tais como, o tempo de vibração, em milissegundos, do ponto e do
traço, bem como a frequência de voz para o sintetizador, ou mesmo desativar tal opção.

Figura 4: Tela de Configuração do Sistema.

A versão Android do software foi finalizada e ainda está sendo utilizada pelo deficiente
visual, tendo acompanhamento dos autores deste trabalho.
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5. CONCLUSÃO
A pesquisa explanada neste trabalho objetivou efetivar o desenvolvimento de um
aplicativo para dispositivos móveis, capaz de prover um novo modelo de comunicação alternativa
para portadores de surdocegueira, sendo baseado no código Morse e na realimentação vibro-tátil,
configurando-se como uma tecnologia que pode possibilitar ao deficiente comunicar-se e
expressar seu aprendizado, ideias, necessidades e aptidões.
Torna-se indispensável o processo de ensino da lógica do modelo e das funções do sistema,
para que posteriormente o usuário utilize tal recurso efetivamente de forma independente.
Evidencia-se que o sistema mostra-se funcional, convertendo precisamente as mensagens escritas
em código Morse para texto, bem como as mensagens de texto para estimulações táteis. Assim, o
processo comunicativo alternativo é priorizado neste trabalho, pois possibilita-se a troca de
informações entre múltiplos deficientes sensoriais e indivíduos ouvintes e videntes.
Cabe mencionar que a avaliação preliminar das funcionalidades do sistema aqui enfatizado,
no sentido de auxiliar a comunicação através das estimulações táteis, demonstra precisão e
atende todos os requisitos propostos. A próxima etapa será o aperfeiçoamento de diversas
formas, após testes sucessivos com surdocegos, tarefa que consistirá no aprofundamento deste
estudo, de modo a se levantar possíveis melhorias em decorrência das observações dos testes.
Entretanto, os testes iniciais realizados com o voluntário deficiente visual possibilitaram identificar
o quanto a aplicação mostra-se eficaz na troca de informações de forma simples.
Não obstante aos resultados promissores identificados, ainda há um amplo campo de
estudo para a concretização desta proposta, que deve ser entendida como um recurso voltado
para o rompimento de barreiras sensoriais que limitam o acesso à informação, e seu uso
possibilita uma forma de comunicação alternativa auxiliando sobremaneira em atividades de
relações interpessoais cotidianas.
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PROPOSTA E DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA VIRTUAL PARA APOIO
AO ENSINO-APRENDIZAGEM DA QUÍMICA ORGÂNICA
D. R. Medeiros1 e A. S. B. Lopes2
E-mail: davi.rodrigues@escolar.ifrn.edu.br1; alba.lopes@ifrn.edu.br2

RESUMO
A química orgânica é dividida em vários conteúdos que
são estudados pelos alunos, geralmente, durante o último
ano do ensino médio. Muitos alunos possuem dificuldades
na absorção desses conteúdos, principalmente no que se
refere a aprender a nomenclatura e as estruturas dos
compostos. A área de informática tem contribuído com o
ensino ao dispor de ferramentas que dão apoio ao
processo de ensino aprendizagem em diversas áreas do

conhecimento. Nesse contexto, esse trabalho apresenta
uma proposta de uma plataforma virtual para apoio ao
ensino de química orgânica. Essa plataforma possibilitará
ser utilizada como intermédio entre os professores e
alunos, possibilitando aos professores definirem tarefas
referentes a alguns compostos orgânicos, e aos alunos,
responderem questões referentes a esses compostos,
facilitando a fixação do conteúdo visto em sala de aula.

PALAVRAS-CHAVE: química orgânica, plataforma virtual, desenvolvimento web, ensino-aprendizagem.

PROPOSAL AND DEVELOPMENT OF A VIRTUAL PLATFORM TO SUPPORT THE
TEACHING-LEARNING PROCESS OF ORGANIC CHEMISTRY
ABSTRACT
Organic chemistry is divided into various contents that are
studied by students, usually during the last year of high
school. Many students have difficulties in absorbing such
content, especially when it comes to learning the
nomenclature and structures of organic compounds. The
computer science has contributed to education since this
area offers tools that support the teaching and learning
process in various areas of knowledge. In this context, this

work presents a proposal of a virtual platform to support
the learning of organic chemistry. This platform will allow
to be used as an intermediate between teachers and
students, allowing teachers to define tasks related to
some organic compounds, and the students, answer
questions pertaining to these compounds, facilitating the
fixing of the content seen in class.

KEYWORDS: organic chemistry, virtual platform, web development, teaching and learning.
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1. INTRODUÇÃO
No ano de 1828, com o descobrimento da síntese da ureia em laboratório pelo químico
Friedrich Wholer (1800-1882), notou-se ser possível produzir compostos de origem animal e
vegetal. A partir dessa descoberta, a Química Orgânica ficou conhecida como o ramo da química
que estuda propriedades, estruturas etc., da maioria dos compostos dos compostos formados por
carbono. Atualmente essa área da química é considerado muito importante, pois a partir dela são
fabricados “inúmeros produtos que utilizamos diariamente, como gasolina, querosene, álcoois,
plásticos, borrachas, tintas, remédios, fibras têxteis, papeis, produtos de limpeza, cosméticos,
produtos de higiene, pesticidas e fertilizantes agrícolas.” (FONSECA, Martha Reis, 2013).
No ensino médio, a química orgânica é dividida em vários conteúdos, dentre eles estão
cadeias carbônicas, nomenclatura, funções orgânicas e isomeria. Esses conteúdos geralmente são
estudados pelos alunos durante o 3° ano. Além disso, a maior parte desses assuntos estão presentes
na prova do ENEM, que é considerada essencial para os alunos que desejam ingressar no ensino
superior.
Por conter um conteúdo extenso e acumulativo, muitos alunos enfrentam dificuldades para
aprender a química orgânica. Essas dificuldades, muita das vezes, são criadas desde o estudo dos
primeiros conteúdos, os quais são uma base para se aprender os posteriores. Muitas vezes, a
principal causa disso está no desinteresse pelo conteúdo por parte dos alunos. Deste modo, por se
tratar de um assunto que requer bastante treino, os alunos acabam não conseguindo alcançar esse
grau de conhecimento necessário para aprender os demais conteúdo. Assim, isso acaba resultando
em um alto índice de reprovação nessa matéria.
(RAMOS, 2003) citado por (BENITTI, 2005), tem demonstrado que a utilização da Informática
na Educação pode potencializar e auxiliar o processo de ensino-aprendizagem nas escolas e que a
informática vem impregnando-se cada vez mais nos ambientes escolares. Assim, esse projeto busca
desenvolver uma plataforma web que auxilie o ensino da química orgânica, mais especificamente
das funções orgânicas, através da prática desses conteúdo. Espera-se com a aplicação desse
sistema, uma maior fixação do conteúdo estudado, assim como amenizar as dificuldades em
conteúdo futuros.

2. TRABALHOS RELACIONADOS
É possível encontrar na literatura algumas ferramentas que buscam auxiliar no ensino e
estudo de conteúdos da química orgânica.
O Orgânica Fácil é um aplicativo para celular que possui questões pré-cadastradas de
vestibulares” (JVAS, 2016). Nele o usuário escolhe uma opção de simulado e em seguida são exibidas
questões de múltipla escolha para o usuário responder. Após responder todas, é apresentado ao
usuário o número total de acertos. Apesar disso, o aplicativo não apresenta as alternativas corretas
(quando o usuário erra) e não traz opções para o usuário escolher um conteúdo especifico para ser
exercitado.
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O Organic Chemistry Nomenclature é uma ferramenta para os alunos estudarem e
memorizarem os nomes e as estruturas de todos os grupos funcionais importantes. (GOOGLE PLAY,
2016a). Também é um aplicativo Android formado por um quiz com perguntas pré-cadastradas,
porém nele o usuário tem a opção de escolher qual conteúdo deseja treinar. Após escolhido o
conteúdo, é mostrado a característica de um composto e quatro opções (através de imagens) para
o usuário escolher a qual composto pertence essa característica. Contudo este aplicativo está
disponível apenas em inglês, dificultando a acesso de alguns estudantes que não possuem domínio
do idioma.
Já o OrgoStketchpad é também um aplicativo Android, porém com funcionalidade diferente.
Possui um ambiente para ser montado os compostos orgânicos. À medida que vai sendo montado
é mostrado sua nomenclatura. (GOOGLE PLAY, 2016b). No entanto o aplicativo também está
disponível apenas em inglês e traz uma interface pouco usual.
No trabalho de Barros (2015), é apresentado um jogo chamado “Sim ou Não”. Segundo os
autores, “o jogo é uma competição entre os grupos da sala de aula que são previamente divididos.
O objetivo do jogo está em descobrir o nome de uma estrutura orgânica que o professor escolhe e
guarda para que ninguém possa ver. Essa estrutura pode ser um hidrocarboneto, um composto
oxigenado ou um nitrogenado, isso vai depender do assunto que o professor ministrou”. Além disso,
para descobrir o nome do composto, os alunos só podem fazer perguntas pra que tenham um
resposta sim ou não. Apesar de ser um jogo interessante para o aprendizado, ainda deixa a desejar
em relação ao estudo individualizado e também por não ser um software.
Por fim o software ChemSketch trata-se de “um pacote para desenho de estruturas químicas,
direcionado para uso doméstico e educacional. O produto oferece nomes químicos da IUPAC (mais
de 50 átomos funcionais)” (ACD/LABS, 2016). Apesar de funcional para se trabalhar com moléculas,
não possui ferramenta especifica para o ensino-aprendizado.
Para a construção da plataforma virtual para o ensino da química orgânica, será trabalhado
primeiramente com o conteúdo de hidrocarbonetos e futuramente pretende-se trabalhar com
todas as funções orgânicas. Nela, será cadastrado os compostos de hidrocarbonetos os quais
pretende-se estudar. Após isso, a plataforma irá se encarregar de elaborar várias perguntas sobre o
composto escolhido pelo professor em determinada tarefa.

3. ESTUDO DE CASO
A partir das pesquisas sobre os trabalhos relacionados, foi feito um estudo de caso para
verificar se os alunos do ensino médio utilizam alguma ferramenta para auxiliar no ensino da
química orgânica e quais recursos eles gostariam de ter disponíveis e uma ferramenta para auxiliar
no processo de aprendizagem.

3.1 Metodologia
Para o desenvolvimento desse estudo de caso foi utilizado os seguintes métodos:
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3.1.1 Coleta de dados: Para essa etapa utilizou-se um questionário online, o qual buscou-se
saber quais os problemas enfrentados pelos alunos ao estudar a química orgânica.
3.1.2 Analise de dados: Depois da aplicação do questionário, foram elaborados gráficos para
facilitar a análise dos resultados.

3.2 Resultados do estudo de caso
O questionário foi aplicado com 105 alunos, dentre eles participaram alunos de escolas
públicas, de escolas partículas e até mesmo alunos concluintes do ensino médio que estudavam ou
já tinham estudado química orgânica. Esse questionário tinha como principal finalidade responder
às seguintes questões: a) quais os problemas mais comuns enfrentados pelos alunos no aprendizado
da química orgânica; b) os alunos conhecem ou já utilizaram alguma plataforma de ensino durante
o estudo da química orgânica; e c) quais as principais funcionalidades que uma plataforma online
deve ter para auxiliar no processo de ensino da química orgânica.
A figura 1 apresenta os dados obtidos na análise da primeira questão (a). A partir dos dados,
é possível perceber que 56% dos alunos têm dificuldades para memorizar os afixos utilizados na
nomenclatura dos compostos orgânicos. Por exemplo: “met” que representa apenas um carbono
na estrutura, “an” que representa somente ligações simples e “o” para identificar que é um
hidrocarbonetos, formando assim a nomenclatura do composto “metano”. Também notou-se que
38% desses alunos têm dificuldades em identificar a nomenclatura do composto através de uma
determinada representação, por exemplo a nomenclatura a partir da formula estrutural: CH3-CH2CH2-CH2-CH2-CH3. Também é visto que 27% disseram ter dificuldades por não terem aprendido
conteúdos anteriores, como ligações químicas, por exemplo. Já 23% disseram ter dificuldades em
identificar se uma cadeia está estabilizada, ou seja, saber se existem elementos faltando ou
sobrando ligações. Por fim, 5% disseram ter outras dificuldades.

Figura 1: Principais dificuldades enfrentadas pelos alunos ao estudarem química orgânica.
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Com relação à segunda questão (b), a maioria dos alunos disseram não conhecer ou não ter
utilizado nenhuma plataforma que auxiliasse o ensino da química orgânica. Na Figura 2 podemos
observar a porcentagem que comprova isso. 30,5% dos alunos demonstraram conhecer ou já ter
usado e os outros 69,5% responderam não ter conhecimento sobre uma plataforma que abordasse
esse conteúdo.

Figura 2: Nível de conhecimento sobre alguma plataforma de auxílio ao ensino da química orgânica.

Por fim, na Figura 3 é apresentado o resultado da terceira questão (c), referente ao conteúdo
que os alunos consideram mais interessantes de ter disponível em uma ferramenta de apoio ao
ensino de química orgânica. Nessa questão, foram oferecidas diversas opções onde o aluno poderia
marcar mais de uma opção. Como pode-se observar na figura, a maioria dos alunos (75%) optaram
por um conteúdo interativo em confronto a 12% que escolheram conteúdo estático. Nota-se
também que 61% escolheram quiz (perguntas básicas sobre o assunto) como principal
funcionalidade. Outros 60% escolheram simulados de ENEM e vestibulares sobre o assunto. 50%
optaram por vídeo aulas. Outro recurso que obteve uma considerável aceitação dos alunos, com
47% foi a exibição do progresso do aluno, de forma que a plataforma exiba seu desempenho e
andamento de cada tarefa. Por fim, 39% escolheram ter jogos sobre o conteúdo.

Figura 3: Principais recursos esperados pelos alunos para a PAEQO
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3.3 Conclusão do estudo de caso
Através dos resultados obtidos, pode-se notar que a principal dificuldade dos alunos está
relacionada com a nomenclatura de compostos orgânicos. Também é observado que a maioria não
utiliza ou não conhece uma plataforma que ajude na aprendizagem desse conteúdo. Por fim, notouse também que a plataforma considerada ideal precisa ter funcionalidades como quiz, simulados,
vídeo aulas, conteúdo interativo e que mostre o desempenho do aluno.

4. SOLUÇÃO PROPOSTA
Tendo em vista as principais dificuldades identificadas no estudo de caso deste projeto, essa
seção apresenta uma proposta de desenvolvimento de uma ferramenta para auxiliar no processo
de ensino-aprendizagem da química orgânica. A plataforma Carbônus, a ser desenvolvida, será
utilizada como intermédio entre os professores e alunos. Ela será interativa e terá seu conteúdo
dinâmico, possibilitando aos professores definirem tarefas referentes a alguns compostos
orgânicos, e aos alunos, responderem questões referentes a esses compostos. Essas questões serão
geradas dinamicamente pela plataforma, a partir das características dos compostos definidos. As
tarefas definidas pelo professor serão como missões que os alunos deverão cumprir, e, ao cumprir
as missões, os alunos acumularão pontos em um processo de “gamificação” da aprendizagem.
(Mendes, 2012) citado por (FERNANDES, 2015) define que a aplicação de gamificação (do
inglês gamification) no processo de Ensino/Aprendizagem pode fazer com que os alunos sejam
motivados a cumprir determinadas tarefas ou gincanas para atingir os objetivos do curso. Desta
forma, optou-se por utilizar tarefas para que sejam cumpridas pelos alunos.
A plataforma possibilitará ao professor cadastrar os compostos orgânicos, montando assim
um banco de compostos orgânicos. Nesse cadastro, o professor informará as características do
composto, tais como: fórmula molecular, nomenclatura, função orgânica, tipo da cadeia,
ramificação e etc. A partir do banco de compostos, o professor poderá atribuir alguns compostos a
uma determinada tarefa. Essas tarefas serão compostas por perguntas simples geradas pelo próprio
sistema a partir das características presentes nos compostos. Alguns exemplos das perguntas são:
“Qual a forma molecular desse composto?”, “Qual a nomenclatura desse composto?”, “A que
função orgânica esse composto pertence?” etc. Ao responder cada questão, o sistema irá informar
ao aluno se ele acertou ou errou e, no caso de erro, apresentar a resposta correta. Em caso de
acerto, o aluno será bonificado com pontos, mantendo assim o processo de gamificação.
Com esse formato, deseja-se possibilitar aos alunos colocar em pratica o que foi aprendido
em sala de aula. Assim, pretende-se que essa espécie de quiz utilizado pelo sistema facilite a
memorização das propriedades dos compostos orgânicos e trará maior aprendizado sobre
determinado conteúdo.

4.1 Arquitetura da plataforma
Na Figura 4 é apresentado o diagrama de casos de uso do sistema projetado. Em seguida
será detalhado cada um dos casos de uso que compõem o diagrama.
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Figura 4: Diagrama de caso de uso do sistema

CDU1. Realizar cadastro: O sistema primeiramente irá mostrar uma tela de cadastro, para que o
usuário (professor e aluno) se cadastre e possa ter acesso ao sistema.
CDU2. Fazer login: Caso o usuário já possua conta no sistema, deverá se logar para acessá-lo.
CDU3. Visualizar tarefas: Após ter acessado o sistema, será exibida uma tela de tarefas, onde o
usuário visualizará as tarefas que o professor já cadastrou e que estão pendentes de resolução.
CDU3. Abrir tarefa: Na tela de tarefas pendentes, o usuário pode abri-las e cumpri-las.
CDU4. Gerar questão: Quando uma tarefa for aberta, o sistema irá gerar as questões e mostrá-las
para o usuário.
CDU5. Resolver questões: Para cumprir as tarefas pendentes, o usuário deverá responder todas as
questões contidas em determinada tarefa.
CDU6. Salvar pontuação: A cada questão resolvida, o sistema terá que salvar determinada
pontuação para o aluno.
CDU7. Definir tarefa: Ao acessar o sistema, o professor visualizará as tarefas e poderá definir novas
tarefas para os alunos.
CDU8. Visualizar perfil de alunos: O sistema deverá mostrar uma opção para que o professor possa
ver todos os alunos, assim como o perfil de cada um.
CDU9. Gerenciar compostos orgânicos: O professor terá uma opção, no sistema, para que ele possa
adicionar, remover, visualizar ou editar os compostos do sistema.
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4.2 Resultados da implementação
Aqui são apresentadas as principais telas do sistema proposto. Como já mencionado
anteriormente, a plataforma consiste de um sistema web interativo, com conteúdo dinâmico que
pode ser acessado por professores e alunos.
A Figura 5 apresenta a tela principal do site a qual é mostrada após o usuário ter acessado o
sistema. Nela são mostradas as tarefas pendentes para o aluno. Após acessar alguma tarefa, o
usuário será redirecionado para as telas de tarefa como mostra a Figura 6.

Figura 5: Tela de tarefas

Após aberta uma tarefa terá que responder o número total de perguntas contidas na tarefa.
Esse total de perguntas poder ser acompanhado através da barra de progresso localizada acima da
pergunta como mostrado na Figura 6. A medida em que for sendo respondido as perguntas, a barra
de tarefa irá avançando até ser completada a tarefa.

Figura 6: Tela de resolução de tarefas
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Para realizar o cadastro dos compostos, o professor deverá preencher os campos
relacionados a cada característica dos compostos como mostra a Figura 7.

Figura 7: Tela de cadastro de compostos

5. CONCLUSÃO
Este trabalho apresentou a proposta de desenvolvimento de uma plataforma web para
auxiliar o ensino da química orgânica. A plataforma utiliza um modelo de tarefas, as quais são
definidas pelo professor e devem ser resolvidas pelos alunos. Essas tarefas são formadas por
questões geradas pelo sistema a partir de características de determinados compostos orgânicos
cadastrados pelos professores.
Com a utilização desse sistema web, espera-se propiciar um maior estimulo aos alunos para
o estudo dos conteúdos de química orgânica e, consequentemente, facilitar a compreensão desses
alunos através de treinamentos e resolução de exercícios através da plataforma.
Futuramente espera-se melhorar o sistema através da modificação e implementação de
novas funcionalidades. Uma delas é uma melhor forma de representação da fórmula estrutural de
cada composto, que atualmente é feita através de imagens. Pretende-se também adicionar
questões em que o aluno deve montar a estrutura de um composto e o sistema deve avaliar se essas
estruturas estão certas ou erradas. Além disso serão recolhidos feedbacks dos usuários buscando
melhorar a interface e a utilização do sistema.

XII CONGIC | II SECITEX

343

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ACD/LABS. ACD/ChemSketch for Academic and Personal Use. Disponível
<http://www.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch/>. Acesso em: 4 set. 2016.

em:

BENITTI, F. B. V.; SEARA, E. F. R.; SCHLINDWEIN. Processo de desenvolvimento de software
educacional: proposta e experimentação. Revista Novas Tecnologias na Educação, v. 3, n. 1,
p.1-10, 2005.
BARROS, C. A.; JÚNIOR, S.; BIZERRA, A. M. C. Estruturas e nomenclaturas dos hidrocarbonetos: é
possível aprender jogando? HOLOS, v. 6, p. 146-155, 2015.
FONSECA, M. R. M. Química. São Paulo: Ática, 2013. p. 316.
FERNANDES, A. M. R.; CASTRO, F.S. Ambiente de ensino de química orgânica baseado em
gamificação. Revista de Exatas e TECnológicas, v. 1, n. 4, p.1-10, 2015.
GOOGLE
PLAY.
Organic
Chemistry
Nomenclature.
Disponível
<https://play.google.com/store/apps/details?id=o.chemquiz>. Acesso em: 7 set. 2016a.

em:

GOOGLE
PLAY.
Organic
Sketchpad.
Disponível
em:
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.charredsoftware.organic>. Acesso em 9
set. 2016b.
JVAS. Aplicativo Orgânica Fácil. Disponível em: <http://www.jvas.com.br/portfolio/105/>. Acesso
em: 7 set. 2016.

XII CONGIC | II SECITEX

344

SISTEMA VÍSUO – TÁTIL: UM APOIO À ORALIZAÇÃO DE DEFICIENTES AUDITIVOS
1

2

3

4

5

A. M. J. Soares ; F. L. Júnior ; M. P. Barbosa ; R. L. Alves e T. A. Sorrentino
1
2
3
4
E-mail: amaria.soa@gmail.com ; fbleoli@gmail.com ; paulo.marcos0108@live.com ; rodrigo.leone@ifrn.edu.br ;
5
tatiana.sorrentino@ifrn.edu.br

RESUMO
A interação social humana é permeada pela competência
comunicativa, pautada, sobretudo, na habilidade oral
que permite ao indivíduo expressar, através da fala, suas
ideias e aptidões de forma compreensível. Nesse âmbito,
uma das principais consequências da deficiência auditiva
reside nas dificuldades impostas ao desenvolvimento da
linguagem oral, fator que influência sobremaneira no
processo de aprendizagem. Vários serviços de
intervenção e melhoria da qualidade vocal dos surdos
têm se beneficiado com os atuais avanços tecnológicos.
Assim, o presente trabalho tem por objeto propor e
desenvolver um aplicativo para dispositivos móveis capaz
de estimar a frequência fundamental da voz (F0) do
indivíduo e indicar através de pistas táteis e visuais

(vibrações e cores na tela) se houve acerto ou erro do
valor medido com relação aos padrões de normalidade,
permitindo que os usuários melhorem sua entonação
para a correção do parâmetro, e consequentemente,
tornem sua fala mais inteligível. O trabalho constitui-se
como uma proposta de atuação e de pesquisa
interdisciplinar capaz de prover um suporte às técnicas
de audiologia educacional e fonoaudiologia que buscam
viabilizar a comunicação oral aos sujeitos sem feedback
auditivo, abrindo espaço para novas perspectivas no
processo de ensino/aprendizagem da oralidade para
surdos, bem como a participação e/ou inclusão social
mais efetiva de tais sujeitos, a despeito dos seus déficits
auditivos e complicações vocais.

PALAVRAS-CHAVE: Deficiência Auditiva, Tecnologia Assistiva, Voz, Software auxiliar à oralização; Dispositivos
Móveis.

VISUAL-TACTILE SYSTEM: A SUPPORT ORALIZATION OF HEARING IMPAIRED
ABSTRACT
The human social interaction is permeated by the
talkative competence, guided, mainly, in the oral ability
that allows to the individual to express, through the
speech, its ideas and aptitudes in a comprehensible way.
In that ambit, one of the main consequences of the
auditory deficiency resides in the difficulties imposed to
the development of the language and of the speech,
factor that influence excessively in the learning process.
Several intervention services and improvement of the
vocal quality of the deaf ones have if benefitted with the
current technological progresses. Thus, the present work
has for object to propose and to develop an application
for mobile devices capable to esteem the fundamental
frequency of the voice (F0) of the individual and to
indicate through tactile and visual tracks (colors in the

screen and vibrations) success or mistake of the value
measured with relationship to the normality patterns
there was been, allowing the users to improve its
intonation for the correction of the parameter and
consequently turn its more intelligible speech. The work
is constituted as a proposal of performance and of
research interdisciplinary capable to provide a support to
the techniques of educational audiology and speech
therapy that look for to make possible the oral
communication to the subjects without auditory
feedback, opening space for new perspectives in the
process of teaching/learning of the orality for deaf, as
well as the participation and/or more effective social
inclusion of such subjects, in spite of its auditory deficits
and
vocal
complications.

KEYWORDS: Hearing Impairment, Assistive Technology, Voice, Software helps Oralization; Mobile Devices.
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1. INTRODUÇÃO
As interações humanas diárias que se estabelecem no contexto social exigem a capacidade
comunicativa de se expressar oralmente e estabelecer suas respectivas relações interpessoais.
Nesse sentido, a forma de comunicação mais natural e utilizada consiste na fala, todavia, para que
as habilidades orais se desenvolvam efetivamente, o sujeito precisa apresentar o aparelho fonador
(órgãos que produzem a voz) e auditivo em condições normais, uma vez que para reproduzir o
som (falar) é necessário ouvi-lo, logo, a linguagem falada depende da audição, e,
consequentemente, a perda auditiva total ou parcial dificulta sobremaneira tal aspecto,
comprometendo a relação do indivíduo com o meio onde vive.
A audição é fator preponderante para o desenvolvimento oral, assim, qualquer nível de
perda auditiva acarreta consequências adversas, isto é, prejuízos cognitivos, psicossociais,
educacionais e, sobretudo, linguísticos, inibindo, de certa forma, o domínio sócio afetivo dos
deficientes auditivos (ALVES et al., 2016; SPERI, 2013). Em outras palavras, Alves (2016) destaca
que em face dos comprometimentos no sentido auditivo, que ocasionam dificuldades de
percepção de som, o sujeito não consegue monitorar sua própria voz, sublinhando o fato de a fala
dos portadores de deficiência auditiva se caracterizar, de maneira global, pela falta de
inteligibilidade (ORLANDIN, 2015).
Em escala global, a deficiência mais comum no âmbito contemporâneo trata-se da auditiva,
atingindo em torno de 5,3% da população mundial (NEVES et al., 2015). Ademais, segundo dados
de uma pesquisa da Who (2013), para cada 1000 (mil) nascimentos há uma incidência de
deficiência auditiva congênita de 1,5 a 5,95. O panorama da deficiência no Brasil também
impressiona. Um número significativo de pessoas possui algum grau de perda sensorial (ANDRÉS,
2012). Referindo-se à deficiência auditiva, dados do último Censo Demográfico, realizado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE apontam que o número de sujeitos afetados
pela referida deficiência chegou a 9.717.318 indivíduos (IBGE, 2010). Partindo-se do pressuposto
de que “as diferenças individuais como condição humana, que não deve ser prerrogativa para
definir direitos e oportunidades” (SILVA et al., 2014, p. 857) elucida-se a real necessidade do
levantamento de iniciativas, tecnologias e recursos para a reabilitação que proporcionem o
desenvolvimento da linguagem para o referido público.
Segundo as formulações de Bevilacqua et al. (2011 apud ALVES et al., 2016), os parâmetros
vocais mais alterados com a deficiência auditiva são, em síntese: a frequência fundamental da voz
(F0), a inteligibilidade, qualidade vocal, ritmo, velocidade e ressonância. Kremer & Gomes (2014)
complementam que dentre essas características, a frequência fundamental merece especial
destaque no processo de reabilitação, pois é possível, por meio de técnicas e intervenções, corrigir
o referido parâmetro vocal. Frisa-se que a F0 consiste no número de ciclos vibratórios das cordas
vocais por segundo e seu equivalente perceptual é denominado pitch (CHRISTMANN et al., 2015;
KREMER & GOMES, 2014).
No transcorrer da história, devido às limitações vocais que os deficientes auditivos
apresentam, uma questão cultural prevalecente trata-se da atribuição errônea do termo surdomudo (COSTA, 2015). Reis (2013) esmiúça que nem toda pessoa surda é igualmente muda, tendo
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em vista que a mesma não aprende a linguagem oral de forma espontânea pelo fato de não ouvir
os sons do ambiente para reproduzir, todavia, apresenta todas as condições físicas e fisiológicas
para falar, não sendo, portanto, muda, requerendo a utilização de técnicas apropriadas para a
estimulação e manifestação vocal. Por conseguinte, tais proposições abrem espaço para mudanças
paradigmáticas no que tange a percepção da produção vocal dos surdos.
Em virtude dos avanços científicos e tecnológicos já se tem atualmente um enfoque maior
para o oralismo, isto é, a consideração do desenvolvimento oral como base para o processo de
ensino/aprendizagem de surdos (BEVILACQUA et al., 2011), porém, ainda é insipiente, nas bases
de pesquisas nacionais, o estudo sobre a criação de novas metodologias de baixo custo
subsidiadas por artefatos tecnológicos para análise e remediação das alterações na fala do
portador de deficiência auditiva. No entanto, há estudos correlatos relevantes que comprovam
melhorias nas habilidades de percepção e controle da fala através de sistemas auxiliares para
treinamento da frequência fundamental da voz (ALVES et al., 2016; SILVA et al., 2011;
BARBACENA, 2010; LOPES, 2004; ARAUJO, 2000).
Desenvolvedores e projetistas de Tecnologias Assistivas, juntamente com os profissionais
que lidam com técnicas que estimulam determinadas movimentações vocais em pessoas surdas
têm, portanto, um grande desafio: buscar meios para viabilizar o controle fonoarticulatório,
aprendizado da fala, bem como a melhoria da voz de deficientes auditivos através da exploração
de sentidos adjacentes, tais como a visão e o tato, frente à audição deficitária, de modo a diminuir
as desvantagens comunicacionais vivenciadas por tais sujeitos, em diversas atividades rotineiras,
em especial durante sua escolarização.
Face ao exposto, este trabalho objetiva propor e desenvolver um aplicativo para
dispositivos móveis que execute funções de captura de um sinal de voz, processamento, extração
da frequência fundamental, sua análise, a indicação de acerto ou erro da F0 com relação aos
padrões de normalidade e uma forma de correção desse parâmetro através da utilização de
respostas táteis e visuais para o usuário. Em suma, após o cálculo da F0, o sistema indica de forma
gráfica, se a frequência medida está dentro da faixa esperada (cor verde na tela), o valor está
relativamente alterado (cor amarela na tela) ou se há um distanciamento muito elevado em
relação ao valor alvo ou esperado (cor vermelha na tela). De forma análoga, uma vibração padrão,
que será ensinada ao usuário, indica acerto com relação à frequência alvo, porém, à medida que o
sistema emite vibrações acima do padrão, implica dizer que a F0 está acima do alvo esperado, logo
é preciso ir aperfeiçoando a entonação até alcançar a frequência correta.
O trabalho deixa como contributo, além da revisão bibliográfica que fortalece a literatura
específica em tal área, uma proposta acessível e de baixo custo que pode auxiliar deficientes
auditivos com complicações vocais a terem um treinamento autônomo, pautado na mobilidade, se
configurando como um suporte aos profissionais da fonoaudiologia que lidam com a melhoria
vocal. Além disso, em outros cenários, o aplicativo poderá auxiliar pessoas com audição normal
que têm a voz como instrumento de trabalho, necessitando portando, mantê-la em determinado
padrão.
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2. FREQUÊNCIA FUNDAMENTAL DA VOZ E QUALIDADE VOCAL
A voz passa por inúmeras transformações ao longo do ciclo de vida, sendo um fator
perceptível auditivamente (ALMEIDA et al., 2015). As características vocais dos deficientes
auditivos apresentam aspectos marcantes e peculiares (ALVES et al., 2016). Nesse sentido, os
problemas identificados na fala de tais sujeitos comprometem a efetiva comunicação e se
relacionam diretamente com o tipo e grau da perda sensorial, idade, sexo, período de diagnóstico,
bem como se houve ou não algum acompanhamento e/ou tratamento vocal e auditivo
(CHRISTMANN et al., 2015; BEVILACQUA et al., 2011).
Kremer & Gomes (2014 apud Alves, 2016) conceituam a frequência fundamental da voz, ou
pitch, como sendo o menor componente que é resultante da vibração das cordas vocais,
influenciando na sensação de som grave ou agudo. Pessoas com voz aguda apresentam pitch alto,
já as que possuem voz grave apresentam pitch baixo (ALVES, 2016). No geral, os deficientes
auditivos apresentam essa característica bastante elevada, e consequentemente, as alterações na
F0 acabam distorcendo a qualidade vocal em diversas proporções (ALMEIDA et al., 2015; SPERI,
2013).
Conforme as formulações de Alves et al., (2016) e Kremer & Gomes (2014), a frequência
fundamental da voz de homens adultos está em uma faixa entre 80 Hz e 150 Hz, nas mulheres
esses valores encontram-se em limiares entre 150 Hz a 250 Hz, no caso das crianças, os valores da
F0 não dependem do gênero e da idade, sendo tal valor aproximadamente igual a 300 Hz. Já nos
deficientes auditivos, os valores são significativamente alterados, isto é, em surdos o valor da
frequência fundamental da voz chega a superar os 350 Hz, em todas as faixas etárias e gêneros.
De acordo com a literatura, há a necessidade de se estabelecer um eventual aprendizado
da correção da frequência fundamental da voz (KREMER & GOMES, 2014; BARBACENA, 2010),
uma vez que estudos correlatos já comprovaram a relevância de tal abordagem na melhoria da
qualidade vocal (ALVES et al., 2016; SILVA et al., 2011). Ademais, existem muitas frentes em que a
tecnologia pode auxiliar.
Araújo (2000) estudou o impacto da utilização de jogos computacionais para o controle
fonoarticulatório, bem como para o aprimoramento e melhoria da voz de deficientes auditivos.
Conforme o autor, os resultados demonstram que aplicativos computacionais lúdicos são efetivos
para o controle da frequência fundamental da voz, a melhoria na inteligibilidade da fala e o
aumento da qualidade da produção oral. Alguns estudos esmiúçam ainda a relevância da
utilização das estimulações táteis em tais abordagens (BARBACENA, 2010; BARROS, 2004).
Outras referências consultadas se destacam nessa perspectiva de tentar possibilitar
recursos tecnológicos e métodos que permitam aos surdos a produção de frequências próximas
aos dos valores encontrados nos ouvintes, abordando procedimentos terapêuticos que fazem uso
do feedback visual para apoio a melhoria na fala (LOPES, 2004). Silva et al. (2011) constatou a
melhoria na habilidade de percepção da fala de crianças surdas através de um software auxiliar
para treinamento auditivo.
Alves et al. (2016) desenvolveu um sistema que utiliza a realimentação tátil e visual para o
controle e a correção da frequência fundamental da voz. O autor destaca em seus achados o
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significativo aumento na qualidade vocal através da redução da f0 e aumento dos tempos
máximos de fonação, ou seja, o tempo máximo que um indivíduo sustenta em uma única
inspiração, a emissão de um som, além disso, o autor deixa em aberto a proposta de integração do
uso de sistemas com feedback tátil e visual implementados em dispositivos móveis, intento
buscado com o desenvolvimento do presente trabalho.
Um aspecto motivador para a busca da consolidação desta pesquisa diz respeito ao fato de
que a maioria das tecnologias, criadas para auxiliar o processo de comunicação e intervenção das
complicações adversas de deficiências sensoriais, apresenta no geral custo elevado (ALVES, 2016;
SPERI, 2013). Tal constatação reforça a necessidade de se reduzir tal desigualdade, de modo a
prover acesso às ferramentas de apoio criadas para tal intuito. A seção seguinte apresenta uma
explanação dos procedimentos metodológicos que nortearam a elaboração deste trabalho, isto é,
o planejamento, desenvolvimento e implementação do sistema proposto.

3. METODOLOGIA
A elaboração da ferramenta, até então proposta, envolveu a utilização de subsídios
específicos, adotados como parâmetros para sua efetivação, sendo esta realizada conforme
procedimentos metodológicos explanados, em síntese, no presente tópico. O aplicativo proposto
foi desenvolvido para plataforma Android. Destaca-se como recursos para a implementação e
depuração do sistema: o ambiente de desenvolvimento Android Studio baseado na IDE Intellij
(SANTOS, 2013) que oferece suporte a qualquer API Android, ou seja, qualquer interface de
programação. Para a codificação, a linguagem de programação utilizada foi a Java em virtude de
sua dinâmica de código e portabilidade, necessários às aplicações móveis (PISCO, 2015).
Utilizou-se o kit de desenvolvimento de software Android SDK, este possui diversas
ferramentas utilitárias para auxiliar desenvolvedores (ANDROID DEVELOPERS, 2014). Com relação
à biblioteca utilizada para pré-calcular a frequência fez-se uso da JTransform com classe base
ASyncTasc para atualização da frequência extraída (PISCO, 2015). A classe AsyncTasc executa o
cálculo de forma constante, capturando o valor momentâneo, permitindo a realização de ações
em segundo plano, exibindo resultados na interface sem necessitar da manipulação de processos.
Vale frisar que a forma de armazenamento utilizada, funcionando como um sistema de
gerenciamento de banco de dados para registros e posteriores consultas, foi o SQLite. O banco de
dados SQLite é altamente utilizado em serviços móveis, requerendo um gasto de memória
reduzido do sistema, uma vez que ao implementar um banco de dados interno, controlado pelo
disco rígido, não será necessário utilizar um sistema de gerenciamento (SQLITE, 2014).
Com o intuito de se obter melhores resultados futuramente, em novas versões do sistema,
utilizou-se o modelo incremental para atualização das funções, desse modo, fez-se uso do modelo
de processos orientado a reuso/incremental, isto é, as técnicas de cálculo da frequência já foram
utilizadas em outros aplicativos similares.
No que diz respeito ao ambiente de simulação e teste das funcionalidades do sistema por
parte dos projetistas, utilizou-se o USB Debugging, obtido através do próprio kit de
desenvolvimento Android SDK. Assim, o aplicativo foi testado diretamente em um celular Moto X
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1858. Assim, em se tratando do levantamento dos requisitos funcionais do sistema, isto é, as
funcionalidades executadas pelo aplicativo de modo a atender os objetivos dos usuários, a Tabela
1, esquematiza resumidamente tais fatores.
Tabela 1: Resumo dos Requisitos Funcionais do Sistema.

Requisito Funcional (RF)
RF1: Cadastrar Usuário

Descrição
Permitir que o utilizador do sistema realize seu cadastro.
O sistema deve solicitar, no âmbito do cadastro, a
RF2: Cadastrar F0 inicial gravação da frequência fundamental inicial para
posterior avaliação da evolução.
RF3: Disponibilizar
Dispor de um módulo de treinamento com resposta
Módulos de Treinamento visual e módulo de vibração com pistas táteis.
Comparar o valor da F0 extraída do sinal de voz com um
RF4: Classificar/Comparar valor alvo ou padrão, classificando se ouve acerto ou erro
em relação ao alvo.
O utilizador poderá realizar um aprendizado prévio do
RF5: Módulo de
acerto, aproximação ou afastamento do alvo, sem
Aprendizagem
necessariamente iniciar o processo de treinamento.
Armazenamento dos dados obtidos nos testes para
RF6: Armazenar Dados
consultas posteriores.
Permitir que o usuário consulte seu histórico de evolução
RF7: Apresentar Histórico dos treinamentos para verificar se houve melhorias
significativas no controle e correção da F0.
Todos os dados obtidos com a aplicação serão armazenados em uma base de dados.
Destaca-se que dentre outros exigidos no momento do cadastro, atributos como data de
nascimento e sexo são importantes, pois para classificar a F0 do sinal de voz, durante os testes,
compara-se a F0 medida com os valores alvos ou padrão, valores esses atribuídos de acordo com o
sexo e a idade do indivíduo: 120 Hz para homens adultos, 200 Hz para adolescentes entre 11 e 17
anos do gênero masculino, 220 Hz para mulheres adultas, 250 Hz para adolescentes do sexo
feminino e 300 Hz para crianças (BARBACENA, 2010 apud ALVES et al., 2016).
Em outras palavras, para a devida indicação de acerto ou erro o sistema considera a faixa
etária e gênero do indivíduo, assim, classifica o grupo e define o valor alvo/padrão de acordo com
o cálculo da idade pela data de nascimento, bem como pelo sexo informado no cadastro.

4. IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA
Verifica-se, através da Figura 1a, a tela principal do sistema de correção da frequência
fundamental da voz, onde será possível realizar o login, que requer que o usuário informe o e-mail
e senha, quando já cadastrados, para ter acesso aos módulos de aprendizagem e treinamento.
Destaca-se que nessa mesma tela inicial também é disponibilizado um campo para cadastro de um
novo usuário para autenticação nos próximos acessos ao sistema. A Figura 1b, apresenta a tela
disponibilizada para cadastro, com solicitações de preenchimento de informações do perfil do
utilizador.
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a)

b)

Figura 1: Telas de Autenticação e Cadastro - a) Tela de Login; b) Tela de Cadastro.

Por conseguinte, estando devidamente cadastrado, o usuário deverá emitir um som para
que o sistema cadastre sua frequência inicial e armazene na tabela de evolução. Á medida que o
indivíduo prossegue nos testes, no módulo visual, a resposta ao usuário consiste na indicação
através da variação de cor na tela. A Figura 2 ilustra uma situação em que há um determinado
acerto, pois, a cor verde indica proximidade da F0 medida com os valores alvos ou padrão.

Figura 2: Módulo de treinamento com extração da F0 e indicação de acerto.

Em suma, e de forma análoga, a cor Amarela indica uma alteração/elevação no valor
medido; Vermelho indica que o valor está muito acima do alvo. Dessa forma, o utilizador poderá
ver as alterações da característica vocal medida e manter, aumentar e/ou diminuir sua entonação,
com base nas indicações de erro e acerto, de modo a corrigir o referido parâmetro. A Figura 3a
demonstra a resposta do sistema quando os valores estimados para a F0 se encontram com

XII CONGIC | II SECITEX

351

elevações, estando acima do alvo de forma intermediária. Já a Figura 3b apresenta uma situação
em que a frequência medida está muito acima dos padrões de normalidade.

a)

b)

Figura 3: Telas de Treinamento - a) Alteração da F0; b) Erro da F0.

Em se tratando do módulo de vibração, que poderá beneficiar sobretudo os indivíduos que
possuem deficiência auditiva e visual de forma concomitante, destaca-se a seguinte
funcionalidade básica: se o valor da frequência fundamental da voz estiver dentro dos valores de
normalidade o sistema emite uma vibração padrão, que será ensinada ao usuário; se o valor
estimado para a F0 for menor que os valores de normalidade, a vibração será menor que a padrão;
Já para o caso em que a F0 está muito acima dos valores esperados, o sistema emitirá vibração
superior ao padrão.
Embora ainda em desenvolvimento e parcialmente implementado, o sistema mostra-se
funcionalmente relevante, simples e intuitivo, podendo ser aperfeiçoado de diversas formas.
Dispõe de um menu de configurações em que o utilizador poderá optar pelo método de correção:
módulo visual ou módulo de vibração, além do menu que exibe o histórico de evolução, de modo
que o usuário poderá ver seu escore de progresso no treinamento, isto é, a visualização de um
gráfico com o percentual de melhoria em relação aos valores inicialmentes computados.

5. CONCLUSÃO
A proposta deste estudo teve como objetivo o desenvolvimento de um processo de
melhoramento e controle da fala através da implementação de um sistema que utiliza a
realimentação vísuo-tátil para a aprendizagem, controle e correção da frequência fundamental da
voz, sendo o mesmo capaz de realizar uma captura e análise de parâmetros vocais em tempo real
em um dispositivo móvel, através de uma análise acústica de caráter não-invasivo para os
envolvidos.
Até então, o sistema encontra-se parcialmente implementado e em desenvolvimento. No
entanto, no que concerne a sua aplicabilidade pode-se dizer que o mesmo se mostrou funcional,
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capaz de extrair com precisão a frequência fundamental e dar uma resposta ao usuário, visual ou
gráfica, para que o mesmo possa corrigi-la, atendendo, portanto, a todos os requisitos propostos.
Assim, uma vantagem oriunda deste estudo e de sua continuidade consiste no fato de que a
aplicação de sistemas dessa envergadura, de melhoria da qualidade da voz, proporciona,
sobretudo, auxílio real aos sujeitos com voz e audição deficitárias, fortalecendo, dessa forma, o
incentivo à inclusão social de pessoas com deficiências sensoriais.
Ao se utilizar dispositivos móveis como alternativas para ampliar a acessibilidade de
diversas classes sociais de usuários ao sistema, destaca-se que a proposta atende a relação
favorável entre o custo e o benefício da utilização de tal componente na análise de transtornos
vocais. Por conseguinte, a próxima etapa deste trabalho consiste na realização de testes com certo
quantitativo de deficientes auditivos, avaliando as possíveis melhorias na correção do parâmetro
vocal e na fala, destacando e inserindo, possíveis aperfeiçoamentos e novas funcionalidades ao
software, em decorrência dos resultados dos testes.

6. AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem em caráter prioritário ao Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico – CNPq (Número do Processo: 469114/2014-2) pelo apoio e suporte
financeiro concedido ao presente estudo.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALMEIDA, A.A.F., FERNANDES, L.R., AZEVEDO, E.H.M., PINHEIRO, R.S.A, LOPES, L.W. Características
Vocais e de Personalidade de Pacientes com Imobilidade de Prega Vocal. CoDAS 2015;
27(2):178-95.
ALVES, R.L., SOARES, A.M.J., FREIRE, R.C.S., LIMA, C.M.G.S Synthesizable and prototypic visualtactile system-in FPGA: on a alternative to analysis and improvement of the voice quality for
the hearing impaired people. Revista Holos, 2016 – IFRN Brasil, ISSN 1807-1600.
ALVES, R.L. Correção da Frequência Fundamental da Voz Por Meio de Realimentação Tátil e Visual.
Tese (Doutorado). Universidade do Minho. Braga, 2016.
ANDRÉS, A. A Pessoa com Deficiência nos Censos Populacionais e Educação Inclusiva. Consultoria
Legislativa da Área XV. Educação, Cultura e Desporto. Brasília – DF, Novembro/2014.
ANDROID, DEVELOPERS, 2014. Disponível em: http://developer.android.com/sdk/index.html.
Acesso em 31 Ago. 2016.
ARAUJO, A.M.L. Jogos computacionais Fonoarticulatórios para crianças com deficiência auditiva.
Tese (Doutorado). UNICAMP, 2000.
BARBACENA, I.L. Melhoria da Qualidade da voz de deficientes Auditivos Utilizando-se Correção da
Frequência Fundamental. Tese (Doutorado). Universidade Federal de Campina Grande, 2010.
BEVILACQUA, M.C., MARTINEZ, M.A.M., BALEN, S.A., PUPO, A.C., REIS, A.C.M., FROTA, S. (Orgs.).
Tratado de Audiologia. 880 p. São Paulo: Editora Santos, 2011.
CHRISTMANN, M.K, BRANCALIONI, A.R., FREITAS, C.R., VARGAS, D.Z., SOARES, M.K, MEZZOMO,

XII CONGIC | II SECITEX

353

C.L, MOTA, H.B. Uso do programa MDVP em diferentes contextos: revisão de literatura.
Revista CEFAC. 2015, Jul-Ago, 17(4):1341-1349.
COSTA, J.P. A Prática Docente na Inclusão Educacional de um Aluno surdo com Implante Coclear.
Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2015.
IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico de 2010. Resultados da
amostra.
Disponível
em:
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/população/censo2010/default_resultados_amostra
.htm. Acesso em 21 Fev. 2016.
KREMER, R.L., GOMES, M.L. A eficiência do disfarce em vozes femininas: uma análise da
frequência fundamental. ReVEL. vol. 12, n. 23, 2014. Disponível em: http://www.revel.inf,br.
Acesso em 31 Ago. 2016.
LOPES, D.C.J. Avaliação da voz e inteligibilidade da fala de surdos antes e depois da terapia
fonoaudiológica com recurso computadorizado. Dissertação (Mestrado). Universidade de São
Paulo, 2004.
NEVES, A.J., VERDU, A.C.M.A, MORET, A.L.M., SILVA, L.T.N. As implicações do implante coclear
para desenvolvimento das habilidades de linguagem: uma revisão da literatura. Ver. CEFAC.
2015, Set-Out; 17(5):1643-1656.
ORLANDIN, A.P.G. Protocolo de avaliação da compreensão oral e da leitura na dificuldade de
oralidade. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Médicas de Santa Casa de são Paulo
– Curso de Pós-Graduação em Saúde da Comunicação Humana. São Paulo, 2015.
PISCO, R.G. SCADA em Android. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto, 2015.
REIS, D.S. Formação Docente e Educação de surdos: um encontro com a diferença, cultura e
identidade surda. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Rondônia (UNIR). Porto
Velho, 2013.
SANTOS, M.C.S. Disvoice: aplicativo de apoio a fonoaudiologia para dispositivos móveis. Trabalho
de Conclusão de Curso. UNIVEM, Marília: 2013.
SILVA, A.M.S., LIMA, A.V.I., SANTOS, D.A.N., SANTOS, J.S., BARROS, D.D., SCHLÜNZEN, E.T.M.
Educação Especial e Atendimento Educacional especializado: um estado da arte. Colloquium
Humanarum, vol. 11, n. Especial, Jul-Dez, 2014, p. 856-864. ISSN: 1809-8207. DOI:
10.5747/ch.2014.v11.nesp.000612.
SILVA, M.P., COMERLATTO JUNIOR, A.A., BALEN, S.A, BEVILACQUA, M.C. Uso de um software na
(re)habilitação de crianças com deficiência auditiva. J. Soc. Bras. Fonoaudiol. 2012;24(1):3441.
SPERI, M.R.B. A Criança com Deficiência Auditiva: da suspeita ao processo de reabilitação
fonoaudiológica. Verba Volant. Volume 4 – n. 1 – Janeiro-Junho, 2013. ISSN 2178-4736.
Disponível em: http://letras.ufpel.edu.br/verbavolant. Acesso em 01, Set. 2016.
SQLITE. (2014). SQLite. Disponível em: http://www.sqlite.org/about.html. Acesso em 31 Ago.
2016.
WHO, World Health Organization. Deafness and hearing loss. [texto da internet]. Genebra (SC):
World
Health
Organization.
2013.
Disponível
em:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/en/. Acesso em 01 Ago. 2016.
XII CONGIC | II SECITEX

354

SIDE – SISTEMA DE INTEGRAÇAO DOCENTE-ESTUDANTE
E. C. Silva1, A. H. F. de Morais2 e T. H. F. de Oliveira3
E-mail: emerson.costa@academico.ifrn.edu.br1, higor.morais@ifrn.edu.br2, thiagohfo@gmail.com3

RESUMO
O presente trabalho de pesquisa apresenta uma
ferramenta web para aumento da interação da relação
docente-estudante fornecendo ferramentas que
possibilitem o desenvolvimento das atividades docentes
de forma mais ágil e permitindo ao estudante a
construção de competências pedagógicas de forma
dinâmica. Para tanto, são utilizados recurso que
possibilitam ao docente a criação de ferramentas
avaliativas daquilo que se espera dos estudantes, por
meio da criação de avaliações objetivas ou

subjetivas, bem como a criação de trilhas de
aprendizagem que deverão ser seguidas pelo estudante.
O estudante, por sua vez, poderá construir uma bagagem
de ensino a partir das trilhas destacas pelo docente
podendo esta trilha ser compartilhada com outros
estudantes. Dessa forma, criando um ambiente
colaborativo de aprendizagem onde o docente e os
demais estudantes podem interagir de forma construtiva
para melhoria de sua formação.

PALAVRAS-CHAVE: Ambiente Virtual de Aprendizagem, Educação, Plataforma Web

SIDE - Integration System Professor-Student
ABSTRACT
This research work presents a web tool to increase the
interaction of the teacher - student relationship by
providing tools that enable the development of teaching
activities in a more agile way and allowing the student to
build teaching skills dynamically. For this purpose, they
are used feature that allow teachers to create evaluative
tools of what is expected of students, through the
creation of objective assessments or

subjective, and the creation of learning paths to be
followed by the student. The student, in turn , can build a
school bag from the trails destacas by the teacher can
this track be shared with other students. Thus , creating a
collaborative learning environment where the teacher
and the other students can interact constructively to
improve
their
training.

KEYWORDS: Virtual learning environment, Web plataform, Education
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1. INTRODUCAO
As tecnologias de comunicação e informação desempenham um papel ativo em nossa
sociedade estando presente em diversos segmentos. Na educação não é diferente e as tecnologias
de educação à distância estão cada vez mais ganhando destaque a atenção por parte das políticas
públicas e privadas. A tarefa de educar é bastante complexa sob a perspectiva que envolve vários
fatores como, por exemplo, o meio social em que os atores principais dessa atividade estão
inseridos, a bagagem educacional do estudante, a valorização que é dada ao docente, o acesso à
informação disponibilizado a todos. Cada um desses tópicos podem ser desdobrados em outros
artigos bastante relevantes, tendo inclusive como foco principal áreas não relacionadas
diretamente à tecnologia da informação, porém não é objetivo desse trabalho esmiuçá-los.
Dentre as principais tecnologias utilizadas para o suporte à educação, estão os Ambientes
Virtuais de Aprendizagem (AVAs), estes são responsáveis por servir de repositório de materiais
(mídias, recursos, softwares), além de promover interações entre docentes com alunos e a relação
objeto de estudo com alunos e docentes. Os AVAs são utilizados em ambas as modalidades,
presencial e EaD, mas o seu desenvolvimento surgiu a partir do interesse de áreas de estudo
diretamente ligadas a EaD (MOORE, KEARSLEY, 2007).
O Moodle é referência em AVAs e devido a isso é adotado por instituições de ensino, sejam
elas com propósito geral (cursos curtos, profissionalizantes e etc) ou de ensino superior. Assim,
sua utilidade foi por muito tempo vinculada apenas como um recurso para auxílio a cursos
presenciais e como ferramenta principal do EaD (MASCARENHAS, 2007; INOCENCIO, 2007; REGO
et al., 2011). Isso proporcionou uma relação de maior proximidade de docentes e alunos com
AVAs, nesse caso, o Moodle.
Observando os aspectos relacionados à comunicação e interação entre professores alunos
em seus cotidianos percebe-se que o uso de redes sociais e tecnologias correlatas são cada vez
utilizadas como estratégias de fortalecimento do processo de ensino-aprendizagem, não se
limitando apenas à EaD, mas fortalecendo a comunicação e interação entre docente-aluno nos
cursos presenciais. Atualmente, o acesso a esse tipo de conteúdo é muito fácil e bastante atrativo
para os alunos. Diversos profissionais do campus Mossoró relatam em reuniões pedagógicas que
ocorrem semanalmente experiências em que veem seus conteúdos e disciplinas preteridos frente
ao que se apresenta nessas redes sociais. A expectativa é que para as próximas gerações, o acesso
a esse tipo de conteúdo, ocorra cada vez mais cedo. Neste sentido, este artigo apresenta uma
proposta de integração entre professores e alunos através de uma plataforma web com o objetivo
de melhorar a forma de comunicação. Para tanto, o foco principal é tentar inserir os docentes
nesse contexto das plataformas virtuais e fomentar o desenvolvimento do binômio ensinoaprendizagem. Nas sessões seguintes explicaremos em mais detalhes o princípio de
funcionamento da ferramenta.
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2. REVISAO BIBLIOGRAFICA
Com o advento da Internet, surgem plataformas criadas originariamente para o processo
de ensino à distância e que também podem ser aplicadas ao ensino presencial. Essas plataformas
são denominadas SGA – Sistema de Gestão de Aprendizagem – e trata-se de uma categoria de
sistema de informação. Esses sistemas são usados pelos docentes como um recurso
complementar a aula presencial, principalmente como um repositório para material didático e
para o controle de avaliações (PEREZ, 2012).
Dentre as plataformas disponíveis, o MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment - Ambiente Modular de Ensino Dinâmico Orientado ao Objeto) é um
ambiente virtual de auxílio à aprendizagem que se notabiliza pela sua facilidade de uso e por ser
um software com licença aberta e desenvolvido de forma colaborativa pelos usuários. Para
ressaltar a dimensão do SGA, em setembro de 2015 o Moodle era adotado em 220 países, com
mais de 62 mil sites construídos, 8,5 milhões de cursos registrados e atingindo 77 milhões de
usuários entre docentes e discentes. (https://moodle.net/stats/)
Pelo seu modelo de desenvolvimento, podem ser incorporados ao Moodle outros módulos
que estendam suas funcionalidades, proporcionando aos usuários recursos tais como fóruns,
chats, questionários, tarefas e Juízes Online.
Os sistemas baseados em Juízes Online utilizam um conceito semelhante ao de TDD
(Desenvolvimento Orientado a Testes), no qual se tem uma entrada que é processada e em
seguida é gerada uma saída (BECK, 2010) cujo resultado é um valor lógico verdadeiro ou falso.
Essas comparações podem ser aplicadas em várias tarefas, tantas quantas sejam possíveis e/ou
necessárias. Após o processamento de cada uma dessas tarefas, a saída é comparada com a
resposta esperada e assim é determinado se o aluno realizou aquela tarefa com êxito ou não.
Inserido no contexto abordado nessa pesquisa, algumas iniciativas foram realizadas.
Dentre os sistemas que possibilitam à submissão e a avaliação automática de atividades voltadas
às disciplinas de programação, o MOJO se destaca como uma ferramenta que integra o Moodle e
Juízes Online. Normalmente o docente dessas disciplinas fica sobrecarregado pelos processos de
elaboração, avaliação e fornecimento de feedback das questões aos alunos. Esta ferramenta visa
diminuir a sobrecarga, por meio da automatização desses processos. Possibilitando que o docente
tenha mais tempo para dedicar ao acompanhamento eficaz dos alunos. (CHAVES et al., 2014). Em
contrapartida, por utilizar os Juízes Online, as avaliações disponíveis para a submissão pelo
docente são restritas as disponibilizadas pelo serviço, portanto não é possível inserir/modificar
uma tarefa e tê-la corrigida automaticamente.
O BOCA-LAB (FRANÇA et al., 2012) é uma proposta de Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA) integrado ao Moodle por meio de uma arquitetura orientada a serviços. Ele assimila
funcionalidades de outro sistema de apoio a competições de programação denominado BOCA
(CAMPOS e FERREIRA, 2004), desenvolvido para uso em maratonas promovidas pela Sociedade
Brasileira de Computação e estende para avaliações acadêmicas. O objetivo é, por um lado,
fornecer ao professor uma ferramenta que permita o gerenciamento de seus recursos didáticos e
que lhe dê apoio ao acompanhamento das práticas laboratoriais. Por outro lado, objetiva-se
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permitir ao aluno um feedback mais rápido, que o incentive a um comportamento mais
autônomo. A ferramenta utiliza um script que fica associado a um servidor web e é responsável
pela compilação e comparação dos códigos-fontes submetidos, além de fornecer o resultado ao
aluno.
Outro AVA em destaque é o Edmodo, onde Malhó e Fernandes (2014) apresentam uma
experiência pedagógica que envolve alunos de uma turma do ensino fundamental visando
promover o aperfeiçoamento da língua inglesa através da utilização das novas tecnologias de
informação e comunicação, numa perspectiva de integração, comunicação e colaboração online
de todos os alunos. A plataforma permite a criação de um ambiente virtual de aprendizado, onde
o docente rege uma turma e é possível embeber vídeos, introduzir links/comentários, calendarizar
tarefas direcionadas ao grupo de alunos ou criar subgrupos de aprendizagem, criar calendários de
eventos; os alunos podem enviar os trabalhos realizados para o professor corrigir e avaliar,
fornecendo feedback imediato. Entretanto, no processo de submissão de atividades, o Edmodo
não disponibiliza um modo de armazenamento para as avaliações do docente, acarretando na
impossibilidade de reutilização do questionário.
O Google Classroom é um SGA criado pelo Google e que permite uma maior interação com
a turma e a administração de atividades com possibilidade de dar retorno aos alunos. Foi
desenvolvido com professores para ajudá-los a poupar tempo, manter as turmas organizadas e
aprimorar a comunicação com os alunos (Andrade e Laroczinski, 2015). Em contrapartida, o
Google Classroom não oferece um modelo de avaliação nativo, as aplicações das tarefas são por
importação/exportação de arquivos.
Este trabalho, em complemento as demais pesquisas, expõe uma tecnologia que viabiliza:
1 – A submissão de avaliações online personalizadas pelos docentes; 2 – A Possibilidade de
armazenamento das questões em um banco pessoal; 3 – O compartilhamento de matérias como
textos, vídeos, áudios e livros; 4 – Rotina de estudos à ser seguida pelos alunos fornecida pelo
docente ou redigida pelo mesmo e; 5 – Uma interface para debate entre os estudantes e
esclarecimento de dúvidas com o docente.

3. METODOLOGIA
A proposta de um Ambiente Virtual de Aprendizagem que focasse nas necessidades de
docentes e discentes do IFRN – Campus Mossoró foi apresentada no XI CONGIC (Congresso de
Iniciação Cientifica do IFRN), dentro da I SECITEX. A partir das observações e ressalvas colhidas no
congresso, além do constante dialogo com professores, foi possível mapear quais requisitos eram
elementares na proposta inicial e convergir interesses docentes e discentes para um trabalho mais
especifico. Refinando a pesquisa, foi priorizado a implementação de um banco de questões onde o
docente pudesse depositar questões objetivas, discursivas ou de verdadeiro ou falso para serem
aplicadas aos alunos dentro da ferramenta ou exportadas para impressão. Também foi decidido
pelo desenvolvimento de um ambiente de discussão como o espaço de uma classe, onde os
estudantes pudessem expor suas duvidas, permitindo a iteração docente-discente e estudanteestudante.
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3.1 Tecnologias Utilizadas
A principal pretensão é o desenvolvimento de uma plataforma Web que estará
primeiramente disponível para modelos Desktop e que em versões futuras visará também o
público Mobile. Haja vista essas especificações foram necessárias à escolha de tecnologias frontend - parcela do software executada do lado no cliente, mais especificamente no Browser, como
as interações usuários-telas, o manuseio de elementos nas interfaces e a entrada e saída de dados
- e tecnologias back-end, que são responsáveis pelo processamento dessas informações, regras de
negócio do sistema e contato com o banco de dados.
O front-end é responsável pela aparência e identidade visual da aplicação. Nessa etapa da
organização visual do sistema, foi estabelecida a utilização de um framework front-end
denominado Bootstrap, visando uma maior produtividade, uma garantia mais sólida no
desempenho cross-browser e uma melhor adaptação da interface através das várias resoluções de
tela encontradas a disposição. Ainda com foco nas interfaces, foi utilizado uma biblioteca
JavaScript denominada JQuery, com intuito de diminuir a carga de código que precisaria ser
escrito, além da possibilidade de realizar requisições assíncronas ao servidor web, permitindo
assim um melhor desempenho.
O back-end é a parte de processamento e dinâmica da ferramenta e esta alicerçada na
linguagem PHP aliada ao framework Laravel. A escolha do framework teve como motivos
determinantes sua documentação abundante, sintaxe de código limpa e pela escalabilidade da
ferramenta (www.laravel.com). Seu modelo de desenvolvimento é baseado na consolidada
arquitetura MVC (Model-View-Controller) que propicia um trabalho em equipe mais dinâmico e
sólido, além de assegurar ao desenvolvimento uma maior organização (REENSKAUG, 1979). A
abordagem MVC é composta por três tipos de objetos (GAMMA ET al., 1995):




A Model é o objeto da aplicação que lida com dados, consumo de API’s externas ao
software;
A View é a apresentação na tela, camada de interação com o usuário;
O Controller é o que define a maneira como a interface do usuário reage às entradas do
mesmo.

3.2 Funcionalidades do Sistema
O presente trabalho de pesquisa teve como objetivo o desenvolvimento de um sistema
online que permite a troca de informações entre docentes e estudantes provendo recursos que
tornem essa relação mais palpável. A Figura 1 apresenta o Diagrama de Casos de Uso identificando
as funcionalidades do sistema e os atores (usuários) que poderão utilizá-las(Guedes, 2011), tais
como o Professor e o Aluno:
3.2.1 Reger Turmas/Participar de uma turma
O professor poderá criar uma turma para a disciplina lecionada e adicionará alunos a
turma. Os estudantes por sua vez dentro da turma terão um ambiente de debate com os colegas
de turma e com o professor.
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3.2.2 Armazenar Questões
Cada docente cadastrado terá um banco de questões pessoal, no qual poderá depositar
suas avaliações e organizá-las por assunto ou data. Em conjunto, terá a opção de migrar as
questões para submissão online de uma avaliação ou exportar para impressão.

Figura 1: Diagrama de Casos de Uso

3.2.3 Responder Dúvidas/Inserir Dúvidas
Dentro da interface da turma terá uma aba na qual o discente poderá depositar suas
dúvidas. Tanto o professor quanto os colegas de turma poderão respondê-la.
3.2.4 Fornecer Rotina de Estudos/Seguir Rotina de Estudos
O docente poderá fornecer a turma uma rotina de estudos para determinada avaliação,
período letivo ou conteúdo. Outra opção será o próprio aluno estipular uma rotina a ser seguida.
3.2.5 Submeter Avaliações/Responder Avaliações
O professor poderá aplicar avaliações com questões de múltipla escolha e/ou questões no
qual o aluno disserte a respeito. Estas questões poderão ser inseridas ou migradas do banco de
questões para a avaliação.
3.2.6 Compartilhar Material
Dentro do ambiente da turma, poderão ser compartilhados materiais didáticos pelo
professor como textos, áudios, vídeos, arquivos trabalhados em sala. Da mesma forma, ao aluno
também será permitido compartilhar materiais, respostas e arquivos.
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3.2.7 Trilha de Aprendizagem
Visando a particularidade de cada estudante, a ferramenta proporcionará a possibilidade
de incluir trilhas de aprendizagem que podem ser fornecidas pelo aluno ou pelo professor da
disciplina. Essas trilhas seriam pontos identificados pelo professor que o estudante tem alguma
dificuldade específica e iria lidar nessa perspectiva para proporcionar uma melhor adaptação ao
conteúdo ministrado.

3.3 Processo de Implementação
Para auxiliar a organização da equipe no desenvolvimento de software existem alguns
modelos genéricos como o Modelo em Cascata, Desenvolvimento Incremental e Engenharia de
Software Orientada a Reuso. O Modelo em Cascata divide-se em etapas: Especificação de
requisitos; Projeto de software; Implementação; Teste Unitário, Integração e Teste de Sistema e
Operação e Manutenção, para melhor estruturar tanto a compreensão do time que esta
desenvolvendo, assim como para atender corretamente as especificações do usuário, tratando
como fases distintas (Sommerville, 2011). Essa abordagem de desenvolvimento prevê
primeiramente a produção de uma documentação de especificações e levantamento de
requisitos, no qual se investe muito tempo da equipe, o que culmina não agregando valor para o
cliente de imediato e podendo apenas ser visualizado algum resultado em longo prazo (Gomes,
2015). O que também acontece recorrentemente nesse âmbito é o excesso de recursos, como
retrato por Medeiros (2013, p.1263) em uma experiência de capacitação docente em um regime
semipresencial, onde a maioria dos usuários descrevia a dificuldade em utilizar a ferramenta pela
quantidade de recursos disponíveis, objetos em tela e a quantidade de informação.
Para evitar esse tipo de adversidade no desenvolvimento da plataforma, optamos por uma
metodologia ágil com ciclos curtos, chamadas iterações, no qual se planeja, analisa, codifica, testa
e documenta o software a cada iteração, com o objetivo de apresentar resultados significativos
em pouco tempo, tornando a ferramenta disponível e agregando valor para os usuários (Gomes,
2015). Dessa maneira, foi possível responder rápido a mudanças de requisitos e adicionar recursos
que não constavam na analise inicial como um método de avaliação de verdadeiro ou falso ou a
exportação de avaliações para impressão com as questões armazenadas no banco pessoal.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
O objetivo é que os processos avaliativos e os recursos disponibilizados na ferramenta
contemplem as múltiplas inteligências dos estudantes, tais como: Linguística; a capacidade logica,
a interpessoal, a intrapessoal e a espacial. A Figura 2 apresenta uma área de trabalho e discussão
entre os estudantes e o docente, onde podem ser exercitadas as relações interpessoais, dúvidas
podem ser sanadas, materiais didáticos podem ser compartilhados e o professor possa administrar
os participantes. Nessa área de trabalho temos as postagens diárias que podem ser feitas tanto
pelos estudantes quanto tiverem alguma duvida envolvendo a disciplina, quanto pelos professores
quando necessitarem informar algo a turma. A aba “Arquivos” proporciona ao docente o
compartilhamento de material didático, sendo ele apresentação PowerPoint expostas em sala,
textos para analise em PDF ou recursos de mídia como vídeos ou áudios. Em consequente, esta
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Figura 2: Área de trabalho das turmas

disponível ao docente realizar tarefas ou avaliações para a turma como um questionário com
questões objetivas, questões discursivas ou verdadeira/falsa.

Figura 3: Banco de questões docente
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Direcionando o olhar da pesquisa também para dinamizar o dia a dia do docente, evitando
a execução de tarefas repetitivas e permitindo focar mais tempo em seu planejamento didático e
sua metodologia de ensino, a ferramenta conta com um banco de questões demonstrado na
Figura 3. As questões são depositadas pelo professor em um processo onde ele escolhe o tipo de
questão: Discursiva, Objetiva ou Verdadeiro/Falso; em seguida indica qual o conteúdo da questão
e suas respectivas alternativas, caso existam; e salva em uma categoria criada pelo professor. A
partir disso, as questões podem ser selecionadas e aplicadas às turmas dentro da aplicação a uma
determinada classe ou podem ser exportadas para impressão, com geração de um gabarito
dinâmico.

5. CONCLUSAO
O presente trabalho de pesquisa mostrou-se pertinente no que concerne ao
desenvolvimento das atividades pedagógicas e competências acadêmicas dos estudantes. Tanto
quanto à sua avaliação por do docente bem como da verificação da qualidade de sua
aprendizagem. O desenvolvimento de competências pedagógicas por meio de trilhas de ensino
permite ao estudante uma compreensão guiada e ao mesmo tempo autônoma, haja vista que a
trilha de aprendizado realizada pelo aluno poderá ser compreendida sob viés de sua própria
percepção e por meio da interação com outros alunos e o docente. Desta forma, conferindo-lhe
uma formação mais abrangente e possibilitando que o estudante possa construir sua bagagem
formativa única, mas com um alicerce teórico equivalente para todos os estudantes.
O trabalho ainda carece de maiores estudos e aumento da amostra de estudantes e
docentes envolvidos. Todavia, os resultados obtidos poderão ajudar o professor a compreender
melhor as necessidades individuais de cada estudante e aplicar trilhas de aprendizagem
diferenciadas com vistas a melhorias das competências pedagógicas desses alunos.
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UM ESTUDO SOBRE BIBLIOTECAS DE MINERAÇÃO DE DADOS EM SISTEMAS DE
CONTROLE DE VERSÃO
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E-mail: jessica.sayonara@academico.ifrn.edu.br1; felipe.pinto@ifrn.edu.br2

RESUMO
A comunidade de mineração de repositórios de software
tem proposto e explorado nos últimos anos diversos
trabalhos em diferentes domínios do conhecimento,
incluindo a construção de modelos de predição,
identificação de padrões, técnicas e ferramentas para
mineração de dados, entre outras. Para que seja possível
extrair informações de forma eficiente de tais
repositórios, é necessário o uso de ferramentas
construídas através de bibliotecas apropriadas. Este
trabalho apresenta resultados esperados de uma
investigação de algumas bibliotecas voltadas para a
recuperação de informações armazenadas em
repositórios de sistemas de controle de versão. As
bibliotecas alvo do estudo possuem suporte para a
linguagem Java, bem como para os sistemas de controle

de versão Git ou Subversion. O objetivo principal do
trabalho é investigar e definir um guia que apresente os
cenários mais adequados para uso de cada biblioteca e de
outras soluções personalizadas usadas pela comunidade
da área de mineração de dados que sejam identificadas ao
longo da pesquisa. Além disso, motivados pela falta de
tutoriais recentes dessas bibliotecas e ausência de
documentação em português, o que pode ser um desafio
no aprendizado inicial dos estudantes interessados no
tema, também propomos a criação de tutoriais que serão
disponibilizados gratuitamente na Internet para a
comunidade, facilitando o aprendizado dessas bibliotecas
por parte de estudantes que estão iniciando suas
pesquisas.

PALAVRAS-CHAVE: Mineração de dados, sistemas de controle de versão, guia, tutorial.

AN STUDY ABOUT DATA MINING LIBRARIES IN VERSION CONTROL SYSTEMS
ABSTRACT
The software repository mining community has proposed
and explored in the last years several studies in different
fields of knowledge, including the construction of
prediction models, pattern identification, techniques and
tools for data mining, among others. In order to efficiently
extract information from such repositories, tools built by
using appropriate libraries are required. This paper
presents expected results of an investigation of some
libraries used to retrieve information stored in
repositories of version control systems. The study focuses
on libraries that support the Java language, as well as the
Git or Subversion version control systems. The main goal

of the work is to investigate and define a guide that
contains the most appropriate scenarios for using each
library and other custom solutions used by the data
mining community that will be identified during the
research. In addition, motivated by the lack of recent
tutorials about these libraries and the lack of
documentation in Portuguese, which can be challenging in
the initial learning of students interested in the subject,
we also propose the creation of tutorials that will be freely
released on the Internet for the community, making easier
the learning of these libraries by students who are starting
their research.

KEYWORDS: Data mining, version control systems, guide, tutorial.
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1. INTRODUÇÃO
Nos dias de hoje, sistemas de software possuem um papel de extrema importância na nossa
sociedade. Pessoas de diferentes níveis sociais usam software todos os dias, seja no computador ou
em dispositivos móveis. Isso significa que existe uma grande variedade de software com diferentes
complexidades rodando em diversas plataformas, tais como computadores, smartphones, tablets,
smartTVs, veículos automotivos e outros. Igualmente variadas são as propostas de cada um desses
sistemas, incluindo entretenimento (players multimídia, jogos), assistência profissional (editores de
texto, planilha, CAD - Computer Aided Design Software), etc.
Mesmo diante dessa alta diversidade, a maioria desses sistemas adota uma estratégia
comum em seu processo de desenvolvimento, fazendo uso de serviços ou sistemas de controle de
versão, principalmente Git (CHACON, 2016) ou Subversion (COLLINS-SUSSMAN, 2011), para
gerenciar as modificações em nível de código fonte realizadas por cada membro da equipe de
desenvolvimento. As equipes colaboram na construção do código fonte do sistema de software e,
classicamente, usam os sistemas de controle de versão para gerenciar tais modificações. Durante o
desenvolvimento do sistema uma grande quantidade de dados é armazenada por esses serviços,
sendo possível extrair informações úteis deles quando adequadamente minerados.
Neste trabalho iremos apresentar resultados esperados de um projeto que visa investigar e
estudar bibliotecas voltadas para a recuperação de informações armazenadas em repositórios de
sistemas de controle de versão. Os objetivos são definir um guia que apresente os cenários mais
adequados para uso de cada biblioteca e elaborar material didática sobre cada biblioteca. O
trabalho está organizado da seguinte forma: Seção 1 apresenta a introdução do trabalho,
detalhando sua proposta, justificativa e objetivos; Seção 2 apresenta a fundamentação teórica do
trabalho, mostrando algumas bibliografias relacionadas e descrevendo brevemente as tecnologias
que estão envolvidas; Seção 3 descreve a metodologia que será aplicada; Seção 4 relata os
resultados esperados para o trabalho; Seção 5 apresenta algumas considerações finais.

1.1 Proposta
A comunidade de mineração de repositórios de software tem proposto e explorado nos
últimos anos diversos trabalhos nos mais variados domínios e áreas de conhecimento, incluindo a
construção de modelos preditivos, ferramentas para identificação de padrões e técnicas para
mineração de dados em repositórios de software. Na computação, os processos de
desenvolvimento e manutenção de sistemas de software geram uma grande quantidade de dados,
como revisões de código, arquivos modificados, controle de tarefas de desenvolvimento, etc.
Chaturvedi (CHATURVEDI, 2013) apresenta uma classificação para as ferramentas usadas
para mineração de tarefas, incluindo ferramentas recentemente desenvolvidas, ferramentas de
mineração de dados tradicionais, protótipos e scripts. Tais estratégias são usadas principalmente
para extração de dados, filtragem de dados, busca de padrões, aprendizado e predição. Neste
contexto, a maior parte dos pesquisadores ou usam ferramentas de mineração já desenvolvidas ou
criam suas próprias ferramentas ou scripts customizados. Para o segundo caso, é importante ter as
bibliotecas de desenvolvimento que podem ser usadas para a criação dessas ferramentas bem
mapeadas e com material de estudo abrangente disponível para a comunidade científica.
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Com base nisso, este trabalho apresenta resultados esperados de um projeto de pesquisa
que visa investigar e comparar bibliotecas existentes criadas com o propósito de facilitar a
recuperação de informações armazenadas por sistemas de controle de versão. Atualmente, existem
diversas bibliotecas que podem ser usadas para tal tarefa. O foco do trabalho se restringe apenas
para aquelas que são implementadas para uso com a linguagem de programação Java e que se
propõem a dar suporte aos sistemas de controle de versão Git ou Subversion (SVN).
Para os serviços disponibilizados pelo Subversion, uma biblioteca amplamente usada é o
SVNKit (TMate Software, 2016). No caso do Git, algumas opções que podem ser encontradas são o
EGit (Eclipse Foundation, 2016), atualmente disponibilizado em um plug-in da IDE Eclipse, e o JGit
(Eclipse Foundation, 2016). Mesmo com a existência de tais bibliotecas, alguns desenvolvedores
que trabalham com mineração e análise de dados ainda preferem recuperar os dados manualmente
de repositórios que usam Git ou Subversion e implementarem seus próprios parsers para realizar a
análise desejada. Neste sentido, algumas das justificativas é que tais ferramentas seriam lentas e
complicadas de usar quando é necessária a manipulação de uma grande quantidade de
informações. Este trabalho propõe uma análise entre tais bibliotecas, tentando identificar os
cenários de uso mais adequados para cada biblioteca e estratégia aplicada.
Dessa forma, a proposta busca definir um guia para uso e escolha dessas bibliotecas e
produzir material de estudo, como tutoriais com exemplos de uso comuns e reais para cada
biblioteca abordada. Com relação ao guia, deseja-se identificar um conjunto de cenários de uso
comuns, mostrando-se para cada cenário qual a biblioteca mais adequada de ser usada e,
eventualmente, levantando vantagens e desvantagens quando mais de uma pode ser aplicada.
Sobre a elaboração de material de estudo, é perceptível a dificuldade em encontrar tutoriais
atualizados dessas bibliotecas e de documentação em português disponível para a comunidade, o
que pode ser um desafio no aprendizado inicial dos estudantes interessados no tema. Esse material
será disponibilizado gratuitamente para a comunidade científica, facilitando o aprendizado dessas
bibliotecas por parte de estudantes que estão iniciando suas pesquisas no tema.

1.2 Justificativa
Para que seja possível extrair informações de forma eficiente dos repositórios de serviços de
controle de versão é necessário o uso de ferramentas construídas através de bibliotecas
apropriadas. É possível afirmar que o uso de bibliotecas de acesso a esses repositórios é a base de
diversos trabalhos de mineração e análise de dados. Garantir que pesquisadores usem ferramentas
e estratégias adequadas para alcançar os objetivos de suas pesquisas é fundamental para aumentar
a sua produtividade e impulsionar os resultados obtidos.
De acordo com Hassan (HASSAN, 2008), a mineração de dados pode se dar em repositórios
de diferentes tipos, de acordo com os dados que eles armazenam, classificados em (i) repositórios
de histórico – sistemas de controle de versão e gerência de tarefas –, (ii) repositórios de tempo de
execução – logs de implantação de sistemas – e (iii) repositórios de código – Sourceforge.net
(Slashdot Media, 2016) e GitHub (GitHub, 2016), por exemplo. No caso dos repositórios de histórico,
foco atual deste trabalho, para acessar o banco de dados dos sistemas de controle de versão de
forma eficiente, é imprescindível a escolha de uma biblioteca de acesso adequada caso uma solução
personalizada esteja sendo implementada. Nesta perspectiva, a proposta de um guia que apresente
guidelines serviria para os pesquisadores embasarem sua escolha.
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Além disso, é comum que estudantes nas etapas iniciais da pesquisa científica tenham
dificuldade em se aprofundar no tema, pois o material didático sobre tais bibliotecas é bastante
escasso e praticamente inexistente em português. Essa situação pode ser uma condição altamente
bloqueante que desestimule o estudante em aceitar o desafio de contribuir para a área.
Acreditamos, que a construção de tutoriais para essas bibliotecas é uma contribuição bastante útil
para estudantes que estão iniciando suas pesquisas em mineração de dados, e até mesmo para
pesquisadores mais experientes que podem usá-lo como uma referência de consulta durante a
programação de alguma tarefa.
Finalmente, é importante ressaltar que as contribuições que são esperadas deste trabalho
não estão limitadas apenas ao ponto de vista de inovação científica com a proposta do guia, mas
também abrangem uma perspectiva de melhoria no ensino através da elaboração dos tutoriais
sugeridos.

1.3 Objetivos
O objetivo deste artigo é descrever e apresentar os resultados esperados de um projeto de
pesquisa recém iniciado na área de mineração de dados no campus IFRN de São Gonçalo do
Amarante que visa: (i) definir um guia para uso e escolha de bibliotecas de acesso para sistemas de
controle de versão; (ii) produzir material didático de estudo, como tutoriais com exemplos de uso
comuns para cada biblioteca abordada. O guia identificará um conjunto de cenários de uso comuns,
mostrando-se para cada cenário qual a biblioteca mais adequada de ser usada, destacando
vantagens e desvantagens quando existir mais de uma opção. Sobre a geração de material de
estudo, é perceptível a dificuldade em encontrar tutoriais atualizados dessas bibliotecas e ausência
de documentação em português disponível para a comunidade. Esse material facilitará o
aprendizado dessas bibliotecas por parte de estudantes que estão iniciando suas pesquisas no tema.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Esta seção apresenta brevemente alguns conceitos envolvidos na proposta deste trabalho.
Também são indicadas as tecnologias alvo do estudo, bem como são descritos alguns trabalhos
relevantes de autores na área.
As bibliotecas alvo da análise serão o EGit e o JGit para suporte a mineração de dados no Git
e o SVNKit equivalente para Subversion. Essas bibliotecas são na verdade APIs que permitem acesso
aos repositórios de controle de versão através da linguagem de programação Java.
EGit é provido como um plug-in do Eclipse para o sistema de controle de versão Git. Git é
um sistema de controle distribuído o que significa que o desenvolvedor possui uma cópia completa
do histórico das revisões de código, o que permite acesso local ao repositório, possibilitando
consultas muito rápidas.
O JGit é uma biblioteca Java para aceso ao Git. JGit fornece rotinas para acesso aos
repositórios, protocolos de rede e algoritmos base para controle de versão. É uma biblioteca leve,
isto é, com muito poucas dependências tornando-o adequado para ser embarcado em qualquer
aplicação Java. JGit é usado em vários outros projetos, incluindo o NBGit, GitBlit, Gerrit Code Review
e o próprio EGit.
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Essas bibliotecas são usadas em conjunto com a linguagem de programação Java para
escrever software capaz de consultar dados de repositórios de sistemas de controle de versão. Java
é uma linguagem de programação orientada a objetos e de propósito geral. Segue a filosofia do
“escreva uma vez, rode em qualquer lugar”, o que significa que código Java compilado pode rodar
em todas as plataformas que suportam o Java sem necessidade de nova compilação.
Além dessas tecnologias citadas acima, destacamos ainda a importância que se tem dado ao
tema de mineração de dados na área de Ciência da Computação, tendo sido propostos diversos
tipos de trabalhos, dentro os quais citamos a seguir alguns mais clássicos. Chaturvedi (CHATURVEDI,
2013) apresenta um resumo e classificação de várias ferramentas que podem ser usadas para
mineração de dados. Kagdi (KAGDI, 2007) apresenta um survey e uma taxonomia para classificar
trabalhos de mineração em repositórios de software no contexto evolucionário, enquanto Kwan
(Kwan, 2011) apresenta um survey com as principais técnicas usadas em mineração de repositórios
de software. Um trabalho já antigo, porém, provavelmente um dos mais emblemáticos da área seja
o artigo do Ahmed Hassan (HASSAN, 2008) intitulado “The Road Ahead for Mining Software
Repositories”. Este apresenta um histórico da área de mineração de repositórios de software e
discute várias realizações e resultados usando técnicas propostas por pesquisadores até então. O
artigo ainda discute várias oportunidades e desafios emergentes nessa área.
Reforçamos ainda, que de acordo com o limite do nosso conhecimento na área, ainda não
foi proposto um guia de uso para essas bibliotecas. Além disso, é perceptível a falta de material
didático sobre elas, especialmente em língua portuguesa.

3. METODOLOGIA
Como indicado anteriormente, este artigo apresenta resultados esperados de um projeto de
pesquisa recém iniciado na área de mineração de dados. Dessa forma, os passos apresentados a
seguir, apesar de planejados, ainda não foram concretizados. Espera-se que o trabalho se
desenvolva e alcance resultados relevantes através da execução das seguintes etapas:










Aprofundamento do conhecimento em cada uma das tecnologias alvo da análise. Cada
uma das bibliotecas será estuda separadamente, inclusive com implementação de
estudos de caso que possam ser utilizados posteriormente na comparação delas para
elaboração do guia e na construção dos tutoriais.
Definição de cenários de comparação que serão analisados entre cada uma das
bibliotecas.
Organização dos cenários listados em uma guia de forma a representar em cada
biblioteca analisada qual seria a mais adequada ou com suporte mais completo para os
cenários específicos.
Seleção de repositórios de sistemas OpenSource que serão usados como exemplos nos
tutoriais a serem elaborados.
Considerando os cenários que foram levantados para o guia, serão elaborados tutoriais
com implementação e exemplos de código para cada biblioteca, considerando os
repositórios definidos anteriormente.
Compartilhar as contribuições deste trabalho com a comunidade científica.
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4. RESULTADOS ESPERADOS
Baseado em nosso conhecimento, consideramos que este trabalho possui contribuições
interessantes para a área, apesar de ter sido descrito aqui de forma preliminar. Especificamente, os
resultados esperados do projeto que destacamos também como principais contribuições são:










Incrementar a formação técnica dos estudantes. O assunto abordado pelo trabalho,
considerando o uso de bibliotecas para acesso aos repositórios de sistemas de controle
de versão, não é coberto por uma disciplina específica. Dessa forma, os estudantes que
venham a se envolver no trabalho terão uma formação extracurricular mais ampla.
Aumentar o interesse dos estudantes sobre a área de mineração de dados. Atualmente,
esta é uma área em que se desenvolve bastante pesquisa. Cada vez mais a sociedade
moderna usa e demanda tecnologia através de softwares embarcados nos mais diversos
dispositivos. Esses softwares geram uma grande quantidade de informação durante todo
o seu ciclo de vida que pode ser usada das mais variadas formas, por exemplo, identificar
desenvolvedores mais e menos ativos, ou ainda tentar predizer ações dos usuários com
base em análise de padrões de seu histórico de uso do software.
Fornecer o guia sugerido. Esta é uma contribuição resultante diretamente dos objetivos
do trabalho. O guia indicará cenários de uso e quais as bibliotecas sugeridas em cada
caso. Pesquisadores poderão usá-lo para embasar sua escolha de estratégia para acesso
aos repositórios de histórico de versão.
Elaborar o material didático sugerido. Esta é outra contribuição resultante dos objetivos
do trabalho. Há uma ausência perceptível de material didático sobre as bibliotecas
indicadas neste trabalho, especialmente em português. Esperamos elaborar, para cada
um dos cenários identificados no guia, um conjunto de tutoriais para a biblioteca
sugerida, incluindo exemplos detalhados e completos de implementação usando
repositórios de histórico de versão reais de softwares OpenSource. O tutorial irá incluir
exemplo de implementação, explicação detalhada sobre o exemplo e como configurar
seu ambiente de programação para poder executá-lo.
Compartilhar os resultados obtidos com a comunidade. Esperamos alcançar os
resultados apresentados acima e poder compartilhar os mesmos com a comunidade. Isso
já começa a ser feito através deste artigo, ainda que de forma preliminar, mas já
acreditamos ser uma maneira de trazer nossa proposta para avaliação e através disso
poder coletar sugestões de melhoria.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo apresentou os resultados esperados de um projeto de pesquisa recém iniciado
na área de mineração de dados que visa: (i) definir um guia contendo cenários de mineração de
dados em repositórios de sistemas de controle de versão e (ii) elaborar material didática sobre cada
uma das bibliotecas alvo usando repositórios de sistemas reais e OpenSource.
Entre os resultados esperados do trabalho e principais contribuições destacamos o
incremento na formação técnica dos estudantes, o aumento do interesse dos estudantes sobre a
área, o guia com sugestões de uso das bibliotecas, os tutoriais através da elaboração de matérias
didáticos.
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Apesar de ainda estar em caráter inicial, acreditamos que o trabalho possui potencial para
atingir os objetivos indicados e alcançar de forma satisfatória todos os resultados destacados como
esperados.
Este trabalho é financiado através do Edital Nº 18/2016 – DG/IFRN – Campus São Gonçalo
do Amarante, com uma bolsa de iniciação científica para discente.
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RESUMO
Atualmente, cerca de 19% da população brasileira possui
algum grau de deficiência visual. Em sua maioria, os
deficientes são dependentes de outros animais, seja de
outras pessoas ou de cães-guias. No referente artigo,
abordaremos uma solução para a dependência
locomotiva destes. Os objetos mais utilizados para este
fim são bengalas, pois usam outro canal (is) de
comunicação para perceber os obstáculos em seu
percurso. Pensando nisso, o objetivo deste projeto é o
desenvolvimento de um protótipo de bengala eletrônica,
de baixo custo, para deficientes visuais. Com base em
estudos das limitações dos usuários e em projetos já
desenvolvidos, a bengala foi pensada para evitar os
possíveis acidentes com os portadores de deficiência
visual. A bengala possui grande importância para a

inclusão social de pessoas com amaurose ou visão
subnormal, grande relevância tecnológica e baixo custo,
pois é utilizado material de fácil aquisição. Quanto ao
funcionamento, utiliza vibrações nos dedos para alertar
sobre os empecilhos abaixo e acima da linha da cintura.
Para tanto, foi usado o sistema Arduino Uno, assim como
sensores ultrassônicos, motores de vibração e cano de
policloreto de vinil (PVC). A programação funcional do
sistema sincroniza todos os componentes e controla a
intensidade das vibrações e qual dos motores vibram com
determinada distância dos obstáculos. A bengala é capaz
de orientar todos que necessitem de ajuda para identificar
obstáculos, ou seja, que não enxerguem o suficiente para
locomove-se independentemente.

PALAVRAS-CHAVE: Arduino, Baixo Custo, Deficiência Visual.

PROTOTYPE ASSEMBLY BENGAL ELECTRONICS FOR VISUALLY IMPAIRED
Currently, about 19% of the population has some degree
of visual impairment. Most of the disabled are dependent
on other animals, either from other people or guide dogs.
Regarding article will discuss a solution to the dependence
of these locomotive. The most commonly used objects for
this purpose are canes because they use another channel
(s) of communication to realize the obstacles in its path.
Thinking about it, the objective of this project is the
development of an electronic cane prototype, low cost for
the visually impaired. Based on studies of the limitations
of users and projects already developed, the cane was
thought to avoid possible injury to the visually impaired.

The cane has great importance for the social inclusion of
people with blindness or low vision, great technological
relevance and low cost, it is used material easy to
purchase. As for the operation, uses vibrations in the
fingers to warn of the obstacles above and below the
waist. Therefore, the Arduino Uno system was used, as
well as ultrasonic sensors, vibration motors and barrel of
polyvinyl chloride (PVC). Functional programming system
synchronizes all components and controls the intensity of
vibration of the vibrating motors, and which with a certain
distance from obstacles. The cane is able to guides all who
need help to identify obstacles, that is, not enough to
enxerguem can get around independently.

KEYWORDS: Arduino, Low Cost, Visual Impairment.
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1. INTRODUÇÃO
A visão é um sentido inerente ao ser humano, não menos importante que os demais. Ela
possibilita uma gama de percepções, entre elas a de orientação e locomoção. Uma vez que, a pessoa
é carente desse sentido fica exposta à diversas situações de riscos e acaba tendo dificuldades na sua
mobilidade.
Pensando nas dificuldades encontradas pelas pessoas com deficiência visual, desenvolvemos
um protótipo de bengala que identifica obstáculos acima e abaixo da linha da cintura, se caso houver
obstáculos informa ao usuário a existência dessas declividades, por vibrações de intensidades
relativas, que serão transmitidas a diferentes dedos do mesmo. Para isso, utilizamos uma
plataforma de código aberto Arduíno, isto é, o microcontrolador e seu ambiente de
desenvolvimento. Também, fizemos uso de motores de vibração e sensores ultrassônicos. Haja vista
a relação entre os componentes físicos e a programação lógica, estão sincronizadas para um melhor
desempenho.
A escolha pelo trabalho se deu pelo fato de existirem diversos modelos de bengalas para
pessoas com deficiências visuais, contudo os preços são elevados e algumas vezes estes produtos
não oferecem os requisitos necessários e eficazes para as pessoas com deficiência visual.
O presente projeto não só tem como objetivo a construção de uma bengala eletrônica de
baixo custo como também a inclusão social de pessoas com amaurose ou visão subnormal. Os
materiais utilizados são de baixo aquisição, de tal modo que sua confecção pode ser executada de
maneira simplificada

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Deficiência Visual
A visão é o canal mais importante de relacionamento entre o indivíduo, a sociedade e a
natureza. Pois é responsável por captar registros e organiza-los em nível cerebral, porém este
sentido não é inato aos seres humanos, isto é, aprendemos a enxergar com um processo
inconsciente nos primeiros anos de vida. A visão é uma espécie de sistema-guia, que usamos para
nos orientar no ambiente; sendo assim, a ausência dela leva-os a recorrer a outros tipos de sistemasguias, como calçamentos, bengalas, óculos eletrônicos, luvas com sensores e outros[7].
Deficiência Visual define-se como limitação funcional dos olhos (s) ou do sistema visual, pode
revela como distorção visual, perda do campo visual, diminuição da acuidade visual ou da
sensibilidade, diplopia, fotofobia, redução do contraste ou a junção de qualquer dos anteriores.
Dentre o amplo espectro visual é classificado como deficiência o que está entre a visão subnormal
e a amaurose [7, 6].
A baixa visão é classificada como aquela que tem cerca de três vezes menos que a visão
normal, também conhecida como visão subnormal, é manifestada na alteração da sensibilidade ao
contraste, da percepção das cores e intolerância à luminosidade; a pessoa com baixa visão é capaz
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de distingue vultos, a claridade, ou objetos a pouca distância. Na cegueira há apenas um único
padrão de resposta, ou seja, a ausência de visão é total [7, 13].
Segundo o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
realizado em 2010; a população brasileira e de, aproximadamente, 190.755.800 pessoas, das quais
35.862.090 pessoas possuem algum grau de deficiência visual, isto é, atingi 18,8% dos brasileiros,
percentual baixo, se isolado; porém se comparada com as outras deficiências é visto que é muito
alta essa proporção, um exemplo disso é a deficiência motora que antecede a visual com 7%, isto é,
menos que a metade[9].
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2014), cerca de 285 milhões de pessoas
em todo mundo é deficiente visual, dos quais 39 milhões possuem amaurose e os demais 246
milhões têm visão subnormal. O IBGE (2010) revela que mais de 6,5 milhões de brasileiros sofrem
com a cegueira ou baixa visão, sendo 506.377 cegos e 6.056.533 pessoas apresentavam grande
dificuldade para enxergar [9, 14].

2.2 Tecnologias assistivas
De acordo com o Comitê de Ajudas Técnicas:
“Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de características
interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias,
práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à
atividade e participação, de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade
reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão
social.” [2]
A bengala se caracteriza como uma tecnologia assistiva de duplo cunho, pois pode ser usada como
uma bengala branca e/ou verde, ou seja, por pessoas que possuem cegueira e/ou baixa visão.

2.3 Trabalhos antecessores
Em pesquisas bibliográficas, foram conhecidos outros projetos de bengalas eletrônicas
direcionados para pessoas com deficiência visual, entre eles estão os mais relevantes que são
descritos abaixo. Muitas dessas bengalas que foram ou estão sendo construídas utilizam o mesmo
princípio de detecção de objetos aéreos, utilizando diversos métodos de microprocessamento de
sinais provenientes de sensores ultrassônicos, e também circuitos eletrônicos.
Entre os exemplos encontrados temos o da Bengala eletrônica da Universidade Federal do
Paraná, que usa um dispositivo vibratório para que o deficiente visual possa captar as vibrações. Foi
feita com um circuito eletrônico com vários componentes, como resistores, capacitores e
temporizador; consequentemente, não é tão eficaz no controle quanto o Arduino. O sensor usado
na detecção dos obstáculos é de custo elevado e não é encontrado facilmente, o uso de muitos
componentes dificulta a manutenção[1].
Uma exceção quanto ao custo foi o projeto da Labiras, Departamento de Indústria,
Segurança e Produção Cultural semelhante ao nosso na carcaça de cano. Porém utiliza sensores de
estacionamento para detecção do obstáculo e buzzer (alerta sonoro) para comunica ao usuário a
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aproximação de obstáculos, sendo prejudicial para o deficiente visual, pois possuem audição
aguçada e o barulho é incômodo[3].
Outra bengala eletrônica foi desenvolvida por Alessandro Bueno, aluno do curso de
Engenharia da computação da Universidade Positivo, ela utiliza ultrassom para identificação de
objetos abaixo e acima da cintura e micromotores de vibração. Porém utiliza um microcontrolador
de valor superior ao Arduino Uno, assim como o sonar, que é de difícil aquisição; além do uso de
ambiente de desenvolvimento necessita da compra de licença[4].
Estudantes e professores do Instituto Federal da Bahia desenvolveu um projeto de Bengala
Automatizada para Detecção de Obstáculos com a mesma lógica de atuação do atual projeto,
inclusive o uso do Arduino. A sua bengala utilizava a refração das ondas de ultrassom para identificar
obstáculos, quando estes eram detectados haveria uma vibração instantânea na mão do deficiente
visual, podendo haver vibrações simultâneas por diferentes motores caso os obstáculos esteja em
diferentes direções. Porém o excesso de sensores pode causar interferência entre eles e encarece
a bengala, outro ponto negativo é o uso da bengala de alumínio, que é um material altamente
condutor elétrico e, consequentemente, deixa o usuário vulnerável à descargas elétricas, caso
algum componente eletrizado entre em contato com o alumínio[14].
Mas, não apenas as bengalas foram pensadas para facilitar a vida dos deficientes. Um
trabalho feito na Universidade Paulista projeta um Óculos com sonar, que poderia funcionar
perfeitamente se não se limitasse a detecção de obstáculos abaixo cintura, por ter que carregar um
caixa com os componentes eletrônicos e utiliza fones de ouvido como meio de alertar para o
deficiente[8].
Concluímos assim, a ineficácia de alguns dos projetos antecessores. Pelo menos um dos
métodos, dos materiais ou organização lógica não são eficazes e/ou não são benéficos aos usuários.
Isso pode ter causas diversas, como peso elevado, alto custo, difícil manutenção, alertas
inapropriados ou prejudiciais.

3. METODOLOGIA
3.1 Tecnologias e Materiais
3.1.1 Arduino
O Arduino é um pequeno computador, uma plataforma de computação física, que
interage com o ambiente por meio de hardware e software, ambos são livres. Também foi
utilizado o ambiente de desenvolvimento Arduino, pois possui código aberto, baixo custo, é
programado com uma sintaxe semelhante as linguagens C e C++ e é multiplataforma.
3.1.2 Sensores Ultrassônicos
Optamos pelo Sensor ultrassônico HC-SR04, normalmente utilizado como detector
de objetos ou na robótica para corrigir movimentação de robores, ele é capaz de medir
distâncias de 2cm a 4m com ótima precisão e baixo preço. Além de possuir um circuito
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pronto com emissor e receptor acoplados e 4 pinos (VCC, Trigger, Echo, GND) para medição.
Seu funcionamento consiste basicamente em enviar um sinal que, ao atingir um objeto, volta
para o sensor e com base nesse tempo entre o envio e recebimento, é calculada a distância
entre o sensor e o objeto. [5]
Analisando com mais detalhes esse processo de medição, que ocorre em 3 etapas:
1.
É enviado um sinal com duração de 10 us (microsegundos) ao pino trigger,
indicando que a medição terá início
2.
Automaticamente, o módulo envia 8 pulsos de 40 KHz (sinal acima da
capacidade de audição do ouvido humano) e aguarda o retorno do sinal pelo receptor
3.
entre o

Caso haja um retorno de sinal (em nível HIGH), determinamos a distância
sensor e o obstáculo utilizando a seguinte equação (1):

distância = (pulso em nível alto*velocidade do som (

340m
s

) )/2) .

3.1.3 Motores de Vibração
O meio de aviso ao usuário são dois motores de corrente contínua, que funcionam
com 3,3 V. Tratam-se de motores de vibração, geralmente utilizados em telefone celulares,
sendo, portanto, de fácil aquisição. Seu funcionamento é simples, o efeito vibratório do
motor vibracall dá-se graças ao eixo em metal que o mesmo possui e a sua ponta em formato
meia-lua. Assim que os sensores detectam um obstáculo o motor vibracall recebe um pulso
elétrico que faz com que o mesmo gire e pelo seu formato balança, acaba por contagiar os
dedos do deficiente com a vibração. [12]
3.1.4 Outros materiais
Além dos componentes eletrônicos principais, foram utilizados outros materiais, são
eles: uma pilha de 9 V, devido ao baixo consumo de energia do circuito total; fios e jumpers;
solda de estanho e fita isolante, ambos para fixação dos componentes e junção dos fios na
bengala.

3.2 Procedimentos Metodológicos
3.2.1 Sistema Físico
A bengala eletrônica é, fisicamente, um cano PVC com um sistema eletrônico de
detecção de obstáculos. Porém não é apenas isso, os componentes são eficazes e estão
localizados em espaços estratégicos, objetivando o máximo de eficiência.
A placa Arduino e a pilha estão localizada no centro e na parte traseira da bengala,
assim equilibrando o peso e não possibilitando a colisão da placa com os obstáculos. E é
exatamente nessa região que os fios, que estão ligados aos componentes, são conectados
no Arduino, eles são passados internamente pelo cano e exteriorizados por um pequeno
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orifício no corpo do cano, evitando assim qualquer possibilidade de descargas elétricas no
usuário e favorecendo a estética.
Os sensores então direcionados em sentidos opostos, com a angulação necessária
para o alcance de todos os objetos relevantes, tanto na região superior quanto na inferior.
A base do sensor superior está voltada para cima com ângulo, em relação à bengala de 90°,
pois a bengala é, geralmente, usada na diagonal; o sensor Inferior está com angulação
aproximadamente 60°, também em relação ao cano. Fator importante é a impossibilidade
de interferência eletromagnética.
Os motores de vibração funcionam com no máximo 3,3 V, o bastante para obtemos
a vibração necessária para e não danificar as funções motoras do usuário. Eles estão
localizados no local destinado à mão em dois locais distintos, o posicionamento do primeiro
é indicado no polegar, é ele que avisa quanto aos obstáculos abaixo da cintura; enquanto o
segundo é destinado aos empecilhos na altura da cabeça.
A montagem dos componentes foi feita em laboratório, garantindo a segurança dos
projetistas e a eficácia dos componentes.

Figura 1: Bengala Montada

3.2.2 Programação Funcional
A programação sincroniza todos os componentes, delimita a distância relevante dos
obstáculos para alerta do usuário, aciona os motores, limita o tempo de espera e executa
outras tarefas fundamentais.
Primeiramente é acionado o sensor inferior, com base na tensão recebida no pino
echo é calculada a distância dos obstáculos, se ela for menor ou igual à 1,5 metros (150 cm)
é acionado o motor inferior por 1 segundo e é desligado. Logo após, é realizado o mesmo
processo com o segundo sensor e o motor superior.
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A repetição da função padrão loop garante que, se o usuário não desviar do
obstáculo, o motor relativo à posição do obstáculo vibre novamente.

Figura 2: Programa controlador da bengala eletrônica
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4. RESULTADOS E DISCURSÕES
Durante os testes, observamos que a bengala vibra assim que o programa é executado e
detecta obstáculos. Os motores não são acionados ao mesmo tempo, primeiro o inferior e depois o
superior, assim se ambos os sensores detectarem obstáculos não haverá dúvida na identificação da
posição.
Os motores então próximos, ambos localizados na região indicada para mão; por esse
motivo, pessoas que não possuem o tato aguçado, como os deficientes visuais, podem se confundir
na diferenciação de qual motor está vibrando. Porém, é necessário apenas um pouco de atenção e
técnica.
Pois os materiais possuem baixo custo e são de fácil aquisição, isto possibilitou o custo total,
de aproximadamente, R$ 85,00. Além disso, o posicionamento dos componentes favoreceu para o
equilíbrio do peso, que foi pequeno se comparado ao dos projetos anteriores; a estética da bengala
foi agradável, principalmente a não exposição dos fios, porém ainda pode ser melhorada em futuras
versões com a camuflagem dos componentes.
De maneira geral, obtivemos um protótipo eficaz, de fácil manutenção e baixo custo.

5. CONCLUSÃO
Com este trabalho pretendemos demonstrar como um protótipo de bengala pode facilitar a
vida de deficientes visuais quanto às questões locomotivas e mostrar que estes podem ser incluídos
socialmente, mesmo com a ajuda de uma bengala que os tornariam quase que independentes,
sejam eles portadores da amaurose ou da visão subnormal.
Fazendo compreendermos que os deficientes visuais necessitam de algo mais eficaz e de
fácil aquisição, o protótipo apresentado será bastante útil e servirá como uma ferramenta essencial
para sua locomoção, já que necessitam de um apoio como, por exemplo, cães-guias que precisam
de certo tempo para adestramento, além de custarem caro.
Com isso, esta pesquisa contribuirá para o trabalho de estudiosos que pretendem facilitar,
cada vez mais, a vida dos deficientes visuais, pois dará os subsídios necessários para um
aprofundamento maior no problema. Inclusive, uma sugestão para trabalhos futuros seria um novo
protótipo, não somente para pessoas com deficiência visual, mas com deficiências físicas também.
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RESUMO
Esta pesquisa foi realizada com o objetivo de
buscar publicações acadêmicas acerca de mecanismos de
que motivem o aprendizado de alunos do ensino médio,
na Revista Brasileira do Ensino de Física. A nossa
motivação para essa investigação se justifica pela
realidade de nosso ensino, principalmente no que diz
respeito ao ensino da Física. Os artigos encontrados
foram lidos e analisados se seus conteúdos condiziam
com o objetivo da pesquisa, se tinham relevância para o
tema e se auxiliavam no aprofundamento de
conhecimentos sobre o tema de quem os lesse.
Observou-se também se ao menos o conteúdo proposto
no artigo poderia contribuir para a prática da realidade

da sala de aula para professores e alunos. Entendida
como provocação a motivação pode ser despertada de
diversas formas, desde que envolva o individuo e tenha
relação com a atividade a qual o mesmo precisa
desenvolver. Partindo do pressuposto de que a falta de
motivação está diretamente ligada ao baixo rendimento
do aluno no estudo da Física, o foco desse trabalho,
observa-se que é muito vago o que se ouve falar sobre
estímulo no contexto educacional do ensino de Física.
Em todas as produções encontrados neste repositório
foram apresentados mecanismos de motivações
adaptáveis para alunos do ensino médio e até mesmo da
graduação.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino médio, Ensino de Física, Motivação.

PRODUCTION OF KNOWLEDGE ABOUT LEARNING MOTIVATION MECHANISMS IN
PHYSICS EDUCATION
ABSTRACT
This research was conducted with the objective of
seeking academic publications on mechanisms that
motivate learning of high school students in the Brazilian
Journal of Physics Teaching. Our motivation for this
research is justified by the reality of our education,
especially with regard to the teaching of physics. The
articles were read and analyzed if their content matched
with the purpose of research, they had relevance to the
topic and helped with the deepening of knowledge on
the subject of whom read. It was also observed if only
the content proposed in the article could contribute to

the practice of classroom reality for teachers and
students. Understood as a provocation motivation can be
awakened in different ways from that involve the
individual and is related to the activity to which it needs
to develop. Assuming that lack of motivation is directly
related to low student achievement in physics, the focus
of this study, it is observed that is very vague what you
hear talk about stimulus in the educational context of the
teaching of physics. In all productions found in this
repository motivations mechanisms were presented
adaptable for high school students and even graduation.

KEYWORDS: High School, Physics teaching, Motivation.
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1. INTRODUÇÃO
Esta pesquisa foi realizada com o objetivo de buscar publicações acadêmicas acerca de
mecanismos de que motivem o aprendizado de alunos do ensino médio, na Revista Brasileira do
Ensino de Física, e nessa, foram encontrados cinco artigos que tratavam do assunto proposto.
A nossa motivação para essa investigação se justifica pela realidade de nosso ensino,
principalmente no que diz respeito ao ensino da Física. Nesse nos deparamos com muitos
obstáculos a serem superados, desde a escassez de tempo, visto que em algumas escolas o tempo
direcionado à Física se resume a dois horários de aula semanais nos quais não há possibilidade de
explorar muitas ferramentas que fujam do padrão de se trabalhar apenas fórmulas. Isso impede
que outros instrumentos de didática sejam utilizados e sem a didática necessária ou suficiente
para o ensino da Física o entendimento da mesma vai sendo desenvolvido pelo aluno por meio de
uma aprendizagem mecânica e superficial. Sendo assim, em hipótese supomos que essa
aprendizagem irá ser esquecida após as avaliações formais da instituição de ensino, não tendo o
mínimo de aprofundamento conceitual ou prático sobre a Física.
Outro problema que detectamos facilmente em escolas públicas é a falta de material de
laboratório que possa envolver o aluno numa experiência prática que o leve a entender e aplicar
numa situação real os conhecimentos adquiridos em sala de aula.Tudo isso dificulta bastante o
interesse do aluno ao estudar, pois o ensino não apresenta algo que prenda sua atenção ou o
provoque a querer saber mais. Isso porque apenas ler mais sobre o assunto torna o ato de estudar
enfadonho, estático, sem dinamicidade principalmente para os jovens entre 15 e 17 anos.
Assim, na perspectiva de encontrar e expor produções científicas que abordem alternativas de
motivação para suprir essas fragilidades em sala de aula deu-se inicio a esta pesquisa e elaboração
desse artigo como instrumento de divulgação de seus resultados.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A palavra motivação pode ser entendida como uma força propulsora que leva alguém a
atingir determinado objetivo.
O ser humano por natureza necessita de motivação para realizar qualquer atividade desde
as coisas mais simples na infância. Entendida como provocação a motivação pode ser despertada
de diversas formas, desde que envolva o individuo e tenha relação com a atividade a qual o
mesmo precisa desenvolver. Partindo do pressuposto de que a falta de motivação está
diretamente ligada ao baixo rendimento do aluno no estudo da Física, o foco desse trabalho,
observa-se que é muito vago o que se ouve falar sobre estímulo no contexto educacional do
ensino de Física. Desse modo, parte-se geralmente pelo senso comum de que há uma relação nos
conhecimentos produzidos sobre a atitude do professor como forma de instigar o aluno a
aprender durante a aula. Para Raasch (1999. p. 2): este seria “*...+ o grande desafio da atualidade a
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que nós educadores devemos nos propor: averiguar as razões da ausência da motivação do aluno
para a aprendizagem analisá-las, e buscar estratégias eficazes que ajudem a reverter este quadro.”
Vê-se que clara a percepção que conforme o tempo vai passando esses problemas vão se
tornando cada vez mais complexos e difíceis de lidar, pois são novas exigências colocadas sobre as
antigas que ainda não foram saciadas, sendo assim deve ser trabalhado desde cedo.
Alunos desmotivados apresentam comportamentos de desistência perante algum tema a
ser estudado e indagam afirmações negativas a própria capacidade de aprendê-lo como “não sei
fazer, é muito difícil, não adianta tentar”, o que infelizmente é mais comum do que o esperado nas
salas de aula de ensino médio. Segundo Pinheiro (2006) o professor é um agente transformador
na vida do aluno e deve criar um “ambiente motivador” para despertar no aluno a vontade de
aprender e para isso o educador tem que ser compromissado e conseguir se reportar ao aluno
como alguém de confiança e evitar sejam de qual natureza for, indícios que reforcem o
sentimento de incompetência de seus discentes.

3. METODOLOGIA
A pesquisa foi desenvolvida no período de 2 a 10 de setembro do ano em curso utilizando
como fonte de busco repositório da Revista Brasileira de Ensino de Física (RBEF) usando o
descritor aprendizado, sem aspas, a mesma foram encontrados cinco artigos abordando o tema
proposto, apresentando diferentes formas de se trabalhar no ensino de Física, dentre eles um
estudo de caso.
Os Artigos dispostos na RBEF estão apresentados no Quadro 01, abaixo.
Quadro 01 – Revista Brasileira do Ensino de Física
QUANTIDADE

EDIÇÃO

ANO

01

1ª

1999

01

2ª

2001

01

3ª

2003

01

2ª

2006

01

1ª

2012

FONTE: http://www.sbfisica.org.br/rbef/
Os artigos encontrados foram lidos e analisados se seus conteúdos condiziam com o
objetivo da pesquisa, se tinham relevância para o tema e se auxiliavam no aprofundamento de
conhecimentos sobre o tema de quem os lesse. Observou-se também se ao menos o conteúdo
proposto no artigo poderia contribuir para a prática da realidade da sala de aula para professores
e alunos. Os mesmos foram expostos nesse trabalho em forma de quadro contendo suas
informações e em seguida foram analisados e discutidos conforme os achados no contexto dessa
pesquisa.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os artigos encontrados na Revista Brasileira do Ensino de Física que satisfaziam a proposta
desse trabalho são apresentados em quadros de referência os quais apresentam também o
objetivo de cada artigo. Isso deixa claro que o foco deste tópico é expor a essência de cada
produção e apresentar as estratégias utilizadas em cada experiência relatada. Estão esses em
ordem cronológica do mais antigo ao mais recente, de 1999 a 2012.

Quadro 02: Artigo publicado na RBEF - 1999
REFERÊNCIA
PEDUZZI, L. Imagens Complementares a um
Texto de Mecânica: a Perspectiva de seu
Potencial para o Aprendizado do Aluno.
Revista Brasileira de Ensino de Física.
Março, 1999. V 21, n. 1, p. 136-152.

OBJETIVO
Neste trabalho, apresenta-se um conjunto de
imagens complementares aos Livros 2 (“Força e
movimento: de Thales a Galileu") e 3 (“Força e
movimento: de Descartes a Newton") do texto
“As concepções espontâneas, a resolução de
problemas e a história e filosofia da ciência em
um curso de mecânica", explicitando o seu
potencial para o ensino da mecânica.

FONTE: http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/v21_136.pdf

Neste trabalho, Peduzzi (1999) aborda a utilização de imagens no ensino da mecânica,
porém não no ensino médio e sim no curso universitário de Física na Universidade Federal de
Santa Catarina, o que não diminui a possibilidade de se adaptar ao ensino médio. O autor descreve
como a utilização de imagens juntamente com os textos trabalhados pode aumentar
potencialmente o envolvimento do aluno com a disciplina. Traz também um pouco de entrevistas
com alunos sobre o que eles acham em relação ao uso de imagens e os livros que os mesmos
conhecem disponíveis no mercado acadêmico. São descritos os tipo de imagens que podem ser
utilizadas para um melhor relacionamento entre o aluno e o hábito de estudar, sendo esses:
a)
b)
c)
d)

Imagens de caráter predominantemente ilustrativo;
Imagens que estreitam os laços da ciência e da arte;
Imagens provocativas;
Imagens que objetivem contribuir, explicitamente, para um melhor entendimento
conceitual;
e) Imagens que questionam, diretamente, o aluno;
f) Imagens que, necessariamente, resultam estéreis ao aluno sem a fundamentação
teórica do texto. Peduzzi (1999)
O material utilizado nessa experiência esta vinculado ao texto “As concepções
espontâneas, a resolução de problemas e a história e filosofia da ciência em um curso de
mecânica”, sendo como dito anteriormente uma estratégia adaptável ao ensino da Física no
Ensino Médio.
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Quadro 03: Artigo publicado na RBEF - 2001

REFERÊNCIA
CARDOSO DIAS, P. A (Im)Pertinência
da História ao Aprendizado da Física (um
Estudo de Caso). Revista Brasileira de
Ensino de Física. Junho, 2001. V 23, n. 2, p.
226-235.

OBJETIVO
Neste artigo, assumo que a História de
uma particular ciência é um legítimo foro de
investigação de seus fundamentos. A História
revela “o porquê" das categorias conceituais da
ciência, clarificando, assim, o significado dos
conceitos.

FONTE: http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/v23_226.pdf

O autor deixa clara a importância de se estudar a história e toda a construção conceitual do
assunto em questão, nesse caso o trabalho foi feito focado no tema A teoria do calor. Ele também
se refere que não há apenas um modo de se fazer e se trabalhar a história da Física. Ele discorre
muitas fórmulas e explicações da teoria, como a fundamentação do principio de Carnot e o dilema
de Thomson, o princípio de Joule.
Neste trabalho, podemos destacar uma citação bem marcante do autor e que fundamenta
sua estratégia s “A história coloca em evidência a ‘operação mental’ que leva do ‘laboratório da
natureza’ à lei geral. Há argumento para se entender “a força das evidencias” mais fortes do que o
quê aconteceu na ordem fatual da vida?” (P 232).
Esse tipo de abordagem envolvendo a história até chegar ao conceito que conhecemos e
estudamos hoje em dia é importante para que o aluno entenda que não foi um lampejo de
genialidade e também a influencia da Física no seu dia a dia e apesar da falta de tempo disponível
em sala de aula é possível procurar outros meios e adaptar-se as necessidades e possibilidades.
Quadro 04: Artigo publicado na RBEF - 2003

REFERENCIA
M. Muller, J. L. Fabris, R. Falate, E.
Cação Jr. Um Experimento para Medir
Velocidades como Instrumento Motivador
no Aprendizado de Conceitos da Ótica Física.
Revista Brasileira de Ensino de Física.
Setembro, 2003. V 25, n. 3, p. 273-277.

OBJETIVO
Neste artigo é descrito um arranjo
experimental que forma a base para operação
dos Velocímetros Laser. O arranjo é usado na
medição da velocidade de um sistema físico
bem conhecido.

FONTE: http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/v25_273.pdf

O foco desse trabalho é descrever um arranjo experimental para a base de um velocímetro
Laser. “A utilização deste arranjo experimental possibilita ao aluno a compreensão dos fenômenos
de interferência, difração e espalhamento da luz, com a utilização de uma técnica ótica com
inúmeras aplicações no campo de medidas de velocidades de partículas.” (P 273).
Ele está repleto de explicações conceituais e matemáticas do pêndulo (instrumento
utilizado na experiência para que fossem obtidos resultados facilmente calculáveis), e de como se
comporta a luz proveniente de um laser. Os autores relatam a construção do arranjo sendo assim
possível que o leitor reproduza a construção e como realizar o procedimento.
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Os autores descrevem a construção de um instrumento que pode melhorar o
entendimento e o envolvimento dos alunos com relação ao tema. Claramente esse instrumento
apresentado pode não ser a melhor opção para a realidade do leitor, mas serve de exemplo e
fonte de pesquisa para melhorar o ensino da física e motivar alunos do ensino médio ao estudo da
mesma.

Quadro 05: Artigo publicado na RBEF - 2006

REFERÊNCIA
PIRES, M. VEIT, E. Tecnologias de
Informação e Comunicação para ampliar e
motivar o aprendizado de Física no Ensino
Médio. Revista Brasileira de Ensino de Física.
2006. V 28, n. 2, p. 241-248.

OBJETIVO
Neste trabalho descrevemos uma
experiência didática em que foi introduzido o
uso de Tecnologias de Informação e
Comunicação no Ensino de Física em nível
médio a fim de ampliar as possibilidades de
produzir ganhos na aprendizagem dos
estudantes.

FONTE: http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/050903.pdf

No seguinte artigo, “Tecnologias de Informação e Comunicação para ampliar e motivar o
aprendizado de Física no Ensino Médio.” Os autores fundamentam sua atividade na Teoria da
aprendizagem significativa de Ausubel e o citando em durante o desenvolvimento, motivando os
alunos do Ensino médio através do uso de um sítio virtual a fim de melhorar o rendimento
acadêmico. A atividade foi realizada em uma escola particular de Porto Alegre. Os autores
mostram como o ensino num ambiente virtual nos quais os alunos se sintam envolvidos e que
relacione a praticas do dia a dia pode motivar potencialmente o interesse dos mesmos no estudo
da física. Mas consideram a prática como caráter exploratório.
Este é um ótimo exemplo de bons resultados se aliando as tecnologias, uma forma de
mostrar a professores que há um potencial nas mesmas e que devemos deixar essa resistência a
novas formas de envolver o aluno e de fazê-lo protagonista da atividade o que motiva bastante à
busca de novos conhecimentos.

Quadro 06: Artigo publicado na RBEF - 2012

REFERÊNCIA

OBJETIVO

ASSIREU, A. REBOITA, M. CÔRREA, M.
Neste artigo apresentamos uma
Observando o céu, quantificando as nuvens e atividade didática que envolveu o uso conjunto
praticando modelagem: um exercício de apoio da observação seguida pela formalização e
ao aprendizado das ciências atmosféricas. modelagem do processo.
Revista Brasileira de Ensino de Física. 2012. V
34, n. 1, p. 1501/1501-6.
FONTE: http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/341501.pdf
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No trabalho em foco os autores relatam o porquê da dinâmica das nuvens despertar o
interesse dos alunos. Na atividade realizada os alunos foram divididos em grupos, receberam
orientações teóricas e fizeram observações em horários que coincidiam com horários de intervalo,
o que é uma opção para que as aulas não sejam prejudicadas.
Com o decorrer das páginas, é apresentado ao leitor ou a leitor a explicações acerca de
todo o processo o que se propõe a trabalhar com os alunos trazendo inclusive fórmulas completas
do assunto.
A disciplina escolhida neste trabalho aborda uma compreensão bem mais aprofundada do
que o visto no ensino médio, mas a estratégia utilizada é bem simples e pode ser seguida para
objetivos diferente ou outros assuntos específicos dentro das ciências atmosféricas, que por sinal
já um tema que desperta muito interesse no dia a dia.

5. CONCLUSÃO
Uma passagem encontrada em “Observando o céu, quantificando as nuvens e praticando
modelagem: um exercício de apoio ao aprendizado das ciências atmosféricas.”, marcou o processo
dessa pesquisa, a qual diz que “As concepções pedagógicas modernas concordam com o fato de
que atividades que levem o aluno a experimentar processos são fundamentais para uma perfeita e
integral compreensão destes processos. (P 1501)”, e é o que se pretende com essa pesquisa
reafirmar que todo educador deve internalizar desde o inicio de sua carreira essa necessidade de
motivar o aluno e mostra-lo que esse repositório pode ser uma boa ferramenta de auxilio a essas
práticas.
É possível trilhar vários caminhos diferentes como, apresentado nos artigos utilizados nesta
produção, imagens, Tecnologias da informação, experimentos ou vivencias do dia a dia. com o
mesmo objetivo, é preciso apenas entender a realidade em que se vive e encontrar o melhor. Em
todas as produções encontrados neste repositório foram apresentados mecanismos de
motivações adaptáveis para alunos do ensino médio e até mesmo da graduação.
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SÍSMICA DE REFLEXÃO NA PROSPECÇÃO DE HIDROCARBONETOS
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RESUMO
Este artigo apresenta os métodos mais comuns de
prospecção de Petróleo e Gás, onde serão abordados os
métodos Geológicos e Geofísico. A descoberta de
petróleo é uma tarefa que envolve um estudo do
comportamento das diversas camadas do subsolo através
de métodos geológicos e geofísicos que, em conjunto,
conseguem indicar o local mais adequado para a
perfuração. Inicialmente é necessário realizar alguns
estudos para se localizar uma possível jazida.
Conhecimentos de Geologia e de Geofísica são
empregados de forma a se avaliar o solo e o subsolo. A

geologia realiza estudos na superfície que permitem um
exame detalhado das camadas de rochas onde possa
haver acumulação de petróleo. Na sequência, pode-se
usar explorações Geofísicas no subsolo. Um dos métodos
mais empregados é o da sísmica, no qual se usam
explosivos para produzir ondas que se chocam contra a
crosta terrestre e voltam à superfície, sendo captadas por
instrumentos que registram determinadas informações
de interesse. A prospecção por si só não pode prever com
exatidão a existência de petróleo, porém indica com certa
propriedade o local mais favorável à sua existência.

PALAVRAS-CHAVE: Prospecção de Petróleo e Gás, Métodos Geológicos e Geofísicos, Sísmica de Reflexão.

TITULO EM INGLÊS
ABSTRACT
This article presents the most common methods to
prospect for oil and gas, where the Geological and
Geophysical methods will be addressed. The discovery of
oil is a task that involves the study of behavior of the
various layers of the basement through geological and
geophysical methods that together can indicate the most
appropriate place for drilling. Initially it is necessary to do
some research to find a possible deposit. Geology and
Geophysics knowledge are employed in order to evaluate
the soil and subsoil. The geological studies done on the

surface which allow a detailed examination of the rock
layers which can be the accumulation of oil. Following,
you can use Geophysical explorations underground. One
of the most used methods is seismic, which are used
explosives to produce waves that crash into the Earth's
crust and return to the surface and is captured by
instruments that register certain information of interest.
The prospect alone can not accurately predict the
existence of oil, but indicates to certain property the most
favorable location of your existence.

KEYWORDS: Prospecting for Oil and Gas, Geological and Geophysical Methods , Seismic reflection.
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1. INTRODUÇÃO
O petróleo (do latim petroleum, “óleo da pedra”) é uma combinação de hidrocarbonetos
com cadeias carbônicas de vários tamanhos, que podem ser abertas, fechadas ou ramificadas. É
uma substância viscosa, menos densa que a água, com cheiro característico e de cor variando entre
o negro e o castanho escuro. Também pode conter quantidades pequenas de nitrogênio, oxigênio,
compostos de enxofre. O petróleo é encontrado em regiões cujo subsolo é constituído de grande
quantidade de rochas sedimentares. A descoberta de petróleo é uma tarefa que envolve um estudo
do comportamento das diversas camadas do subsolo através de métodos geológicos e geofísicos
que, em conjunto, conseguem indicar o local mais adequado para a perfuração. Inicialmente é
necessário realizar alguns estudos para se localizar uma possível jazida. Conhecimentos de Geologia
e de Geofísica são empregados de forma a se avaliar o solo e o subsolo. A geologia realiza estudos
na superfície que permitem um exame detalhado das camadas de rochas onde possa haver
acumulação de petróleo. Na sequência, pode-se usar explorações Geofísicas no subsolo. Um dos
métodos mais empregados é o da sísmica, no qual se usam explosivos para produzir ondas que se
chocam contra a crosta terrestre e voltam à superfície, sendo captadas por instrumentos que
registram determinadas informações de interesse.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Este trabalho tem como objetivo apresentar alguns métodos geofísicos utilizados para a
prospecção de petróleo e gás, sendo eles a gravimetria, magnetometria e sísmica de reflexão. O
trabalho tem como foco a sísmica de reflexão. O subsolo é composto por diferentes camadas de
sedimentos, essas camadas são caracterizadas por terem propriedades distintas, dentre elas a
impedância de acústica, essa característica tem como base para o método da sísmica de reflexão. O
texto desse presente trabalho tem como fonte Thomas (Thomas 2001), Urdininea (2010),
dissertação de mestrado de Rafael Ludwig Herzig (HERZIG 2003) e sites específicos sobre a área.

3. METODOLOGIA
Os procedimentos metodológicos utilizados constituíram-se de pesquisa bibliográfica,
realizada na literatura especializada disponível, principalmente publicada em Thomas (2001),
Urdininea (2010), Ferreira (2002) e também a utilização de sites específicos sobre petróleo e gás.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A primeira etapa da prospecção é a realização de um estudo geológico com a finalidade de
reconstruir as condições de formação e acumulação de hidrocarbonetos em uma determinada
região. As rochas que afloram são mapeadas a partir de atividades de campo (mapeamento
geológico), e depois utiliza métodos geofísicos para reconhecer e delimitar a bacia sedimentar e
identificar algumas estruturas geológicas, como, por exemplo altos estruturais. Um dos métodos
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mais empregados é a da sísmica de reflexão, este método se refere ao estudo das ondas refletidas
por uma determinada formação geológica.

4.1. Gravimetria
A gravimetria é utilizada para medir as variações do campo gravitacional terrestre quem são
provocadas por corpos rochosos dentro da crosta até quilômetros de profundidade. Tais variações
são influenciadas pelas diferentes densidades das rochas, sendo as mais densas, as de maior
influência no campo gravitacional.

4.2. Magnetometria
A prospecção magnética para poços de petróleo tem como objetivo medir pequenas
variações na intensidade do campo magnético terrestre, consequência da distribuição irregular de
rochas magnetizadas em subsuperfície. Medidas obtidas por esse método, dependem de uma série
de fatores, como latitude, altitude de voo, direção de voo, variações diurnas e presença localizada
com diferentes susceptibilidades magnéticas.

4.3. Sísmica
A sísmica se inicia pela geração de ondas elásticas que se propagam pelo interior da Terra,
em que sua crosta tem muitas camadas com diferentes espessuras e densidades. A onda que viaja
para o interior da Terra, reflete nas interfaces e volta à superfície (HERZIG, 2003). Quando a energia
da superfície alcança uma interface que separa rochas de diferentes constituições petrofísicas, parte
da energia atravessa e parte é refletida à superfície. As ondas que retornam à superfície, são
captadas por sofisticados equipamentos de registro. Os receptores que captam a porção refletida
das ondas ficam situados em pontos específicos na superfície, e podem ser de dois tipos:
eletromagnéticos para captação em terra (sendo comumente denominados geofones) ou de
pressão (chamados de hidrofones) para aquisição de dados em região lagunar.
Uma vez captadas pelos sensores, as informações são gravadas em sismógrafos. O
sismógrafo armazena as amplitudes das ondas em intervalos de tempo regulares (tipicamente e a 4
milissegundos) tanto o instante de tempo da chegada da informação quanto a intensidade da onda
medida nesse momento. As fontes sísmicas podem ser geradas através de explosivos (terra) e
canhões de ar comprimido (mar). O método com explosivos consiste em colocar dinamite em um
buraco (7-60 m) no solo e explodir, já o método de canhões de ar comprimido liberam gás sob
pressão na agua.
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Figura 1: Sísmica de reflexão com Geofones

Figura 2: Sísmica de reflexão com Hidrofones

5. CONCLUSÃO
A identificação de uma área que possa ter petróleo é realizada através de métodos
geológicos e geofísicos. O programa desenvolvido durante a fase de prospecção fornece uma grande
quantidade de informações técnicas que facilita o mapeamento de estruturas geológicas que
podem ser acumuladoras de óleo e possibilita a locação de um poço pioneiro.
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RESUMO
As mudanças climáticas a nível mundial, sobre tudo as
atuais, impõem um desafio à sociedade moderna em
relação a hábitos ligados às variáveis meteorológicas,
como regime pluviométrico, a temperatura e a umidade
do ar, interferindo na organização social e econômica de
várias regiões. O presente artigo aborda esta temática de
variabilidade climática, buscando evidenciar esses
aspectos na variação dos dados recolhidos da umidade

relativa do ar, precipitação e temperatura média do ar
durante um período chuvoso, ano de 2004, e um período
seco, ano de 2014, na cidade de Macau, determinando
uma correlação entre dados coletados pela torre
meteorológica, que é instalada dentro das dependências
do Campus. Foi encontrada uma relação entre o
comportamento entre a umidade relativa do ar e a
precipitação de cada período analisado.

PALAVRAS-CHAVE: Chuva, Umidade, Temperatura, Macau/RN.

BETWEEN MAIN EVALUATION OF VARIABLE WEATHER 2004 AND 2014 IN MACAU
CITY/RN
ABSTRACT
Climate change globally on all current, pose a challenge
to modern society in relation to habits linked to weather
variables, such as rainfall, temperature and humidity,
affecting the social and economic organization of various
regions. This article addresses this issue of climate
variability, seeking to highlight those aspects of the
variation of the data collected from the relative

humidity, precipitation and average air temperature
during a rainy period, 2004, and a dry period, 2014, in
Macau city, determining a correlation between data
collected by the meteorological tower, which is installed
within the campus premises. It found a relationship
between the behavior of the relative humidity and
precipitation for each period analyzed.

KEYWORDS: Rain, Humidity, Temperature, Macau/RN.
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1. INTRODUÇÃO
O clima é, dentre os inúmeros elementos da paisagem que compõem as características
ambientais de uma região, um de seus principais formadores. O conhecimento detalhado de sua
dinâmica e das interações que mantém com os demais elementos do ambiente é uma
contingência necessária para toda e qualquer atividade humana. A estreita relação existente entre
os aspectos climáticos e as atividades agrárias, urbanas e industriais atesta a importância do
conhecimento das condições climáticas para o gerenciamento de tais atividades (MENDONÇA,
1997).
Segundo MARENGO (2006), a variabilidade climática já impõe um desafio importante à
sociedade e futuras mudanças no clima são agora inevitáveis ainda assumindo uma rápida e eficaz
implementação de políticas de mitigação. De fato, ao passar de cada ano, em diferentes regiões
do mundo, as características do clima não se apresentam da mesma forma. Invernos mais
quentes, ainda com fortes incidências de eventos extremos de frio, assim como, períodos de
estiagem mais prolongados e tempestades severas mais intensas são alguns exemplos de
alterações climáticas que tem causado grandes impactos a sociedade.
Nas últimas décadas, as alterações climáticas e suas consequências para a humanidade,
tem sido uma das maiores preocupações de cientistas de todo o mundo. Principalmente no
tocante aos fatores responsáveis pela variabilidade climática, que vêm se acentuando desde
meados do século XX. As atividades humanas são, na visão de alguns pesquisadores, as
responsáveis por parte destas mudanças. Entretanto, deve-se levar em consideração, uma possível
variabilidade climática natural, uma vez que a magnitude do sinal associada a ela nos registros
climáticos existentes, ainda não foi bem determinada (IPCC, 1996, 2001).
A questão das mudanças climáticas tem sido discutida em diferentes setores de atividade
humana e em diferentes regiões, onde relatórios de pesquisas têm evidenciado alterações
principalmente nos padrões de ocorrência de temperatura do ar e precipitação.
Dados climáticos como temperatura média anual, amplitude térmica, índice pluviométrico
anual, são necessários para um estudo relacionado à potencialidade erosiva das chuvas,
identificação de períodos de estiagem, chuvoso, entre outros.
Este trabalho teve como objetivo estudar as características dos principais parâmetros
meteorológicos em dois períodos, um seco e um chuvoso, no ano de 2004 e 2014,
respectivamente, no município de Macau-RN.

2. METODOLOGIA
A coleta dos dados ocorreu na estação climatológica do INMET do município de Macau-RN,
localizada na latitude 5° 15”S e longitude 36 57° W, altura de 32 metros acima do nível do mar
(Figura 1) (BRASIL, 2013).
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Figura 1: Localização do município de Macau, no Rio Grande do Norte, na região Nordeste do Brasil.

Macau é um município brasileiro no estado do Rio Grande do Norte, localizado na
microrregião de Macau, na Mesorregião Central Potiguar e no Pólo Costa Branca. De acordo com o
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no ano 2008 sua população era estimada em
27.951 habitantes. Macau possui uma área territorial de 788 km² e está localizada a 175 km da
capital do estado, Natal (BRASIL, 2008).
Mesmo localizado no litoral, o clima de Macau é descrito como semiárido quente (do tipo
Bsh na classificação climática de Köppen-Geiger). A temperatura média anual é de 26,8 °C, sendo
janeiro o mês mais quente (27,4 °C) e julho o mais frio (25,9 °C). O índice pluviométrico é baixo, de
pouco mais de 500 mm por ano. Os meses com maior média de pluviosidade são abril (135 mm) e
março (120 mm), e os menores são novembro (3 mm) e outubro (1 mm). A umidade relativa do ar
é de 71 %, e o tempo médio de insolação de aproximadamente 2 700 horas anuais (BRASIL, 2013).
Os dados de temperatura, umidade e precipitação foram disponibilizados pelo Instituto
Nacional de Meteorologia (INMET), através de seu site
A tabulação dos dados e a elaboração de gráficos foram feitas utilizando o software
Microsoft Office Excel. Sobre a utilização de gráficos, Ayoade (2010, p.241) afirma que “o clima de
uma região é descrito com a ajuda de gráficos das variações sazonais nos valores dos elementos
climáticos, usualmente a temperatura e a precipitação”.
Com a catalogação desses dados foram feitas tabelas mensais para se chegar as médias
anuais. Depois de obtidas a média anual feita mês a mês construiu-se gráficos das variáveis
climáticas, precipitação, umidade relativa, temperatura, para os períodos identificados como ano
chuvoso (2004) e ano seco (2014) o programa Microsoft Excel.

3. RESULTADOS
Na figura 02 onde são apresentados os elementos climáticos, Precipitação, Temperatura do
ar e Umidade Relativa do ar para os anos de 2004 e 2014, pode se observar uma grande
variabilidade de temperatura e umidade.
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(a)

(b)

Figura 02: Variação mensal da precipitação, Temperatura e umidade relativa do ar para o período seco ano 2014 (a), e chuvoso - ano 2004 (b) para o munícipio de Macau-RN.

A umidade relativa do ar é influenciada por alguns importantes controles climáticos como a
temperatura, mesmo que não ocorra aumento ou diminuição em seu conteúdo de umidade. Ou
seja, é inversamente proporcional ao ponto de saturação e a temperatura.
Elaborando uma análise descritiva dos dados, com base na figura acima, observa-se que o
comportamento das curvas de precipitação, temperatura compensada média e unidade relativa
média no decorrer dos meses dos anos de 2004 e 2014, na figura 2 (a) e (b), respectivamente, é
possível visualizar algumas tendências entre os gráficos que os tornam com comportamentos
semelhantes ao longo dos meses.
No período seco, a máxima de temperatura, atingindo 34,14°C, e a temperatura mínima foi
22,52°C, ambas no mês de Setembro, sendo a média da temperatura neste período igual a
27,76°C. Já no período chuvoso, a máxima de temperatura foi em Agosto, com valor de 34,30°C e
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a mínima foi em Julho, chegando a 21,95°C, e a temperatura média neste atingiu 28,04°C. Esses
dados de temperatura média permitem evidenciar que, basicamente, não houve muitas alterações
considerável temperatura durante esses dois períodos, estando os valores de máximas e as
mínimas muito próximas, com uma diferença de 0,28°C.
No período seco, ano de 2014, a máxima da umidade relativa foi em fevereiro, atingindo
79%, o valor mínimo ocorreu em setembro, chegando a 65%, e seu valor médio nesse período foi
72%. No período chuvoso, ano de 2004, o maior valor de umidade relativa ocorreu em maio,
atingindo 74%, o mínimo ocorreu em agosto, chegando a 57%, sendo a umidade relativa média
nesse período igual a 66%.
Em relação a precipitação, tem-se que durante o período seco, a máxima de precipitação
foi em maio, com 115, 8mm. No mês de agosto desse ano, foi o único que não ocorreu, e a média
nesse período foi de 22,65mm. Já durante o período chuvoso a precipitação máxima ocorreu em
janeiro, com 192,9mm e nos meses de outubro, novembro e dezembro não choveu, a média nesse
período foi 52,26mm. Esses dados permite verificar que entre janeiro e julho ocorrem
precipitações nessa região e entre agosto e dezembro há um déficit da precipitação.
Pode ser observado, em ambos os anos, que o comportamento da temperatura média
foram semelhantes, que a umidade media foi maior no período mais chuvoso, e esta acompanhou
o comportamento da chuva durante os dois períodos analisados. Além disso, em 2004 os dois
primeiros meses do ano, choveu 20 % a mais do que o ano de 2014 inteiro. Segundo Almeida &
Oliveira (2015), analisando balanço hídrico para o município de Macau/RN o comportamento da
evapotranspiração acompanhou o comportamento da umidade relativa do ar ao longo do ano de
2004.

4. CONCLUSÕES
Os resultados alcançados no presente estudo são restritos ao período em análise, estando
ainda sendo desenvolvidos e as grandezas físicas envolvidas ainda estão sendo correlacionadas e,
com isso, as conclusões são limitadas.
Houve uma mudança no comportamento da pluviosidade entre os períodos levados em
consideração nesse estudo, observa-se uma diminuição de 43% entre o ano de 2004 em relação
ao ano de 2014.
Esse comportamento pode ser explicado pela atuação do fenômeno El Niño, que durante o
ano de 2004 teve uma fraca intensidade e durante o ano de 2014 foi de forte intensidade.
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RESUMO
Segundo a ONU são necessários 20 litros de água por
pessoa por dia, levando em consideração o quantitativo
de pessoas que habitam o Campus IFRN/Macau, está
sendo gasto quase três vezes mais água do que se
deveria, em torno de 1200 m3 mensais. Assim, o
presente trabalho demonstra a viabilização, a captação e
armazenamento da água de chuva, pelo telhado das

edificações, para uso no Campus, e propõe dimensões de
um caixa d’água para armazenar esta água. Após as
análises realizadas, o estudo concluiu que a quantidade
de água chuva acumulada durante um ano não seria
suficiente para suprir as necessidades do Campus, devido
a atual política de uso da água. Sendo proposta uma ação
de uso consciente da água.

PALAVRAS-CHAVE: Captação, Precipitação, IFRN

ROOF USE FOR RAIN WATER FUNDING ON CAMPUS MACAU/IFRN
ABSTRACT
According to the ONU it takes 20 liters of water per
person per day, taking into account the amount of
people who inhabit the Campus IFRN/Macau, is being
spent almost three times more water than it should,
around 1200 m3 per month. Thus, this work
demonstrates the feasibility, uptake and rainwater
storage, the roof of the buildings, for use on the campus,

and proposes dimensions of a water tank to store this
water. After the analyzes, the study found that the
amount of rain water accumulated for a year would not
be enough to meet the needs of the campus, due to the
current use of water policy. It is proposed action
conscious use of water.

KEYWORDS: Capture, Rainfall, IFRN
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1. INTRODUÇÃO
É notável o descaso humano para com o meio ambiente. Durante várias décadas a raça
humana poluiu e utilizou as fontes de recursos naturais, sem se preocupar com a sua renovação
ou o seu uso consciente. Esse fato se deve, também, às grandes fases de crescimento da
população mundial, o que ocasionou um elevado aumento da demanda por estes recursos.
Entretanto, as questões ambientais começam a despertar a atenção da sociedade e vêm tomando
relevante importância no cenário mundial atual. Esta preocupação tem se mostrado crescente e
está, aos poucos, forçando a sociedade a rever as suas práticas no tocante ao uso e gerenciamento
dos recursos naturais. Os recursos hídricos fazem parte desta lista que, por muito tempo, foram
explorados sem precedentes (FERREIRA, 2005).
A água é indispensável para a continuação da vida no nosso planeta. Ela é parte inerente
de todos os seres vivos e, sem ela, não se poderia conceber a atmosfera, o clima, a vegetação, a
cultura ou a agricultura. Os procedimentos realizados pela natureza para transformar a água
impura em água potável são extremamente lentos, frágeis e bastante limitados. É por isso que a
água deve ser manipulada com controle, paciência, racionalidade e preocupação (UNIÁGUA,
2004).
[...]o aproveitamento de água pluvial aparece neste início de Século XXI como uma
alternativa a fim de substituir o uso de água potável em atividades em que esta não seja
necessária tais como descargas de vasos sanitários, irrigação de jardins e lavagens de carros, pisos
e passeios (GOULD, NISSEN-PETERSEN, 1999, apud CAMPOS et al., 2004).
A coleta de água de chuva ocorre em áreas permeáveis. No processo de coleta de água da
chuva, são utilizadas áreas impermeáveis, normalmente o telhado. A primeira água que cai no
telhado, lavando-o, apresenta um grau de contaminação bastante elevado e, por isso, é
aconselhável o desprezo desta primeira água. A água de chuva coletada através de calhas,
condutores verticais e horizontais é armazenada em reservatório, podendo ser de diferentes
materiais. Essa água deverá ser utilizada somente para consumo não potável, como em bacias
sanitárias, em torneiras de jardim, para lavagem de veículos e para lavagem de roupas. A partir de
um sistema experimental, análises da composição física, química e bacteriológica da água da
chuva foram realizadas para caracterizar a água e verificar a necessidade de tratamento,
diminuindo riscos à saúde de seus usuários (SANTOS, 2008).
A Organização Mundial de Saúde (WHO, 2003), proclama ser direito de todo ser humano o
acesso a água de qualidade em quantidade suficiente para atender as necessidades básicas de
sobrevivência, isto é em torno de 20 litros/dia por pessoa.Atualmente no IFRN/Campus de Macau
estão sendo gastos em média 1200 m³ de água por mês, levando em consideração o quantitativo
de pessoas que habitam o Campus, está sendo gasto quase três vezes mais água do que se
deveria, sem levar em consideração custo financeiro decorrente disso.
Esta pesquisa tem como objetivo dimensionar o quantitativo de água de chuva captada
pelo telhado de um dos edifícios construídos no Campus, apresentar uma sugestão das dimensões
de caixa d’água, ou cisterna, que comportassem essa água coletada, e verificar por quanto tempo
seria utilizada no Campus.

2. MATERIAS E METODOS
Esse estudo foi desenvolvido no município de Macau,um município brasileiro no Estado do
Rio Grande do Norte, localizado na microrregião de Macau, na Mesorregião Central Potiguar e no
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Pólo Costa Branca. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no ano
2008 sua população era estimada em 27.951 habitantes. Macau possui uma área territorial de 788
km² e está localizada a 175 km da capital do estado, Natal (BRASIL, 2008). Mesmo localizado no
litoral, o clima de Macau é descrito como semiárido quente (do tipo Bsh na classificação climática
de Köppen-Geiger) com uma temperatura média anual de 26,8 oC, sendo janeiro o mês mais
quente (27,4 oC) e julho o mais frio (25,9 oC).
Para a realização do presente trabalho, serão utilizadas a série histórica, mensais e anuais,
de precipitação pluvial de Macau – RN, correspondentes ao período 1970 a 2014. Dados cujo
encontram-se disponíveis no Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).A coleta de dados foi
feita através da torre meteorológica do INMET localizada na latitude 5° 15”S e longitude 36 57° W,
altura de 32 metros acima do nível do mar.
Para estimar os volumes potenciais de captação de água da chuva (VPC), será utilizada a
expressão:
VPC = VC *A * Ce

(1)

Sendo:VPC = volume potencial de captação da água da chuva (em litros);VC = volume de agua de
chuva (mm); A = área de captação do telhado (m2); Ce = Coeficiente de escoamento
(adimensional).
Para estimar os volumes potenciais de escoamento de água da chuva, tomou-se o
coeficiente de escoamento superficial de 0,75 (SILVA et. al., 1984), para cobertura de telhado de
barro. Assim, o volume de água a ser colocado (VC) foi determinado pelo produto entre o valor
total de chuva, em milímetro, e a área do telhado, em metros quadrados. Para uniformizar o
sistema de unidades e obter o volume em litros, utilizarão a seguinte relação: 1mm de chuva
equivale ao volume de 1 litro por cada metro quadrado de área.
Os cálculos, as análises estatísticas, bem como a confecção dos gráficos, quadrados e
tabelas realizadas nesse trabalho, foram utilizadas planilhas Excel.
O prédio escolhido para a captação da água de chuva, foi o bloco 2 do IFRN/Campus
Macau. Um prédio recém construído, finalizado no ano de 2015. A área de captação de chuva
selecionada foi telhado lateral, conforme esta mostrado na figura 1.

Figura 1–A planta baixa do bloco 2, em amarelo a parte do telhado que levada em consideração nesse estudo.
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O Campus Macau/IFRN, bem como toda a região, vem sofrendo um grande problema de
falta d’água, devido a diversos fatores, entre eles a falta de chuvas, de modo que quase acarretou
na paralisação das atividades. Tendo em vista tais fatores, foi necessário procurar outros meios de
se conseguir água para seu funcionamento que independessem da empresa de tratamento e
distribuição de água da região (CAERN).
Na região mesmo com a falta de chuva nos últimos anos ao analisarmos os dados colhidos
da torre meteorológica presente no campus (ALMEIDA et al., 2015), constatou-se que em alguns
anos se teve chuva abaixo da média e em outros anos acima da média, o que pode ser
interpretado como um indicativo que nos próximos anos ocorrerá chuva na região, e esta chuva
pode ser aproveitada para o uso no Campus, e até mesmo contribuir para a diminuição de gastos
do campus.
Todos os dados pluviométricos analisados neste projeto foram retirados de uma estação
meteorológica localizada na latitude -5.116667o com longitude de -36.76666o, a uma altitude de
32 metros acima do mar. Essa estação foi aberta no dia 18 de novembro de 1908. Ela é composta
de vários sensores isolados que registram continuamente os parâmetros meteorológicos (pressão
atmosférica, temperatura e umidade relativa do ar, precipitação, radiação solar, direção e
velocidade do vento, etc), que são medidos e computados a cada intervalo de 30 min, sendo esses
enviados a um centro coletor por um meio de comunicação via satélite.Estes dados ficam
armazenados e podem ser acessados por qualquer pessoa através do site do INMET.
O local de captação da água de chuva, o telhado especifico escolhido, foi determinado pela
viabilidade de construção da caixa d’água, para a armazenar essa água de chuva, ao lado do bloco,
pois neste local não tem nada construído.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
O telhado utilizado nesse estudo apresenta uma área de 361,17m², esta informação foi
obtida através da análise da planta baixa desse edifício. Dentre os anos estudados, o ano com
maior índice pluviométrico foi o ano de 2011, com índice pluviométrico de 756,9mm e o menos
chuvoso foi o ano de 2012, com um índice pluviométrico de 202,4mm. Através da equação (1),
pode-se determinar que no ano mais chuvoso, o volume potencial de captação da água da chuva
foi 205.027,180 litros, e o menos chuvoso, com 54.825,606 litros, conforme mostra a figura 2.

Figura 2 – Volume potencial de captação da água da chuva entre os anos 2011-2014
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Analisando a figura 2, pode-se verificar a quantidade de litros d’água que poderia captado
nos respectivos anos de 2011, 2012, 2013, 2014, utilizando com a área do telhado proposta, e foi
calculada uma média anual de chuva nesse período. Assim, por ano poderia sercaptada em média
99.669,38 litros d’água. A partir desse valor, tem-se que a caixa d’água construída fosse com
capacidade de 100.000,00 litros. Sendo que no ano muito chuvoso, no caso de 2011, teria um
excedente de água, que não poderia ser armazenado, seriam perdidos cerca5% do volume total
captado, e em um ano com baixa pluviosidade, como em 2012, a caixa d’água não seria
totalmente preenchida, só seria utilizado cerca 45% do tamanho da caixa d’água.

4. CONCLUSÕES
A caixa d’água que deveria ser construída com dimensões para suportar 100.00,00 litros.
Devido ao consumo médio mensal do Campus ser de 1.200.000 litros, tem-se que mesmo
com a captação de um ano inteiro de água de chuva, só seria possível abastecer o Campus por
menos de um mês, mais precisamente por 2,49 dias.
O Campus deve investir em políticas de conscientização para o uso racional da água.
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RESUMO
Os meteoritos são rochas formadas por fragmentos de
planetas, asteroides ou cometas que se desintegraram, e
colidiram na superfície terrestre, por isso o tamanho dos
meteoritos diferem desde uma simples poeira a corpos
celestes. Os meteoritos são originados no anel de
asteroides se situando entre as órbitas de Marte e Júpiter.
São estudados basicamente três tipos de meteoritos:
rochosos, metálicos ou metálicos – rochosos, em geral
eles se formam a partir de minerais e liga de ferro e níquel,
o que dá resistência a processos de muito calor, como no
caso do fogo decorrente do atrito provocado pela
atmosfera. Vários meteoritos chegam a atingir a Terra,
alguns ao colidirem chegam em forma de poeira, pois se
desintegram na atmosfera e outros conseguem passar
pela atmosfera sem se desintegram, e apresentam
variados tamanhos e chegam a formar enormes crateras

na superfície terrestre. Após caírem na Terra, se não
forem recuperados e preservados imediatamente ficam
sujeitos ao intemperismo. O presente artigo apresenta os
tipos de rochas provenientes dos meteoritos e a
classificação conforme as características presentes em
cada meteorito e suas divisões, este artigo tem por
objetivo a compreensão da composição química e
mineralógica, afim de correlaciona-las a um evento
geológico e a importância do estudo dos meteoritos.
Através de pesquisas bibliográficas verificou-se a divisão
dessas rochas que se apresentam em três grandes grupos:
os aerólitos (rochosos), sideritos (metálicos), e siderolitos
(metálicos - rochosos). O estudo dos meteoritos é de suma
importância, já que traz vastas informações sobre a
origem do sistema solar e surgimento da vida.

PALAVRAS-CHAVE: Meteoritos; Tipos de meteoritos; Sistema Solar.

STUDY OF THE TYPES OF METEORITES
ABSTRACT
Meteorites are rocks formed by fragments of planets,
asteroids or comets that have disintegrated and crashed
in the earth's surface, so the size of meteorites differ from
a simple dust celestial bodies. Meteorites originate in the
asteroid ring standing between the orbits of Mars and
Jupiter. They are basically studied three types of
meteorites: rock, metal or metal - rock, in general they
are formed from mineral and alloy of iron and nickel,
which gives resistance to very hot processes, as in the
case of fire due to the friction caused by the atmosphere.
Several meteorites come to hit Earth, some to collide
arrive in the form of dust, because they disintegrate in the
atmosphere and others can pass through the atmosphere
without disintegrating, and have varying sizes and they

form huge craters on the Earth's surface. After falling on
Earth, if not immediately recovered and preserved are
subject to weathering. This article presents the types of
rocks from meteorites and classification according to the
features present in each meteorite and its divisions, this
article aims at understanding the chemical and
mineralogical composition, in order to correlate them to
a geological event and the importance the study of
meteorites. Through bibliographical research found that
the division of these rocks which are in three groups: the
aerolites (rocky), sideritos (metal), and siderolitos (metal
- rock). The study of meteorites is of paramount
importance, since it has extensive information on the
origin of the solar system and the emergence of life.

KEYWORDS: Meteorites; Types of Meteorites; Solar System.
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ESTUDO DOS TIPOS DE METEORITOS
1. INTRODUÇÃO
O termo meteoro vem do grego meteoron, que significa fenômeno no céu, são fragmentos
de matéria sólida provenientes do espaço. São corpos rochosos e/ou metálicos derivados do espaço
exterior que, ao penetrarem na atmosfera terrestre, são corroídos pelo atrito, emitindo um
espectro luminoso (meteoros). O meteorito tem origem no anel de asteroides se situando entre as
órbitas de Marte e de Júpiter. Análises químicas de alguns meteoritos sugerem uma proveniência
da lua, e também de Marte, arrancados das superfícies desses corpos por grandes impactos. O ramo
da ciência que estuda os meteoritos é a Meteorítica. Ao atingirem a superfície terrestre apresentam,
em geral, dimensões reduzidas ou de poeira cósmica (NEVES, et al.2011, p. 34).
As estrelas cadentes outra denominação dos meteoritos, são estrias luminosas que sulcam
o céu e podem ser vistas em noite de luar e sem muitas nuvens, pode-se observa-las melhor. Alguns
meteoritos chegam a atingir a Terra, estes são de tamanhos maiores. Após caírem na Terra, se não
forem recuperados e preservados imediatamente, ficam sujeitos ao intemperismo. Este processo,
com o passar de anos e/ou séculos, irá apagar as características peculiares dos meteoritos e os
incorporar ao solo terrestre. A velocidade do intemperismo depende, dentre outros fatores, do tipo
de solo, vegetação e níveis de umidade local. Assim, são recuperados milhares de meteoritos nos
desertos e na Antártida enquanto que são raros os resgates em florestas tropicais e áreas úmidas.
Será apresentado neste artigo a composição e classificação dos tipos de meteoritos dos grupos:
aerolitos, sideritos e siderolitos, tendo como objetivo a compreensão da composição química e
mineralógica, afim de correlaciona-las a um evento geológico.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
As amostras de meteoritos conhecidas e estudadas são da ordem de 1.7000. Porém, alguns
milhares de amostras adicionais estão sendo continuadamente coletados por expedições na
Antártica. A busca de meteoritos é grandemente facilitada na calota gelada, onde eles se
concentram na superfície (justamente com outros resíduos sólidos), com o passar do tempo, por
conta da redução do volume das geleiras, causada pela ação do vento combinada com a trajetória
ascendente do fluxo do gelo quando este encontra elevações topográficas. Grandes impactos no
espaço causaram a fragmentação desses corpos parentais, originados diferentes tipos de
meteoritos Figura 1.

Figura 1: Esquema simplificado da origem dos corpos parentais dos meteoritos. (TEXEIRA, et al.2008).
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Dois aspectos são importantes para o entendimento da evolução primitiva do Sistema Solar:
a significação dos meteoritos condríticos para o processo de acresção planetária e a significação dos
meteoritos diferenciados em relação à estrutura interna dos planetas terrestres. Os meteoritos
subdividem-se em classes e subclasses, de acordo com suas estruturas internas, composições
químicas e mineralógicas. Os meteoritos do tipo condrítico correspondem a cerca de 86% do total,
em relação às quedas de fato observadas, sendo que 81% correspondem aos do tipo ordinário,
enquanto que os 5% são os chamados condritos carbonáceos Tabela 1.
Tabela 1: Classificação simplificada dos meteoritos. Adaptado de TEIXEIRA, et al. 2008.

Ordinários
(81%)
Condritos
(86%)

Meteoritos
Rochosos (95%)

Acondritos
(9%)

Carbonáceos
(5%)

Composição: Minerais silicáticos (olivinas
e piroxênios) fases refratárias e material
metálico (Fe e Ni).

Composição: Heterogênea, em muitos casoa similar à dos
basaltos terrestres. Minerais principais : Olivina, piroxênio e
plagioclásio.

Meteoritos ferropétreos
(siderólitos) (1%)

Composição: Misturas de minerais silicáticos e material metálico (Fe + Ni).

Meteoritos
Metálicos
(sideritos) (4%)

Composição : Mineral metálico (Fe + Ni)

Os meteoritos são classificados basicamente pela concentração de ferro e silicatos, que
definem três tipos principais: rochosos (aerólitos), compostos basicamente de silicatos; 10
metálicos (sideritos), compostos basicamente de ferro-níquel e os mistos (siderólitos), compostos
de silicatos e ferro-níquel. Estes três principais tipos são subdivididos em classes e as classes podem
ser divididas em grupos menores. De acordo com classificação quanto a composição dos meteoritos
podem ser estudas de acordo com suas caraterísticas químicas, o que pode ser visto na descrição a
seguir:


Condritos (Ordinários e Cabonáceos) : Apresentam idade entre 4,55 e 4,6 bilhões de
anos, foram fundidos no interior de um planeta ou asteroide, são considerados
meteoritos rochosos, pois não sofreram diferenciação. O nome condrito vem
de côndrulos, esférulas de minerais que variam entre 0,1 e 4 mm, presente na maioria
dos meteoritos do tipo condrito.
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Acondritos: É considerado um tipo raro de meteorito, não possuem côndrulos, são
semelhantes às rochas terrestres e que sofreram diferenciação completa (com
exceção dos acondritos primitivos). Os acondritos incluem meteoritos vindos de
grandes asteroides (Vesta), da Lua e de Marte, provenientes do manto ou crosta do
corpo parental.
Meteoritos ferro- pétreos (siderólitos): São provenientes, em sua maioria, do núcleo
do corpo parental. São misturas de minerais silicáticos e material metálico (Fe + Ni).
Os meteoritos siderólitos sclassificados de duas maneiras: classificação estrutural e
química. A classificação estrutural é feita de acordo com a estrutura apresenta pelo
meteorito quando atacado com ácido nítrico, podendo ser ela linhas entrelaçadas,
linhas paralelas ou nenhuma estrutura evidente a olho nu; cada estrutura está
relacionada a quantidade de níquel e kamacita. Interior de corpos diferenciados do
cinturão de asteróides.
Meteoritos Metálicos (sideritos) : Mineral metálico (Fe + Ni), os meteoritos mistos,
como o próprio nome diz, são mistos, compostos de ferro e rocha, quantidades em
torno 50% ferro e 50% silicatos. São divididos em dois grupos básicos: Pallasitos e
Mesosideritos. Interior de corpos diferenciaodos do cinturão de asteróides

3. METODOLOGIA
Para desenvolvimento deste artigo foi realizada pesquisas bibliográficas, utilizando para
consulta o livro decifrando a terra, do autor Wilson Teixeira et al, 2008, assim como também
consultas a trabalhos acadêmicos referentes a temática abordada no artigo e buscas na internet
para compor o corpo do trabalho. Foi utilizado como pontos de estudos a importância dos
meteoritos para o entendimento do sistema solar e surgimento da vida. Assim como sua
classificação química e mineralógica.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os meteoritos como rochas formadas no cinturão de asteroides, constituem partes
fragmentadas do corpo Planetário que atinge a superfície terrestre em rápida velocidade. Ao caírem
na terra, provocam crateras que variam de tamanho, pois o fragmento de cada meteorito vai de
uma simples poeira a corpos celestes. O estudo dessas rochas advinhas do espaço, nos mostram o
quão é diversificado a composição química e mineralógica. O conhecimento sobre a origem dos
meteoritos se faz importante para compreender as informações geológicas contidas em cada rocha
e associa-las a eventos meteóricos e geológicos.
A importância do estudo dos meteoritos reside essencialmente no conjunto vasto de
informações que eles nos podem fornecer no que respeita aos processos que se passaram na origem
do sistema solar e nas fases iniciais da evolução planetária, antes do registo geológico que está
disponível sobre a Terra e nos planetas siliciosos. O carácter primitivo, pouco ou nada alterado, dos
condritos torna-os nas rochas fundamentais para o estudo do material primordial que formou os
planetas e que nestes rapidamente evoluiu para diferentes fases. Registam ainda evidências de
alguns processos astrofísicos que ocorreram antes da formação do sistema solar.
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Outro aspecto importante no estudo dos meteoritos é o fato de eles apresentarem um
registo isotópico de distintas fontes astrofísicas que contaminaram a nébula solar, assim como
inequívocos grãos de diamante e de carboreto de silício de origem pré-solar. Com base nos
diferentes tipos de carbono e de outros tipos de isótopos marcadores, é possível dizer que três tipos
são locais e as suas propriedades podem ser explicadas por processos no sistema solar inicial. Os
meteoritos também ajudam a entender surgimento da vida. Uma nova hipótese para a origem do
elemento fósforo na Terra pode ajudar a entender o surgimento da vida no planeta. Os meteoritos,
sobretudo os com alto teor de ferro, podem ter sido a fonte do elemento químico que originou as
primeiras biomoléculas, transformadas em organismos vivos após milhões de anos de evolução. O
anúncio foi feito por Matthew Pasek e Dante Lauretta, pesquisadores do departamento de ciências
planetárias da Universidade do Arizona. Os resultados foram apresentados no encontro nacional da
Sociedade Química dos Estados Unidos realizado em agosto na Filadélfia e foram submetidos à
publicação na revista Astrobiology.
Segundo estudos da Agência FAPESP, os meteoritos ajudam no estudo do clima, sendo o
estudo realizado a partir da camada superior da atmosfera, a mesosfera, que fica localizada entre
80 quilômetros e 100 quilômetros de altura, pode ser uma das chaves para os pesquisadores
entenderem melhor as mudanças climáticas globais.

5. CONCLUSÃO
Verificou-se através das bibliográficas a origem e formação dos fragmentos dos meteoritos,
até a sua coalizão na Terra, e a sua principal divisão em três grupos, que se apresentam como
rochosos (aerolitos), metálicos (sideritos) e metálico – rochosos (siderólitos). Pode-se observar a
composição química dessas rochas, assim como a composição química e mineralógica.
Compreender os fenômenos de formação do corpo celeste e a sua interação com o advento
geológico de formação da Terra é de suma importância para entender a dinâmica do surgimento do
sistema solar.
Pode-se observar a classificação dos meteoritos que são divididos em grupos conforme suas
características, que são definidos em três tipos, sendo que os meteoritos rochosos apresentam os
mais abundantes apresentando 95%, os metálicos 4% e os meteoritos metálico – rochosos apenas
1%. Estes três principais tipos são subdivididos em classes e as classes podem ser divididas em
grupos menores. Os estudos realizados com amostras de meteoritos trazem vastas informações a
respeito da origem do sistema solar e entender o surgimento da vida terrestre. E pesquisas recentes
realizadas pela Agência FAPESP, mostram a importância dos meteoritos para auxiliar no estudo do
clima e entender as mudanças climáticas globais.
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RESUMO
A localização estratégica dos sistemas estuarinos
corrobora para a construção de portos. Na maioria dos
casos, essa dinâmica contribui para lançamentos de
contaminantes nesses habitas, provenientes de
vazamentos ou derramamentos acidentais de
hidrocarboneto, colocando em risco os ecossistemas
presentes (manguezais, praias e recifes de corais). Assim,
o presente trabalho investigou as ocorrências de
degradação estuarina oriundos da contaminação por
hidrocarbonetos em meio aquático. Para isso, realizou-se
uma revisão bibliográfica de publicações nacionais e
internacionais, diretamente na base de dados da CAPES,

SciELO e BDENF. Os estudos indicaram que o petróleo e
seus derivados podem permanecer por mais de 20 anos
no ambiente estuarino. Esta alta persistência é explicada
pela lenta biodegradação dos hidrocarbonetos, devido à
limitação de oxigenação do meio e a lenta ciclagem dos
nutrientes. Além disso, depende também da exposição do
sítio contaminado aos fluxos de água marinha,
influenciados pelas marés. A maior frequência de
exposição a estes fluxos pode acelerar a remoção natural
dos hidrocarbonetos. Portanto, sugere-se que estudos
futuros ampliem esta pesquisa para que haja mais
esclarecimentos acerca do tema pesquisado.

PALAVRAS-CHAVE: Estuários, Hidrocarbonetos, Degradação.

HYDROCARBONS AS AGENTS OF DETERIORATION ESTUARINE: LITERATURE
REVIEW
ABSTRACT
The strategic positioning of estuaries favors the
construction of ports and therefore the movement of
merchant vessels. In most cases, this dynamic contributes
to the emission of contaminants in estuaries, coming from
leaks or accidental hydrocarbon spills, jeopardizing the
present ecosystems (mangroves, beaches and coral reefs).
Thus, the present study investigated occurrences of
estuarine degradation by hydrocarbon contamination in
aquatic environment. For this, a bibliographic reference
review of national and international publications was
done, right from the CAPES, SciELO and BDENF database.
The studies showed surprising results, the oil and its

derivatives can stay for more than 20 years in the
estuarine environment. This high persistence is explained
by the slow biodegradation of hydrocarbons, due to
limited oxygenation of the environment and slow cycling
of nutrients. Moreover, it also depends on the exposure
of the contaminated site to seawater flows influenced by
the tides. The highest frequency of exposure to these
flows can accelerate the natural removal of hydrocarbons.
Therefore, it is suggested that future studies extend this
research to have more clarification about the researched
topic.

KEYWORDS: Estuaries, Hydrocarbons, Degradation.
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1. APRESENTAÇÃO
Para Clark (1996 apud SANTOS, 2010, p. 22), a zona costeira é definida como a faixa de
transição entre o continente e o mar, que inclui alguns dos mais produtivos e valorizados habitats
da biosfera, como estuários, mangues e praias. Este mosaico de ecossistemas de alta relevância
ambiental vem sofrendo forte pressão antrópica, a qual pode causar depreciação e mesmo
esgotamento dos recursos naturais nele inseridos, como degradação de praias, mangues, paisagens
e restingas (BUSMAN, 2006).
Devido ao seu posicionamento estratégico, os estuários são alvos crescentes do
desenvolvimento das atividades portuárias e marítimas (FRAZÃO;VITAL, 2002). Constituem deste
modo, polos relevantes para a realização de estudos multidisplinares de geologia e oceanografia
relacionados, entre outros, com a manutenção de canais navegáveis, com o comportamento de
zonas de dragagem e de rejeito, com a construção e manutenção de obras, a circulação
hidrodinâmica e sua inferência no deslocamento de hidrocarbonetos oriundos de vazamentos.
Devido a sua estabilidade, os hidrocarbonetos mostram mínimas modificações químicas
numa escala temporal. Por exibirem poucas ocorrências naturais, tais combustíveis fósseis podem
ser usados como marcadores geoquímicos, podendo identificar as fontes prováveis de
contaminação ambiental do local em estudo (MEDEIROS;BÍCEGO, 2004).
Segundo Ania (2007), os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA) apresentam grande
risco à natureza. Devido à sua grande toxidade, potencial carcinogênico e mutagênico consistem
como poluentes de controle prioritário.
Uma vez inseridos na natureza, as propriedades primárias do petróleo são alteradas, em
razão dos aspectos físicos (evaporação, dissolução, dispersão, oxidação fotoquímica, adsorção às
partículas, etc.) e biológicos (biodegradação) (SLOAN, 1999 apud CURY, 2002, p. 17). Essas
alterações são geridas pelos atributos específicos do derramamento e do espaço atingido.
Desse modo, o nível de impacto ambiental e persistência do petróleo no meio natural
dependem de condições tais como: habitat atingido, aspectos quali-quantitativos do óleo vazado,
flora e fauna atingidos, sazonalidade, condições hidrodinâmicas, climatológica e práticas utilizadas
na tentativa de descontaminação (PEREIRA, 2007).

2. METODOLOGIAS
Nesta pesquisa, realizou-se o levantamento bibliográfico através do Portal de Periódicos da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do sítio de busca da
Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e nos Órgãos Públicos, a fim de se coletar o maior número
de informações possíveis sobre a temática pesquisada e embasar todo referencial teórico do
trabalho. Nesse diapasão, procurar-se-ão publicações, artigos, dissertações, teses, caracterizandose como pesquisa pura.
Nesta busca, foram considerados os títulos e os resumos dos artigos para a seleção ampla
de prováveis trabalhos de interesse, sendo destacados os resumos (dos artigos que não tinham
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texto acessível) e os textos completos dos artigos, utilizando-se como palavras chave os termos
hidrocarbonetos, degradação e estuário.
Assim, foram encontrados inúmeros artigos referentes a degradação estuarina proveniente
de vazamento de hidrocarboneto, sendo excluídos aqueles que não atendiam aos critérios
estabelecidos. Ao final, foram selecionados artigos, os quais foram organizados em fichas onde
constavam dados de identificação das referidas publicações.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Desde o primeiro grande acidente em 1969, no canal da Mancha, Inglaterra, ocorreram mais
de 40 grandes derramamentos de petróleo (SLOAN, 1999 apud CURY, 2002, p. 17). Os vazamentos
ocorridos durante o tráfego de embarcações comerciais, especialmente aqueles que transportam
petróleo, são responsáveis por 45,5% de hidrocarbonetos lançado no oceano, enquanto que os
vazamentos de óleo em virtude de atividades em terra vêm em segundo lugar, representando 29%
(SLOAN, 1999 apud CURY, 2002, p. 17).
O petróleo quando introduzido no estuário, forma uma fina película que funciona como um
filtro, impedindo a penetração da luz solar e as trocas gasosas entre as superfícies do ar e da água,
degradando os ecossistemas ali presentes (DOERFFER, 1992).
Dependendo das suas características físico-químicas, da localização geográfica e das
condições meteorológicas e oceanográficas do local, o petróleo pode se dispersar e se biodegradar
rapidamente, ou ficar retido por muitos anos, como é o caso de regiões de baixa energia existentes
em países tropicais (brejos, pântanos, mangues, etc.), onde determinadas espécies como, por
exemplo, Ucides cordatus, Rhizophora mangle e Avicennia germinans, principalmente, as
populações mais jovens, ficam sujeitas aos seus efeitos por muito tempo (GETTER et al, 1985).
O petróleo e seus derivados podem persistir por mais de 20 anos no ambiente estuarino,
antes que se recupere totalmente (MICHEL et al, 2002, FRONZA, 2006). Esta baixa resiliência é
explicada pela lenta biodegradação do petróleo, devido à limitação de oxigenação do meio, e baixa
distribuição dos nutrientes, essenciais para a atividade microbiana aeróbia (SCHERRER;MILLE,
1989).
A constância dos hidrocarbonetos no meio depende da exposição do ambiente poluído a
hidrodinâmica marinha, influenciados pelas marés. Tal exposição pode acelerar a remoção dos
hidrocarbonetos, contribuindo para a recuperação da área degradada (MICHEL et al, 2002).
Barcellos (1986) classifica a poluição aquática em crônica ou aguda. A poluição crônica
ocorre quando são jogadas diminutas e constantes quantidades de poluentes no meio aquático ao
longo do tempo. Já a aguda, quando elevados volumes de poluentes são despejadas num espaço
relativamente curto de tempo.
Entretanto, os efeitos crônicos da poluição com petróleo são pouco conhecidos
(STRICKLAND, 1990). Porém, as moléculas de baixa massa molecular do petróleo causam efeitos
tóxicos imediatos sobre o ambiente. Vale ressaltar também que tais moléculas tendem a se
degradar mais rapidamente.
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Por sua vez, os efeitos tóxicos crônicos devem-se às moléculas de alta massa molecular. Elas
exibem baixa toxidade, mas geram efeitos mais duradouros (SPIES, 1996).
A redução de espécies vegetais e animais num ambiente degradado é proveniente de
eventos a longo prazo (fisiológicos, carcinogênicos e citogenéticos). Eles influenciam na reprodução,
crescimento, susceptibilidade de doenças e respiração desses organismos marinhos (SUCHANEK,
1993).
Nos ambientes estuarinos, em particular, ocorre uma limitação da biodegradação dos
hidrocarbonetos, em virtude das baixas concentrações de oxigênio, fosfato e nitrogênio. Nos
ambientes com baixa energia (por exemplo, os estuários), a taxa de biodegradação promove a
persistência do petróleo (TEAL, 1992).
Martins (2005), analisando os testemunhos do Estuário de Santos e São Vicente, evidenciou
marcadores geoquímicos de hidrocarbonetos associados com fontes antrópicas, nos períodos
anteriores ao desenvolvimento urbano-industrial desta região. Então, os HPA’s de maior peso
molecular, indicaram uma relevante contribuição humana proveniente da queima de biomassa,
carvão, óleos brutos e combustíveis fósseis. Esses compostos estão contribuindo para a degradação
dos manguezais próximos.
Rangel et al (2012) aponta que os HPA’s, detectados no estuário do Rio Estrela/RJ, têm alto
peso molecular e são mutagênicos e carcinogênicos. Esses compostos afetaram a fisiologia dos
animais além de prejudicar consideravelmente o mangue.
Já Alonso (2011) identificou que certos organismos aquáticos do estuário de Santos se
constituem em perigo latente à saúde pública local. Eles contêm poluentes altamente tóxicos,
mutagênicos e carcinogênicos, como, por exemplo, os HPA’s em concentrações acima do permitido.

4. CONCLUSÃO
Os estuários são ambientes deposicionais naturalmente instáveis, sofrendo grande
variabilidade em períodos curtos de tempo. Grande parte dessa instabilidade está associada à
variação de salinidade, induzida pelos fluxos de enchente e vazante provocados pelas alterações de
nível do oceano. Poucas espécies são capazes de suportar condições tão variáveis, principalmente
diante de uma poluição ambiental devido a compostos de petróleo.
Por esta razão, compreender a dinâmica de transporte, deposição e riscos ambientais dos
hidrocarbonetos para o sistema ecológico, especialmente para o sistema aquático, são importantes
formas de monitoramento deste ambiente.
Assim, é necessário que haja mais investimentos na forma de se reconhecer esses compostos
no meio ambiente, favorecendo a tomada de decisões. Portanto, recomendo que novos estudos
sejam feitos para se saber as tecnologias ideais para o reconhecimento de hidrocarbonetos em meio
aquático.
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RESUMO
A mineração é uma das atividades econômicas mais
importantes do país, a qual proporciona ao
desenvolvimento de outros setores da sociedade. Cada
vez mais a mineração de minerais industriais estão se
desenvolvendo nas proximidades de grandes centros
urbanos, visto que a produção se torna mais rápida e
financeiramente mais rentável. Assim, carece de
ferramentas capazes de monitorar as frentes de lavra e de
prevenir um eventual contratempo para as concentrações

urbanas próximas. Este trabalho tem como objetivo fazer
uma avaliação da expansão temporal, através de imagens
de satélite, de uma pedreira de explotação de rocha
gnáissica voltada para a confecção de agregados de
construção civil situada na zona rural do município de
Macaíba-RN, utilizando técnicas de geoprocessamento.
Como resultado constatou-se que houve uma ampliação
da área de extração e mais que dobrou em quatro anos
depois.

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação, Temporal, Pedreira.

GEOPROCESSING USE TO ASSESS THE EXPANSION OF A THUNDERSTORM QUARRY
IN MUNICIPALITY OF MACAIBA-RN
ABSTRACT
Mining is one of the most important economic activities
of the country, which provides the development of other
sectors of society. Increasingly, the mining of industrial
minerals are developing near large urban centers, as
production becomes faster and financially more
profitable. Thus lacks able to monitor the mining fronts
and tools to prevent a possible setback to the nearby

urban centers. This study aims to evaluate the temporal
expansion through satellite images, a quarry exploitation
of gneissic rock toward the production of construction
aggregates located in the rural municipality of Macaíba RN, using geoprocessing. As a result, it was found that
there was an expansion of the mining area and more than
doubled in four years later.

KEYWORDS: Assessment, Temporal, Quarry.
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1. APRESENTAÇÃO
A mineração é uma das bases econômicas do país, colaborando de forma decisiva para o
bem-estar e a melhoria da qualidade de vida das presentes e futuras gerações. Também é
fundamental para o estabelecimento de uma sociedade equânime, desde que seja operada com
responsabilidade social, estando sempre presentes os preceitos do desenvolvimento sustentável
(FARIAS, 2002).
É comum que a mineração de agregados para construção civil seja em áreas urbanas,
viabilizando a logística e favorecendo para que o preço final do produto tenha uma boa aceitação
no mercado. Este setor tem importância para economia local e para o desenvolvimento da indústria
da construção civil, gerando uma parcela de empregos diretos e indiretos considerável (BITAR,
1997).
Segundo Angelim et al (2006), a repartição de recursos minerais no Estado do Rio Grande do
Norte para confecção de agregados destinados à construção civil (brita), estava, no ano de 2005, da
seguinte maneira: 60% situados no município de Macaíba e outros 40% em São Gonçalo do
Amarante.
Porém, a mineração em área urbana pode produzir diversos impactos ambientais negativos.
Assim, deve-se analisar o ordenamento territorial dos municípios para que não ocorram conflitos
socioambientais. A maioria dos impactos ambientais negativos causados pela atividade minerária
são passíveis de mitigação com a execução de ações relacionadas ao plano de controle ambiental
(BACCI et al 2006).
No setor de mineração, a aplicação de geotecnologias como, por exemplo, o
geoprocessamento, contribui para o planejamento, gestão, prospecção e extração de minério. Com
dados de alta resolução é possível planejar de forma eficiente as operações, e o uso de imagens
temporais possibilita acompanhar com precisão o avanço das frentes de lavra (CALAZANS, 2000).
Com a intenção de observar o avanço temporal da exploração de gnaisse na pedreira
denominada “Ferreiro Torto” localizada na zona rural do município de Macaiba-RN, foi utilizada
técnicas de geoprocessamento para calcular a área, em hectares, resultante de expansão das
frentes de lavra. Tal estudo é justificado porque próximo a pedreira há conjuntos habitacionais e
caso não seja feito um monitoramento constante, os trabalhos de explotação podem causar danos
materiais e sociais.

2. METODOLOGIAS
Como o objetivo desse artigo foi analisar a expansão de uma pedreira localizada na zona
rural do município de Macaíba-RN, empregaram-se técnicas de geoprocessamento.
Para tanto, em primeiro lugar, foi realizada um levantamento bibliográfico nas bases de
dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Scientific
Electronic Library Online (SciELO) sobre assuntos pertinentes para o desenvolvimento do trabalho.
De acordo com Marconi e Lakato (1992), a pesquisa bibliográfica é o levantamento de bibliografias
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publicadas, proporcionando ao pesquisador o contato direto com todo o material escrito sobre um
determinado assunto. Ela pode ser considerada como o primeiro passo de toda a pesquisa científica.
Para a seleção dos trabalhos acadêmicos, foi procedida a leitura das bibliografias,
previamente encontradas através de palavras específicas nos sítios de busca. Como palavras chaves
utilizadas têm-se, por exemplo: mineração, geoprocessamento e ferramentas de
geoprocessamento. Uma vez selecionadas, realizaram-se os fichamentos dos mesmos para
sistematizar informações relevantes como: nome do (s) autor (es), ano de publicação e os conceitos
e tipos de vulnerabilidade, procurando trabalhar com a maior diversidade possível de trabalhos.
As variações superficiais, em hectares, da mina Ferreiro Torto foram analisadas com base em
uma série temporal de imagens de satélite. Assim, foram utilizadas as imagens do satélite Digital
Globe, alta resolução, dos anos 2003, 2010 e 2014, adquiridas gratuitamente no software Google
Earth.
Conforme Crosta (1992), as imagens geradas por sensores remotos estão sujeitas a uma série
de distorções espaciais (rotação da terra, variações de altitude, posição e velocidade da plataforma,
dentre outras), não possuindo, precisão cartográfica. Então, foi necessário aplicar correções para
reorganizar as informações em relação a um sistema de projeção cartográfica. Assim, as imagens
foram georreferenciadas utilizando o método de correção de polinômio de segunda ordem, sempre
com valores de Raiz do Erro Médio Quadrático inferiores a 1.
A etapa consecutiva consistiu em trabalhar as imagens no software ArcMap 10.1 para
vetorização da jazida de gnaisse. Os polígonos foram traçados no limite da jazida operante e
separados em camadas para cada data distinta de imagens, possibilitando numa fase posterior a
intersecção entre as mesmas (AGUIAR et al, 2012; SILVA et al, 2015). A partir dessas intersecções
pôde-se analisar as expansões, em hectares, ocorridas para cada intervalo de tempo.
Portanto, a pesquisa pode ser caracterizada como pura, aplicada e experimental. Pura
porque houve todo levantamento bibliográfico para embasar a fonte teórica do trabalho. Aplicada
e experimental em virtude de se utilizar o geoprocessamento para estimar o avanço do
empreendimento em escala de tempo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Conforme visto nas metodologias, uma vez realizado o georreferenciamento das imagens de
satélite, foi feito a vetorização dos polígonos correspondentes ao tamanho do empreendimento
segundo o ano de observação (Figura 1).
Após a vetorização, foi feita uma combinação e interseção entre os polígonos, a fim de saber
a área resultante da expansão, em hectares, da jazida em operação. A utilização do método de lavra
a céu aberto em bancadas, facilita e viabiliza a extração do recurso mineral. Então, utilizando a
ferramenta “eraser” do ArcMap 10.1, fez-se a interseção dos polígonos, gerando a área de expansão
(Figura 2,3 e 4).
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Figura 1: Mapa dos limites temporais da jazida em relação aos anos 2014 (linha preta), 2010 (linha vermelha) e 2003
(linha verde).

3.1. Expansão entre 2003 a 2010
De acordo com a Figura 2, observa-se que a área de expansão entre os anos de 2003 a 2010
corresponde a um valor de 6,44 hectares.

Figura 2: Mapa de expansão entre 2003 a 2010. A área resultante da expansão tem um valor de 6,44 hectares.
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3.2. EXPANSÃO ENTRE 2010-2014
De acordo com a Figura 3, observa-se que a área de expansão entre os anos de 2010 a 2014
corresponde a um valor de 14,26 hectares.

Figura 3: Mapa de expansão entre 2010 a 2014. A área resultante da expansão tem um valor de 14,26 hectares.

3.3. EXPANSÃO ENTRE 2003-2014
De acordo com a Figura 4, observa-se que a área de expansão entre os anos de 2003 a 2014
corresponde a um valor de 20,70 hectares.

Figura 4: Mapa de expansão entre 2003 a 2014. A área resultante da expansão tem um valor de 20,70 hectares.
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Segundo as informações obtidas das etapas de geoprocessamento, descobriu-se que de
2003 até 2010 houve um aumento de 6,44 hectares. Já de 2010 até 2014 houve um aumento de
14,26 hectares da área de extração. E de 2003 até 2014 elevou-se em 20,70 hectares da área de
extração. Esse aumento deve-se, possivelmente, a alta demanda de brita pela construção civil
ocasionada pelas obras de infraestrutura para Copa do Mundo.

4. CONCLUSÃO
De acordo com os dados encontrados, constatou-se que houve um aumento considerado
em relação ao tamanho da área de extração de 2010 a 2014, em se comparando com 2003 a 2010.
Em relação a esse comparativo, em termos percentuais equivale a mais 130% de crescimento.
Caso não haja um monitoramento sobre o crescimento das frentes de lavra com o auxílio do
geoprocessamento, a mineração do gnaisse poderá afetar negativamente as concentrações urbanas
que se encontram próximas. Recomenda-se que seja realizada uma revisão do zoneamento
industrial e urbano do município de Macaíba-RN para que se evite conflitos socioambientais nos
próximos anos.
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RESUMO
Este artigo se propõe a apresentar como se procede a
sintetização do biodiesel proveniente da semente de
mamona, seguindo a metodologia de uma rota metílica.
Serviram-nos de fundamentação teórica considerações
advindas de artigos de referência que tratam da
necessidade do investimento em combustíveis
alternativos aos derivados de petróleo, especialmente do
óleo diesel. O consumo acentuado do diesel no Brasil
tem causado emissões excessivas de dióxido de carbono

(CO2) para a atmosfera, potencializado o efeito estufa e
promovido desequilíbrio ambiental, o que obsta o
desenvolvimento sustentável do planeta. Os resultados,
obtidos a partir de experimentos de produção de
biodiesel, apontam para uma discussão sobre o combate
aos efeitos negativos advindos do petróleo e para a
necessidade de investimentos na produção de
combustíveis alternativos.

PALAVRAS-CHAVE: Biocombustível, biodiesel, desenvolvimento, mamona, sustentabilidade.

CASTOR OIL BIODIESEL PRODUCTION BY METHANOL
ABSTRACT
This article aims to show how the synthesis from the
castor seed biodiesel happens, following the
methodology of a methyl route. We based the study on
theoretical support, taken from reference papers of a
literature review, which shows the need for investment
in alternative fuels to petroleum products, especially
diesel oil, which is one of the most used in Brazil. The
overconsumption of those substances causes excessive
emissions of carbon dioxide (CO2) into the atmosphere,

which contributes to the enhancement of the
greenhouse effect and promotes an environmental
imbalance, affecting the sustainability of the planet.
From the results obtained in the experiments that were
made on the production of biodiesel, we can conclude
that is a viable alternative to combat the negative effects
arising from the oil, thus there is a need for investment in
the area.

KEYWORDS: Biofuels, biodiesel, development, castor beans, sustainability.
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1. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, o setor de energia tem se tornado um elemento indispensável à
sociedade, cujas atividades produtivas dependem de um consumo energético, onde, atualmente,
a maior parte deste provém do petróleo, uma fonte não renovável, composta de hidrocarbonetos,
isto é, compostos de carbono e hidrogênio, oriundos da lenta decomposição de resíduos
orgânicos, que é considerado uma matéria finita, tendo-se em vista que estudos de prospecção,
realizados no final do século XX, revelaram que as principais reservas de petróleo do planeta
deverão se esgotar em cerca de 100 anos. (RAMOS, et. at., 2011).
Este consumo exacerbado de combustíveis fósseis vem prejudicando bastante a
sustentabilidade ambiental, devido à emissão de gases poluentes na atmosfera, cujo principal,
dióxido de carbono (CO2), é liberado no processo de conversão da referida matéria-prima em
energia útil.
A crescente dependência humana de energia aliada à escassez dos combustíveis
fósseis bem como o agravamento dos problemas ambientais causados pela emissão de
gases tóxicos na natureza tem como consequência o aumento da demanda por fontes
renováveis de energia (FERNANDES, et. al., 2008).

Neste contexto, surge à necessidade do investimento em um combustível alternativo, que
não prejudique a natureza e possua eficiência energética considerável, o chamado biocombustível,
uma fonte renovável de energia, que pode ser obtido através de biomassas feitas com compostos
orgânicos de origem animal e vegetal.
Há vários tipos de biocombustíveis conhecidos atualmente, como etanol, biogás, biodiesel
etc. onde destaca-se o uso do biodiesel como uma questão de vital importância para o
desenvolvimento sócio econômico ambiental do Brasil, uma vez que o óleo diesel é atualmente o
derivado de petróleo mais consumido no país, sendo definido como a parte leve da fração obtida
no refino do petróleo, que, quando comprimido em mistura com o ar atmosférico, entra em
combustão espontânea, liberando energia. (FERNANDES, et. al., 2008).
Devido sua grande extensão territorial e boa localização geográfica, o Brasil, possui um
considerável potencial para produzir bicombustíveis advindos de oleaginosas, cuja variedade é
vasta, que permite se obter, por exemplo, biodiesel a partir de diferentes óleos vegetais como
mamona, soja, milho, amendoim, algodão, babaçu e palma (FERRARI, et. al., 2005).
Esse trabalho visa, junto aos artigos de referência, mostrar o potencial e viabilidade
produtiva do biodiesel proveniente da mamona via rota metílica, enquanto um biocombustível de
produção alternativa e eficiente, que é considerado um agente redutor dos impactos ambientais
causados com a queima dos derivados de petróleo.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Biodiesel – Definição e origem
O uso direto de óleos vegetais ou animais (triglicerídeos) em motores dieseis, é um desejo
antigo da humanidade, contudo é uma ideia bastante limitada, devido algumas propriedades
físicas dos mesmos, como alta viscosidade e baixa volatilidade, poderem implicar em problemas
no motor e no rendimento energético, como por exemplo, combustões incompletas; diluição
parcial do combustível no lubrificante; redução na durabilidade do motor, uma vez que há a
formação de excessivos depósitos de carbono no equipamento; obstrução nos filtros de óleo e
bicos injetores e consequentemente o aumento com os custos de manutenções, (PRADO et al.,
2006).
Isto foi constado desde o século XX, com o experimento do Dr. Rudolf Diesel, inventor dos
motores que levam seu nome, em 1895, quando produziu um motor que funcionava usando óleo
de amendoim como combustível e possuía desempenho semelhante ao óleo diesel, contudo após
um curto período de tempo, notou-se, de fato, que a aplicação direta do óleo vegetal deixava
depósitos de carbono no motor, o que acarretava os outros problemas já mencionados.
Neste sentido, vários estudos foram desenvolvidos visando reduzir a viscosidade dos óleos
vegetais, tais como: diluição, microemulsão com metanol ou etanol, craqueamento catalítico
(pirólise) e reação de transesterificação ou esterificação com etanol ou metanol. Entre essas
alternativas, a transesterificação tem se apresentado como a melhor opção, visto que o processo é
relativamente simples promovendo a obtenção de um combustível, denominado biodiesel, cujas
propriedades são similares às do óleo diesel (FERRARI et al., 2005).
O termo “biodiesel” apareceu na história pela primeira vez em um trabalho chinês de 1988,
sendo citado novamente em 1991 e a partir daí se disseminado pelo mundo.
Já no Brasil, a série histórica de produção e uso do biodiesel, inicia-se em 2005, com a Lei
11.097 (GAZZONI, 2012), que implementou a entrada do mesmo na matriz energética nacional em
mistura com o diesel, onde entre 2006 e 2010, a porcentagem passou de B2 para B5, como parte
da política pública setorial. A legislação brasileira define biodiesel como um derivado de um monoalquil éster de ácidos graxos de cadeia longa, proveniente de fontes renováveis como óleos
vegetais ou gordura animal, cuja utilização está associada à substituição de combustíveis fósseis
em motores de ignição por compressão, ou seja, motores do ciclo Diesel, (PRADO et al., 2006).

2.2 Transesterificação
Conhecido, atualmente, por ser o processo mais comum para a produção de biodiesel, a
transesterificação, de acordo com (FELIZARDO et. al., 2006 apud CHRISTOFF, 2006) e (ALMEIDA,
2016), consiste em uma reação química de transformação de triglicerídeos em ésteres alquílicos
mediante troca do grupo COOH (ácido graxo) do triglicerídeo por um grupo hidroxila (OH)
proveniente de um álcool de cadeia curta (metanol ou etanol), isto é, baixo peso molecular, na
presença de um catalisador ácido, básico ou enzimático, formando ainda glicerol como coproduto.
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A reação global de transesterificação de triglicerídeos está representada na Equação (1),
onde os radicais estão representados por R’, R” e R”’, que são diferentes entre si, devido serem de
cadeias de ácidos graxos que estão ligados ao glicerol. Na molécula do biodiesel, o radical R
representa a cadeia de hidrocarboneto do álcool utilizado como reagente.

Equação 01: Reação global de transesterificação de triglicerídeos.
Fonte: Issariyakul; Dalai (2014).

A transesterificação ocorre em três etapas (reações reversíveis), podendo ser ácida, básica
ou enzimática. Deve-se ressaltar que o catalisador é um fator necessário ao processo, tendo-se em
vista que sua utilização acelera a conversão dos produtos e também contribui para o aumento na
taxa de rendimento, (GERIS et al., 2007). Neste sentido, catalise alcalina é, normalmente, a mais
comum para a produção de biodiesel, porque os alcóxidos metálicos alcalinos e hidróxidos
demonstram ser mais eficazes do que os catalisadores ácidos. (ALMEIDA, 2016). Pois, além de
serem menos agressivos aos equipamentos, apresentam atividades de até 4.000 vezes superiores
às verificadas para os ácidos minerais.
Deve-se ressaltar que a catálise ácida, também é bastante utilizada, sendo um processo
catalisado por um ácido, preferencialmente, o ácido sulfônico ou sulfúrico, cujo rendimento
obtido é elevado, cerca de 99%, contudo apresenta uma reação lenta, sendo necessárias
temperaturas acima de 100 °C.
O outro tipo de reação de transesterificação é o enzimático, utilizando lipase nas reações
de hidrólise, alcoólise e acidólise. A vantagem desta reação é a facilidade de separação do
produto, no entanto, o custo do biocatalisador é muito caro em comparação com outros
catalisadores, logo, o processo ainda não é muito viável para a produção comercial de biodiesel.

2.3 Matérias primas para obtenção de biodiesel
De acordo com Singh, et al, 2010, as fontes de matéria-prima são uns dos principais fatores
que influenciam o preço final do biodiesel que está em torno de 60 a 70 % do custo total de
produção nos diferentes tipos de processos catalíticos.
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As mais utilizadas para a obtenção do biodiesel são: óleos vegetais (mamona, girassol,
algodão etc.), gordura animal (sebo bovino, gordura de frango etc.), óleos e gorduras residuais. Os
óleos vegetais e gorduras são basicamente compostos de triglicerídeos, ésteres de glicerol e
ácidos graxos.
Destaca-se que na busca por novos patamares de rendimento de óleo, o maior
adensamento energético das espécies oleaginosas tem sido constante, passando do nível de 2.000
kg de óleo/ha nas culturas tradicionais, em que se tem domínio tecnológico (como soja, girassol,
mamona, etc.), para aproximadamente 5.000 kg de óleo/há.

2.4 Biodiesel proveniente da mamona
A mamona (Ricinus communis L) é o fruto de uma planta nativa de países de clima tropical
e subtropical, uma planta membro da família botânica Euphorbiaceae, a qual se adapta
perfeitamente a regiões-áridas como o Nordeste, podendo ser cultivada em terrenos menos
férteis. A mamoneira é geralmente uma árvore ou um arbusto, que cresce até uma altura de 60 a
120 cm no primeiro ano, podendo atingir até 10m nos anos subsequentes, tendo uma idade média
de 04 anos de vida.
O principal produto da mamona é o óleo, conhecido também como óleo de rícino. Este
óleo tem características químicas peculiares que o definem como único na natureza, sendo
composto quase inteiramente por um único ácido graxo, 90% mais especificamente, o chamado
ácido ricinoléico, o qual possui uma hidroxila que lhe torna solúvel em álcool a baixas
temperaturas, muito viscoso e com propriedades físicas especiais.
Como subproduto da industrialização da mamona, obtém-se a torta, que como fertilizante,
possui capacidade de restauração de terras esgotadas. Ela possui altos teores de proteínas, no
entanto, é tóxica (sendo este um fator favorável à produção de biodiesel por não competir com a
indústria alimentícia) e só serve para alimentação animal, quando submetida a um processo
considerado caro e complexo, por isso, as empresas preferem vender a torta apenas como
fertilizante.
Nas décadas de 1970 e 1980, a mamona, assim como outras fontes renováveis de energia,
ganhou destaque pela possibilidade de utilização como substituto dos derivados do petróleo. Em
termos de rendimento de óleo por hectare cultivado, considera-se que os valores variam, de
acordo com as práticas de cultivo e extração, de entre 460 a 2 000 kg óleo.ha -1, (ARAÚJO, 2011) o
que coloca esta oleaginosa na gama das mais produtivas. Além de que, cada hectare cultivado por
ela absorve dez toneladas de gás carbônico, isto é, quatro vezes mais do que a média das outras
oleaginosas.

3. METODOLOGIA
Para o desenvolvimento deste artigo, seguiu-se o procedimento descrito por Targino, 2013,
adaptado para as particularidades físico-químicas do óleo da mamona.
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3.1 Extração do óleo
Para a obtenção do óleo de experimento, utilizou-se 300g de sementes de mamona doadas
pelo departamento de agricultura do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Rio
Grande do Norte – IFRN, campus Apodi. As mesmas foram trituradas em um liquidificador e em
seguida colocadas em dois sistemas de condensação no soxhlet, onde se usou acetato de etila
como solvente em excesso, e manteou-se a faixa de temperatura entre 60 a 70 °C durante 6 horas
de processo.
Após esse período foi feita a sedimentação da goma que ficou contida no óleo junto ao
solvente, em uma centrifuga, por um período de 10 minutos a 3000 rpm (rotação por minuto) e
em seguida separou-se o líquido do sólido e se colocou a fase líquida em rota-evaporação, para
evaporar o solvente, obtendo-se no final 91,620g de óleo de mamona.

3.2 Degomagem
Apesar de a sedimentação ter retirado grande parte da goma da semente que estava no
óleo extraído, ainda se era possível notar pequenas quantidades da mesma no produto, o que
posteriormente, ao decorrer da produção de biodiesel, poderia vir a interferir negativamente em
sua qualidade. Neste sentido, foi-se feito o procedimento de degomagem, que consiste em se
retirar a goma restante da substância, com a adição de água.
Para tanto, se coletou uma amostra de 20 g do óleo, em um erlermeyer, e fez-se um préaquecimento a 60 °C, durante 5 min, em uma chapa aquecedora. Logo após, com uma pipeta, se
acrescentou 3% de água, no caso 0,6 g, e agitou-se a referida mistura em um agitador magnético
com aquecimento de 70°C durante 20 min, conforme exposto na figura 02.

Figura 01: Roração magnética do óleo de mamona com águapara a degomagem.
Fonte: Autoria própria.

Após esse período, esperou-se a misturar baixar um pouco a temperatura, submetendo-a,
posteriormente, a uma centrífuga com 3000 rpm, durante 10 min.
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Em seguida, transferiu-se o óleo já degomado para um Becker, onde acrescentou-se 10 ml
de hexano para solubilizar, e logo após, visando à retirada de água do óleo, adicionou-se duas
colheres de chá de sulfato de magnésio, e fazendo uso de uma filtração simples se obteve o óleo
livre de água e goma.

3.3 Produção do biodiesel
Após a filtração o óleo obtido contava com percentuais de solvente, logo, para eliminá-los,
realizou-se um aquecimento da solução no soxhlet, para assim se evaporar o solvente e obter um
óleo puro e apropriado para a transesterificação.
Devido os procedimentos anteriores contar com transferências de vidrarias e
aquecimentos, parte da massa inicial de óleo foi perdida, logo foi-se necessário fazer uma nova
pesagem, que revelou a massa de 10, 958 g de óleo para a produção de biodiesel.
A reação de transesterificação do óleo foi realizada empregando a rota metílica, fazendo
uso do álcool metanoico, e como catalizador o hidróxido de potássio (KOH). Para tanto, se
preparou uma solução destes, seguindo a proporção de 4, 9311 ml de metanol e 0,1958 g de KOH,
para cada 10,958 g de óleo.
Neste sentido, se colocou a solução do catalizador e álcool em um Becker, onde foram
misturados com rotação magnética sem aquecimento, até que o catalizador fosse totalmente
dissolvido no álcool. Em seguida, acrescentou-se o óleo a solução, deixando reagir durante 1 hora,
também em rotação magnética sem aquecimento.
Após o referido prazo, os produtos obtidos foram colocados em um funil de decantação
para separar a glicerina do biodiesel, bem como prováveis impurezas, em 48 horas de repouso.

Figura 02: Biodiesel decantado após 48 horas de repouso no funil de decantação.
Fonte: autoria própria.
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Por fim, foi-se feita uma análise cromatográfica do biodiesel da mamona, no qual a
amostra foi diluída em Hexano e eluída em uma solução de 30 ml de hexano com 20% de acetato
de etila.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
O processo de obtenção do biodiesel aconteceu de acordo com o previsto na literatura,
onde um dos fatores que se pode observar foi à mudança de coloração na reação de modo
instantâneo, quando se misturou a solução de KOH e metanol com o óleo, que era amarelo claro e
passou para o amarelo escuro, e após o tempo de processo concluído, a coloração clareou
novamente, conforme mostrou a figura 03.
Ao se seguir toda a metodologia descrita, os resultados obtidos foram considerados
positivos. A placa cromatográfica, representada na figura 04, revelou que o biodiesel produzido
possuía um pequeno grau de impurezas, aspecto límpido e viscosidade relativamente boa, para os
padrões referentes à mamona.

Figura 03: Placa cromatográfica de uma amostra de biodiesel.
Fonte: autoria própria.

Conforme dito posto na revisão bibliográfica, o óleo da mamona apresenta alta viscosidade
e densidade, se comparado a outros óleos usados para produção de biodiesel. Essa grande
viscosidade é devida, sobretudo, às fortes ligações intermoleculares de hidrogênio entre as
moléculas de metil-ricinoleato provocado pela hidroxila, conforme já citado anteriormente.
No que se refere ao índice de acidez do biodiesel produzido, de acordo com Laureano et.
al., 2008, esse índice situa-se entre 1,26 e 1,60 mg KOH.g-1. É dito ainda que as lavagens,
procedimento feito após a sintetização do produto, podem não ser suficientes para retirar todos
os ácidos gordos que se fazem presentes no biodiesel, quando o mesmo apresenta muitas
impurezas, de maneira que o responsável por deixar esse índice de acidez elevado é o ácido
ricinoleico.
Neste sentido, discute-se que devido o tempo de decantação do procedimento
experimental ter sido prolongado por 48 horas, além da glicerina, muitas impurezas também
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foram separadas do biodiesel, que apresentou um aspecto límpido, sendo confirmado pela placa
cromatográfica e desta forma, dispensou-se o procedimento de lavagem do biodiesel.

5. CONCLUSÃO
Como bem já foi exposto no decorrer deste artigo, o combustível alternativo surge para
atender a demanda energética de modo que não venha a prejudicar a natureza. Em meio a isso, se
tem o biocombustível como uma fonte de energia renovável que pode ser adquirido por meio de
biomassas de compostos orgânicos cuja origem seja animal ou vegetal. É apontado, atualmente,
como uma alternativa para a minimização dos efeitos ambientais ocasionados pela queima dos
derivados de petróleo, principalmente do óleo diesel.
Assim sendo, torna-se de suma importância que sejam feitos investimentos na referida
área que visem um retorno positivo dos estuda feitos acerca do uso do biocombustível. E desta
forma, fazer com que o mesmo venha, de fato, a ser um projeto inovador cuja implantação se
deve dar em modo imediato, pois o planeta clama ajuda diariamente, e para isso se suprir tal
clemencia são necessárias mobilizações que almejem, majoritariamente, uma preservação
ambiental.
Embora os desenvolvimentos científicos e tecnológicos futuros para viabilizar
economicamente a produção do biodiesel sejam um grande desafio, os avanços necessários para
atingir as metas propostas parecem, no entanto, ser realizáveis. (DABDOUB, et. al., 2009).
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RESUMO
O Brasil é um país em que ainda existe certa deficiência
no que diz respeito a boa utilização de energias
renováveis e inesgotáveis, como a eólica, hídrica e
solar. Dentre elas, O estudo de tecnologias
relacionadas com a energia solar vem aumentando
consideravelmente nos últimos anos. Sendo assim, o
presente trabalho objetivou a construção de um fogão
a partir de uma composição de materiais reutilizáveis e
montagem de baixo custo, e que usa da energia solar

para o cozimento dos alimentos. Os testes consistiram
na exposição do fogão com o alimento ao sol, e sua
construção foi baseada a partir de estudos e
comprovações de testes na literatura, e sua formulação
é um aperfeiçoamento da união de vários modelos.
Esse protótipo pode representar uma solução a
desertificação e emissão de poluentes pelo uso massivo
de lenha, especialmente no Nordeste, já que a
incidência solar é maior nessa região.

PALAVRAS-CHAVE: Energias alternativas, fogão solar, alimentos

CONSTRUCTION OF SOLAR COOKER TYPE CASH FROM A REUSABLE
MATERIALS AND LOW COST
ABSTRACT
Brazil is a country where there is still some deficiency
concerning the proper use of renewable and inexhaustible
energy such as wind, hydro and solar. Among them, the
study of technologies related to solar energy has
increased considerably in recent years. Therefore, this
study aimed to build a stove from a composition of
reusable materials and low-cost assembly, and using solar
energy for cooking food. The tests consisted of exposing

the stove with food in the sun, and its construction was
based from studies and tests evidence in the literature,
and its formulation is an improvement from the union of
several models. This prototype can be a solution
desertification and emission of pollutants by use of
massive wood, especially in the Northeast, since sunlight
is greater in the region.

KEYWORDS: Alternative energy, solar cooker, foods
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1. INTRODUÇÃO
O Brasil, infelizmente, é um país que não sabe usufruir do potencial energético provido do
sol. Uma fonte inesgotável, onde poderia ter um proveito melhor em diversas situações. Alguns
países africanos e asiáticos, tiveram incentivos dos governos para o uso do fogão solar pela
população, afim de diminuir o consumo de lenha e causar menor impacto ambiental. De acordo
com Bezerra (2001), cerca de um terço da população mundial dependem da utilização da lenha para
suprir suas necessidades energéticas para cocção de alimentos e aquecimento.
Neste último ponto, as pesquisas referentes a queimadas são bastante conhecidas. A citar
em nosso país o conhecimento desde 1994 que as queimadas e/ou desmatamento da floresta
Amazônica, que corresponde por cerca de 75% da emissão de dióxido de carbono, representando
em massa 776 gigatoneladas anuais desse gás (Informe Ambiental, 2007).
No entanto, dentre as queimadas que vigoram em nosso país, a queima da lenha para cocção
de alimentos corresponde por 29,3% do total da lenha produzida, o que corresponde a
26.564*103 toneladas, fazendo com que, dentro da matriz energética residencial brasileira, esse
valor seja de 38% para dados de 2005 (Balanço Energético Nacional, 2006). Em termos globais, a
queima da lenha para cocção de alimentos atinge 2,5 bilhões de pessoas, dos quais 23 milhões são
brasileiros (World Energy Outlook, 2006). O uso da lenha para cozinhar dentro de casa leva a morte
de 1,6 milhões de pessoas devido a poluição em ambientes internos (Organização Mundial da
Saúde, 2005).
Leff (2001) fala sobre a impossibilidade de resolver os crescentes e complexos problemas
ambientais e reverter suas causas sem que ocorra uma mudança radical nos sistemas de
conhecimento, dos valores e dos comportamentos gerados pela dinâmica de racionalidade
existente, fundada no aspecto econômico do desenvolvimento.
As principais vantagens do uso do fogão solar é a abundante disponibilidade de energia
gratuita, a ausência de chamas, fumaça, perigo de explosão, incêndios, poluição entre outros
motivos. A energia proporcionada pelo calor concentrada na zona focal do fogão é suficiente para
fornecer o calor e energia necessária para ebulição da água, cozinhar, assar, fritar, aquecer
alimentos etc.
Experimentos com fogões solares segundo Beyer et al. (2004) remontam a mais de 230 anos
atrás, quando Horace de Saussure utilizou os conhecimentos da Física em sua época (por volta de
1776) para a construção de uma caixa preta retangular com a parte superior composta de um tampo
de vidro, com três lâminas afastadas umas das outras e uma tampa refletora como concentrador de
radiação solar no interior dessa caixa, batizada de “caixa quente”. Tal equipamento obteve
temperaturas em torno de 118 ºC.
Os fornos solares são utilizados na conversão térmica da radiação solar para cozer alimentos
ou para produzir água destilada, através do “efeito estufa”. Dentre os tipos mais utilizados
atualmente, pode-se citar quatro tipos: Forno solar tipo caixa, Forno solar tipo Olla, Forno solar tipo
painel e o forno solar tipo parabólico.
Para este trabalho, foi produzido o forno solar do tipo caixa, com aperfeiçoamentos
baseados nos demais modelos.
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O fogão tem baixo custo de produção e poderá chegar nas zonas rurais onde a renda de
muitas famílias não são altas. A energia solar é abundante limpa e ecologicamente correta. O fogão
não emite poluentes que possam prejudicar a camada de ozônio, aumentado o efeito estufa e o
aquecimento global
Vale salientar que esse método de cocção também traz suas desvantagens, uma vez que
existem variações nas quantidades produzidas de acordo com a situação climática (chuvas, neve),
além de que durante a noite não existe produção alguma. Porém, sua viabilidade durante o dia, em
regiões em que não encontramos essa variação climática, faz com que valha a pena investir nessa
produção.
Sendo assim o presente trabalho vem com um objetivo inovador de unificar somente as
eficiências de outros protótipos em um só, utilizando-se de materiais reutilizáveis como o isopor,
papel alumínio, espelho, dentre outros.

2. METODOLOGIA
Este trabalho foi desenvolvido a partir de materiais reutilizáveis, visando um baixo custo e a
sustentabilidade.
Foi-se utilizada uma caixa de papelão de forma retangular para o fogão. Esta caixa foi cortada
em medidas específicas, e foi revestida internamente com isopor já cortado. Logo após, esse isopor
foi revestido com papel alumínio para concentrar o calor na parte interna do fogão. O forno foi
dimensionado considerando o tamanho que permita uma boa capacidade de alimentos a serem
cozidos e a facilidade para o transporte.

Figura 1: Início da construção do fogão
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Figura 2: Parte interna do fogão a) isopor sendo adicionado nas extremidades da caixa b) revestimento
feito como papel alumínio.

Uma parte do papelão também foi revestida com papel alumínio para simular uma tampa, a
qual servirá para intensificar ainda mais o calor interno do protótipo. Na tampa além de ser posta
dois arames para a sua sustentação, é colocado um espelho para que a luz solar seja refletida na
parte interior do fogão.

Figura 3: Tampa sendo colocada no fogão
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Após esses processos, foi colocada uma placa de ferro pintada na cor preto fosco para que
os alimentos sejam cozidos sobre ela. Só então todo o protótipo foi revestido externamente com
fita isolante, e passou-se também o spray de cor fosca para pintar o fogão, dificultando assim a saída
de calor.

Figura 4: Fogão solar do tipo caixa pronto para uso.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A parte experimental deste trabalho foi realizada durante os períodos de 15 a 19 de agosto
de 2016.
Além da água, teste com queijo mozzarella e maçã também foram realizados em exposição
ao sol por cerca de 20 minutos. Passados esses minutos, o queijo assou por causa do bom
envolvimento do papel alumínio no isopor e na tampa, e também por causa do rápido aquecimento
da placa de ferro, além da luz refletida pelo espelho, os quais concentraram bem o calor na região
interna do fogão. Na parte externa, além do péssimo condutor de calor que é o isopor, a fita isolante
colocada fez com que o mínimo de calor que pudesse sair da parte interna do protótipo não passasse
das extremidades do fogão. Constatamos então que depois desse tempo a eficiência do protótipo
foi a esperada, podendo assim ser testadas com outros tipos de alimentos.
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4. CONCLUSÃO
O forno proposto demonstrou ser de fácil fabricação e manuseio, além do que, novas
implementações podem melhorar ainda mais outros aspectos tais como design e novas dimensões.
Quanto a viabilidade econômica, o baixo custo de fabricação do forno solar proposto pelo uso de
energia limpa e gratuita permite que o forno seja implementado.
De modo geral, o protótipo apresentado confirmou ser uma boa alternativa na cocção de
alimentos. A questão financeira na construção e manutenção, bem como na economia do gás e a
qualidade de vida em relação ao uso de fogões à lenha superam o fator tempo no cozimento.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AGÊNCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA (AIE). World energy outlook 2006. Paris, 2006. 457 p.
BEZERRA, Arnaldo Moura. Aplicações térmicas de energia solar. João Pessoa: Editora Universitária
- UFPB, 2001.
BEYER, H. G., PEREIRA, E. B., MARTINS,F. R., ABREU, S. L., COLLE, S. Energia Solar Princípios e
aplicações, pg. 7, Brasília: 2003.
BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Balanço energético nacional - BEN. Brasília: MME, 2006
HORTA, Pedro. Guia da Energia Solar, Cap. 7, 2004.
LEFF, E. Epistemologia ambiental. São Paulo: Cortez, 2001.
MOURA, J.P. de Construção e Testes de Fogões Solares Para as Comunidades Carentes do Semiárido
Nordestino.
2011.
Artigo
em
Hypertexto.
Disponível
em:
<http://www.infobibos.com/Artigos/2011_4/FogaoSolar2/index.htm>. Acesso em: 28/8/2016
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Changement climatique et santé humaine – Risques et
mesures à prendre. Résumé. Genebra: Organisation Mondiale de la Santé, 2005.

XII CONGIC | II SECITEX

439

UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC’s) Nas
INSTITUIÇÕES DE ENSINO NA CIDADE DE APODI-RN
1

2

3

4

L. B. de Almeida M. V da Silva A. R. de F. Chavier P. T. Barbosa . L. A. Alves
1,2,3,4
Licenciandos em Química do IFRN – Campus Apodi, e-mails: lucerlandiabernardina@hotmail.com;veronicasilvaoficial@gmail.com
raoni.freitas@hotmail.com; paulotavares63@hotmail.com.br
4
Docente do IFRN – Campus Apodi, e-mail: leonardo.alcantara@ifrn.edu.br

5

RESUMO
Nos dias de hoje, com constantes avanços tecnológicos
fica cada vez mais acessível à informação e o
conhecimento. Assim como sociedade sofre grande
impacto devido a esses avanços, a educação também não
fica de fora destas transformações causada pelas
chamadas evoluções tecnológicas. Sendo assim, é preciso
se adequar a essas tecnologias integrando-as dentro o
âmbito escolar. Diante disso, o presente trabalho tem

como objetivo realizar um estudo comparativo sobre o
conhecimento das TIC’s e analisar como elas estão
inseridas no ensino de Química como ferramenta
didática nas instituições de ensino na cidade de ApodiRN, considerando a realidade de cada instituição. Pôdese observar que, apesar das limitações, as TIC’s são
utilizadas com frequências como meio facilitador no
ensino de química.

PALAVRAS-CHAVE: ensino, química, TIC’s, ensino-aprendizagem.

USE OF INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATION (ICT) In
EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN Apodi-RN CITY
ABSTRACT
Nowadays, with constant technological advances is
increasingly accessible information and knowledge . As
society is greatly impacted by these advances , education
is also not out of these changes caused by so-called
technological developments . So , we need to adapt to
these technologies integrating them within the school
environment . Thus , this study aims to conduct a

comparative study on the knowledge of ICT and analyze
how they are inserted in teaching chemistry as a teaching
tool in educational institutions in the city of Apodi -RN ,
considering the reality of each institution. It was
observed that , despite the limitations , ICTs are used
with frequencies as a facilitator in chemistry education.

KEYWORDS: chemistry teaching, ICT, teaching and learning.
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1. INTRODUÇÃO
Os processos tecnológicos/tecnologia vêm evoluindo cada vez mais rápido. Segundo
Damásio (2007), a tecnologia pode ser entendida como sendo a soma de um dispositivo, das suas
aplicações, contextos sociais de uso e arranjos sociais e organizacionais que se constituem em seu
torno. A tecnologia visa melhorar algo e tornar a vida em sociedade mais fácil e observa-se que a
educação é uma das áreas que está sendo consideravelmente afetada por esta onda
tecnológica (FERREIRA, 1998).
A incorporação das tecnologias de informação e comunicação (TIC’s) no ensino é uma
grande ferramenta no avanço educacional, contribuindo para uma melhor aprendizagem dos
alunos. Esses novos recursos didáticos, TIC’s, exercem função essencial na construção da
aprendizagem, mas deve-se entender que não se pode desviar o foco principal da implantação
dessas novas propostas de ensino. Para isto, os profissionais devem saber relacioná-los em uma
filosofia de trabalho (BRASIL, 1998, p. 96).
A utilização das TIC’s possibilita uma melhor compreensão dos conteúdos ministrados,
dinamizando as aulas e trazendo melhor contextualização dos fatos abordados. Várias escolas já
disponibilizam de TIC’s como ferramenta no cotidiano escolar, em seu método de ensino como
sala de multimídias, bibliotecas virtuais, laboratórios de informáticas e etc. Segundo os
Parâmetros Curriculares Nacionais sobre o uso dessas tecnologias:
É indiscutível a necessidade crescente do uso de computadores pelos alunos
como instrumento de aprendizagem escolar, para que possam estar
atualizados em relação às novas tecnologias da informação e se
instrumentalizarem para as demandas sociais presentes e futuras (BRASIL,
1998, p. 96).

Os livros didáticos ainda são uma das ferramentas mais utilizadas pelos professores na
prática do ensino, mas a importância o uso de TIC’s nas escolas acaba sendo inevitável devido ao
crescente desenvolvimento tecnológico. Um grande utensílio de ajuda para a educação são os
computadores (hardware) com ferramentas (software) construídas para área do ensino, sendo
utilizado como instrumento facilitador na prática docente (QUARTEIRO, 1999).
É necessário que as escolas e os educadores se adequem a essas novas formas de ensino,
para que saibam utilizar das ferramentas já existentes a seu favor. Mudando assim a situação em
que muitas instituições se encontram, elas adquirem software que são feitos apenas por
profissionais da informática tendo uma baixa qualidade para ser utilizado no ensino devido não
serem desenvolvidos por profissionais que atuam no campo da educação. Onde esses softwares
de ‘baixa qualidade ‘são destinados para o ensino o que dificulta a assimilação do conteúdo de
forma adequada.
Diante deste contexto, o presente trabalho tem como objetivo realizar um estudo
comparativo sobre o conhecimento das TIC’s e analisar como elas estão inseridas no ensino de
Química como ferramenta didática nas instituições de ensino na cidade de Apodi-RN.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
As chamadas de TIC’s, Tecnologias da Informação e Comunicação, utilizam-se de
ferramentas tecnológicas com o objetivo de facilitar a comunicação e o alcance de um alvo
comum. Além de favorecer a produção industrial, as TIC’s podem também ser muito útil na
potencialização dos processos de comunicação e na revolução das pesquisas científicas.
Estas são utilizadas das mais diversas formas, na indústria (no processo de automação), no
comércio (no gerenciamento de diversas formas de publicidade), no setor de investimentos
(informação simultânea, comunicação imediata) e na educação (no processo de ensino
aprendizagem, na educação à distância). O desenvolvimento de hardwares e softwares garante a
operacionalização da comunicação e dos processos decorrentes em meios virtuais. No entanto, foi
à popularização da internet que potencializou o uso das TIC’s em diversos campos.

2.1 Uso das TIC’s no ensino de química
A utilização adequada da tecnologia para o ensino de química proporciona uma visão mais
ampla do conteúdo, proporcionando uma melhor compreensão, otimizando o processo ensino
aprendizagem. Segundo Tavares; Souza; Correia (2013, p.159):
Apesar de que a química é uma ciência relativamente experimental, mostra-se também
um lado visual. Muitas das teorias utilizadas para explicar as reações químicas e a
reatividade das substâncias na escala sub-atômica necessitam de um modelo, como por
exemplo, orbitais atômicos, orbitais moleculares, ressonância magnética nuclear,
espectroscopia eletrônica.

Assim como as aulas práticas em laboratório de química, o uso destas tecnologias é
indispensável para os alunos compreenderem e aprenderem articulando teoria e prática.
Explicando os diferentes tipos de processos químicos e físicos, fazendo com que as aulas se
tornem diferenciadas, os jogos eletrônicos ou online, Power Point, gráficos e vídeos, elaborados
para ser aplicados na área da química são ferramentas importantes para a aprendizagem e fixação
do conteúdo. As inovações tecnológicas proporcionam a criação de instrumentos indispensáveis
para o ensino e aprendizagem, porque são caminhos capazes de facilitar a vida da sociedade,
levando formação educacional. Na área da química, permite atualizar os conhecimentos, a
contextualização de experiências através dos recursos tecnológicos, entre outros (LIMA; MOITA, p.
133. 2011).
Segundo Lima e Moita (2011) o uso de um jogo digital denominado Adivinhas sobre a
tabela periódica com alunos do 3º ano do Ensino Médio, do Educandário Menino Jesus de Praga,
no município de Esperança, no estado da Paraíba gerou benefícios no aprendizado. A amostra foi
composta por nove alunos dos sexos masculino e feminino, cuja faixa etária está compreendida
entre 17 e 18 anos. A partir de um senso realizado com respostas dos próprios alunos, concluiu-se
que 67% afirma que os jogos geram mais aprendizagem que os exercícios escritos, e 11%
consideram que os exercícios escritos contribuem para melhor aprendizagem, outros 11%
consideraram que os dois instrumentos avaliativos desenvolvem o aprendizado e os outros 11%
disseram que um instrumento completa o outro.

2.2 Formação continuada e ensino de química usando TIC’s
O professor como mediador de conhecimentos deve procurar se atualizar constantemente
para que acompanhe o desenvolvimento da sociedade moderna. Novas metodologias são criadas
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para facilitar o processo de ensino aprendizagem do aluno. A formação acadêmica inicial, na
maioria das vezes, não é suficiente para que os docentes consigam desenvolver um bom trabalho
na sala de aula. Sendo assim, o professor deve procurar programas de especialização que irão não
somente aumentar o seu currículo mas abrirão portas para a sua carreira. Um professor atualizado
consegue despertar facilmente o interesse do aluno para sua aula.
Neste contexto, o professor de Química pode buscar programas de formação continuada
que utilizem as TIC’s como forma de aproximar o ensino de Química das mudanças que ocorrem
na sociedade visto que, o conhecimento das TIC’s é essencial para o profissional, interligando
assim conhecimentos da Química com a tecnologia. Segundo Andrade1 (2011) citado por Tavares;
Souza; Correia (2013, p, 159):
O termo formação continuada está relacionada à formação inicial, ou seja, o
conhecimento teórico e prático decorrente da formação profissional, concluído por
estágio, que prioriza o aperfeiçoamento acerca do trabalho e o desenvolvimento de um
conhecimento mais amplo que vai além do exercício profissional.

O professor de Química necessita constantemente buscar esse tipo de formação, pois, a
Química requer que o aluno aprenda muita teorias e conceitos. Para fixar de maneira mais efetiva
o que se quer transmitir é necessário muita atenção, o que nem sempre se consegue em uma sala
de aula. Isso é fato, principalmente nos dias atuais em que os alunos dispõem de aparelhos
celulares com os mais diversos aplicativos que trazem informação e entretenimento, tirando o
foco da aula.
Aires e Lambach (2010, p. 11) relatam que no estudo realizado junto aos professores de
Química da rede pública estadual do Paraná “todos os 20 professores entrevistados disseram que
estão se sentindo mais preparados e vendo novas possibilidades de utilização das TIC’s depois do
curso que fizeram de formação continuada”. A partir das opiniões obtidas na entrevista observa-se
a importância da formação continua, tanto para os professores quanto para a educação.
Ao introduzir as TIC’s na escola, não se pode ter a confiança de que, através do uso do
equipamento, o aluno aprenderá mais e se desenvolverá de uma maneira mais abrangente, porém
é a maneira com a qual o professor utiliza que trará contribuições positivas para o processo de
ensino e aprendizagem. Por isso, é importante ressaltar que os métodos utilizados de forma
independente não são os salvadores da educação, logo, os professores têm um importante papel
nesta revolução educacional, a informática é uma ferramenta para a resolução dos déficits e não a
solução.

3. METODOLOGIA
Para obter dados sobre a utilização das TIC’s nas Escolas Estaduais e no IFRN do município
de Apodi-RN, foram aplicados questionários em três instituições de ensino, Escola Estadual
Professor Antônio Dantas, onde o Ensino de Química é trabalhado no Ensino Médio, na Escola
Estadual Professora Maria Zenilda Gama Torres e no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte, IFRN Campus-Apodi. Os questionários aplicados eram

1

ANDRADE, A. P. R. O Uso de Tecnologias na Educação: Computador e Internet. Monografia.
Consorcio Setentrional de Educação. Universidade de Brasília e Universidade Estadual de Goiás. Brasília –
DF. 2011.
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compostos por 9 questões objetivas (ANEXO 1) e foram direcionados para alunos das três
instituições de ensino, com alunos da terceira série do ensino médio das escolas estaduais, e o
quarto ano modalidade integrado de biocombustíveis do IFRN.
Desta forma, foi possível obter uma visão geral de como as TIC’s são vistas nas instituições
de ensino e qual a melhor forma de trabalho, levando em consideração as reais necessidades de
todos. Posteriormente, foi feita a análise das respostas obtidas. Os dados foram organizados em
forma de gráficos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Ao todo, o número de alunos questionados nas três instituições de ensino foram 62
(sessenta e dois) alunos, sendo que, 14 alunos na Escola Estadual professora Maria Zenilda Gama
Torres, 23 na Escola Estadual Professor Antônio Dantas e 25 alunos no IFRN.

4.1. Análise dos Resultados dos Questionários Aplicados com os Alunos das Três
Instituições
Os gráficos a seguir apresentam uma analise dos dados das respostas do pré-jogo dos
alunos nas Instituições de Ensino no município de Apodi, em porcentagens.
Gráfico 1: Respostas obtidas dos alunos do IFRN calculadas em porcentagens

1.56% não e 44% sim, sabe o que são as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s).
2. 56% celulares, 18% computadores pessoais e 57% outros, dispositivos eletrônicos que mais usa no seu
cotidiano.
3. 100% sim, a escola em que estuda possui dispositivos eletrônicos listados anteriormente.
4. 100% sim, os professores que trabalham na escola em que estudam usam algum tipo de tecnologias nas
aulas.
5. 89% concordam 11% concordam parcialmente que o professor que utiliza as TIC’s em suas aulas
contribui para uma melhor compreensão dos seus alunos.
6. 78% computadores, projetores e 22% livros, lousa e lápis são os principais instrumentos utilizados pelos
professores da escola em que estudam.
7. 33%concordam 67% concordam parcialmente que é comum nas aulas de Química a pouca atenção dos
alunos devido ao uso de algum dispositivo eletrônico
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8. 56% não sabem informar, 22% não e 22% sim que na escola em que estudam há alguma discussão a
respeito da implantação de algum tipo de tecnologias nas aulas.
9. 100% por inciativa própria, já utilizaram, algum tipo de tecnologia para obter uma melhor compreensão
do conteúdo e obteve um bom resultado.

Gráfico 2: Respostas obtidas dos alunos da Escola Professora Maria Zenilda Gama Torres
calculadas em porcentagens

1.29% não e 71% sim, sabe o que são as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s).
2. 29% celulares, 18% computadores pessoais e 57% outros, dispositivos eletrônicos que mais usa no seu
cotidiano.
3. 82% sim e 18 % não, a escola em que estuda possui dispositivos eletrônicos listados anteriormente.
4. 14% não e 86% sim, os professores que trabalham na escola em que estudam usam algum tipo de
tecnologias nas aulas.
5. 68% concordam 22% concordam parcialmente e 18% concordam que o professor que utiliza as TIC’s em
suas aulas contribui para uma melhor compreensão dos seus alunos.
6. 100% livros, lousa e lápis são os principais instrumentos utilizados pelos professores da escola em que
estudam.
7. 21% discordam 7% concordam e 72% concordam parcialmente que é comum nas aulas de Química a
pouca atenção dos alunos devido ao uso de algum dispositivo eletrônico
8. 64% não sabem informar, 18% não e 22% sim, que na escola em que estudam há alguma discussão a
respeito da implantação de algum tipo de tecnologias nas aulas.
9. 64% sim e 36% não, por inciativa própria, já utilizaram, algum tipo de tecnologia para obter uma melhor
compreensão do conteúdo e obteve um bom resultado.
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Gráfico 3: Respostas obtidas dos alunos da Escola Estadual Professor Antônio Dantas
calculadas em porcentagens

1. 61,11% Sim e 33,89% Não, sabe o que são as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s).
2. 100% celulares, 55,55% Tecnologias de acesso remoto: wifi, bluetooth, 50% TV por assinatura, TV a cabo,
TV por antena parabólica, TV digital e 44,44% Internet, Web sites e Home pages, quadros de discussão,
dispositivos eletrônicos que mais usa no seu cotidiano.
3. 100% Sim, a escola em que estuda possui dispositivos eletrônicos listados anteriormente.
4. 88,88% Sim e 11,11% Não, os professores que trabalham na escola em que estudam usam algum tipo de
tecnologias nas aulas.
5. 66,66% Concordam e 33,33% Concordam parcialmente que o professor que utiliza as TIC’s em suas aulas
contribui para uma melhor compreensão dos seus alunos.
6. 83,33% Livros, lousa e lápis e 16,66% Computadores e projetores, são os principais instrumentos
utilizados pelos professores da escola em que estudam.
7. 50% Concordam 27,77% Discordam e 22,22% Concordam parcialmente que é comum nas aulas de
Química a pouca atenção dos alunos devido ao uso de algum dispositivo eletrônico
8. 27,77% Não sabe informar, 27,77% Sim e 44,44% Não, que na escola em que estudam há alguma
discussão a respeito da implantação de algum tipo de tecnologias nas aulas.
9. 94,44% Sim e 5,55% Não, por inciativa própria, já utilizaram, algum tipo de tecnologia para obter uma
melhor compreensão do conteúdo e obteve um bom resultado.

Após aplicação do questionário com os alunos das três instituições, percebeu-se que a
maior parte dos alunos das é conhecedora das TIC’s. No IFRN, 44% dos alunos sabem o que são
TIC’s, na Escola Professora Maria Zenilda Gama Torres, 71% dos alunos conhecem as TIC´s e na
Escola Estadual Professor Antônio Dantas, 61% dos mesmos são conhecedores das TIC’s.
Com esses dados, pode-se perceber que, apesar do fato de que no IFRN apresentar uma
maior disponibilidade de TIC’s, como mostrado no gráfico 1, os alunos da instituição ainda não são
majoritariamente conhecedores e utilizadores das mesmas. Apesar de que os alunos em seus
relatos disseram que 100% dos professores utilizam TIC’s na sala de aula, e apenas 86% e 88,8%
nas Escolas Estadual Professora Maria Zenilda Gama Torres e na Escola Estadual Professor Antônio
Dantas, respectivamente.
Quando questionados a respeito do uso das TIC’s por iniciativa própria na compreensão
dos conteúdos os alunos do IFRN e da Escola Estadual Professor Antônio Dantas mostraram maior
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independência, sendo 100% e 94,44% as porcentagens de uso em cada instituição de ensino
respectivamente. Já na Escola Estadual Professora Maria Zenilda Gama Torres a porcentagem foi
de 64%.

5. CONCLUSÃO
Através dos dados obtidos e analisados conclui-se que, apesar das inúmeras dificuldades
encontradas, principalmente nas instituições da esfera estadual, com base nos relatos dos
próprios alunos os docentes utilizam-se das TIC’s em suas aulas. Além disso, observou-se que no
caso do IFRN, mesmo disponibilizando mais TIC’s, não implica que todos os docentes fazem uso
destas.
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ANEXO I
QUESTIONÁRIO APLICADO COM OS ALUNOS
1) Você sabe o que são as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s)?
( ) sim ( ) não
2) Quais dos dispositivos eletrônicos você mais usa no seu cotidiano?
( ) Computadores pessoais
( ) Câmeras de vídeo e foto para computador ou Webcams.
( ) Suportes para guardar e portar dados como discos rígidos ou hds, cartões de memória,
pendrives, entre outros.
( ) Celulares.
( ) TV por Assinatura, TV a cabo, TV por antena parabólica, TV digital;
( ) Internet, web sites e home pages, quadros de discussão
( ) fotografia, cinema, vídeo e som digital (TV e rádio digital).
( ) Tecnologias de acesso remoto: Wi-Fi, Bluetooth.
3) A escola em que você estuda possui dispositivos eletrônicos listados anteriormente?
( ) sim, quais ? _________________________________________________
______________________________________________________________
( ) não
4) Os professores que trabalham na escola em que você estuda usam algum tipo de tecnologias
nas aulas?
( ) sim ( ) não
5) O professor que utiliza as TIC’s em suas aulas contribui para uma melhor compreensão dos seus
alunos.
Concordo ( ) concordo parcialmente ( ) discordo ( )
6) Quais os principais instrumentos utilizados pelos professores da escola em que você estuda?
( ) Livros, lousa e lápis. ( ) Computadores, projetores ( ) outros
7) É comum nas aulas de Química a pouca atenção dos alunos devido ao uso de algum dispositivo
eletrônico.
Concordo ( ) concordo parcialmente ( ) discordo ( )
8) Na escola em que você estuda há alguma discussão a respeito da implantação de algum tipo de
tecnologias nas aulas?
( ) sim ( ) não ( ) não sabe informar
9) Você, por inciativa própria, já utilizou algum tipo de tecnologia para obter uma melhor
compreensão do conteúdo e obteve um bom resultado?
( ) sim ( ) não
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DETERMINAÇÃO DO TEOR DE ALCALOÍDES TOTAIS DA ESPÉCIE VEGETAL
Combretum leprosum Mart. (Mufumbo)
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RESUMO
O Brasil apresenta uma flora bastante extensa e
diversificada, constituindo uma fonte potencial de novas
substâncias com várias ações farmacológicas. Os estudos
de estrutura química de compostos relacionando com
uma atividade biológica definida têm sido bastante
realizados atualmente e o planejamento racional de
drogas tem trazido muitos benefícios para a humanidade.
Alcaloides
são
compostos
nitrogenados
farmacologicamente ativos e são encontrados

predominantemente nas angiospermas. O Combretum
leprosum Mart., conhecido como mufumbo ou mofumbo,
é uma planta encontrada em estados do Nordeste
brasileiro, principalmente Piauí e Ceará, e possui atividade
anti-inflamatória comprovada. O mufumbo apresentou
um teor de alcaloides em suas folhas de 0,79 %, em seus
galhos de 0,56%, e suas raízes não apresentaram atividade
significativa.

PALAVRAS-CHAVE: medicina popular, alcaloides, Combretum leprosum Mart.

ALKALOID TOTAL CONTENT IN VEGETABLE SPECIES Combretum leprosum Mart.
(Mufumbo)

ABSTRACT
Brazil has a very extensive and diverse flora, constituting
a potential source of new substances with different
pharmacological actions. The chemical structure studies
of compounds relating to a defined biological activity have
been quite currently focused and rational drug design has
brought many benefits to humanity.
Alkaloids are nitrogenous compounds pharmacologically
active and are found predominantly in angiosperms. The

Combretum leprosum Mart. , Known as mufumbo or
Combretum leprosum , is a plant found in the states of
the Brazilian Northeast, especially Ceará and Piauí , and
has anti- inflammatory activity proven. The mufumbo
presented an alkaloid content of the leaves of 0.79 % in
the branches of 0.56% , and its roots did not show
significant activity.

KEYWORDS: folk medicine, alkaloid, Combretum leprosum Mart.
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1. INTRODUÇÃO
Em todas as épocas e culturas o homem aprendeu a tirar proveito dos recursos naturais
locais. Ao longo dos anos, alguns observadores perceberam que uma erva capaz de induzir
sonolência seria também capaz de acalmar, se usada em dosagens menores. Plantas cujos frutos
usualmente tinham efeito laxante poderiam ser usadas com parcimônia para regular intestino
preguiçoso. Todo este conhecimento foi passado oralmente ao longo de gerações, que juntamente
com mitos e rituais, formaram parte importante das culturas locais (LORENZI; MATOS, 2002).
Uma das características dos seres vivos é a presença de atividade metabólica. O metabolismo
nada mais é do que o conjunto de reações químicas que ocorrem no interior das células. No caso
das células vegetais, o metabolismo costuma ser dividido em primário e secundário. Entende-se por
metabolismo primário o conjunto de processos metabólicos que desempenham uma função
essencial no vegetal, tais como a fotossíntese, a respiração e o transporte de solutos. Os compostos
envolvidos no metabolismo primário possuem uma distribuição universal nas plantas. Esse é o caso
dos aminoácidos, dos nucleotídeos, dos lipídios, carboidratos e da clorofila.
Em contrapartida, o metabolismo secundário origina compostos que não possuem uma
distribuição universal, pois não são necessários para todas as plantas. Embora o metabolismo
secundário nem sempre seja necessário para que uma planta complete seu ciclo de vida, ele
desempenha um papel importante na interação das plantas com o meio ambiente. Um dos
principais componentes do meio externo cuja interação é mediada por compostos do metabolismo
secundário são os fatores bióticos.
Desse modo, produtos secundários possuem um papel contra a herbivoria, ataque de
patógenos, competição entre plantas e atração de organismos benéficos como polinizadores,
dispersores de semente e micro-organismos simbiontes. Contudo, produtos secundários também
possuem ação protetora em relação a estresses abióticos, como aqueles associados com mudanças
de temperatura, conteúdo de água, níveis de luz, exposição à UV e deficiência de nutrientes
minerais (PERES, 2013).
O Combretum leprosum Mart., conhecido como mufumbo ou mofumbo, é uma planta
encontrada em estados do Nordeste brasileiro, principalmente Piauí e Ceará, e possui atividade antiinflamatória comprovada (SILVA, 2009). Popularmente é utilizado no tratamento de diarreias, dores
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de dente, como antiofídica e na cicatrização de feridas. Alguns estudos com essa espécie
demonstraram ação antinociceptiva em modelos de dor aguda, e outras espécies do gênero
também mostraram ação anti-inflamatória (PIETROVSKI et al., 2010). Estudos realizados no Núcleo
de Pesquisas em Plantas Medicinais (NPPM) da UFPI mostraram que o Combretum leprosum é muito
eficaz como antinociceptivo em modelos de dor, e especificamente no teste da formalina, o qual
demonstrou, além de sua ação analgésica, atividade anti-inflamatória (DE BARROS et al., 2009).
Desta maneira o presente trabalho teve por objetivo avaliar e determinar o teor de
alcaloides totais presentes na espécie Combretum leprosum Mart.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Devido à importância das plantas medicinais para a química e a medicina moderna, estudos
permitiram um rápido desenvolvimento de seus campos específicos e, assim, muitas substâncias
ativas foram conhecidas e introduzidas na terapêutica, permanecendo até hoje como
medicamentos. A grande extensão territorial e as condições climáticas muito diversas fazem com
que a flora brasileira possua inúmeras espécies vegetais, muitas consideradas importantes
matérias-primas, outras já incorporadas ao hábito alimentar dos brasileiros e algumas pouco
conhecidas e potencialmente benéficas (SÁ, 2008).
O Brasil apresenta uma flora bastante extensa e diversificada, constituindo uma fonte
potencial de novas substâncias com várias ações farmacológicas. Os estudos de estrutura química
de compostos relacionando com uma atividade biológica definida têm sido bastante enfocados
atualmente e o planejamento racional de drogas tem trazido muitos benefícios para a humanidade
(PAIVA, 2013).
O Combretum leprosum Mart. conhecido popularmente como mufumbo, possui arbustos
grandes, de ramos escandentes e ramificados, de 2-4m de altura. Folhas simples, de 8-17cm de
comprimento. Flores amareladas, pequenas, perfumadas, reunidas em inflorescência paniculadas
terminais. Os frutos são sâmaras contendo uma única semente. A planta inteira é empregada na
medicina caseira do Nordeste (OLIVEIRA JUNIOR, 2008).
Estudos preliminares indicam que a planta possui atividades antinociceptiva no teste de
imersão da cauda o extrato etanólico apresentou atividade antinociceptiva no primeiro período de
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observação (30min) e no teste da formalina o efeito foi observado tanto na primeira fase (0-10min
dor neurogênica) quanto na segunda fase (20-40min, dor inflamatória) (LIRA et al., 2002).
Além disso, estudos preliminares com as raízes da planta, tem demonstrado que a
Combretum leprosum Mart. e o composto isolado ácido arjunólico apresentam propriedades antiinflamatórias e analgésicas. O ácido arjunólico é o principal composto isolado das raízes e pode ser
o princípio ativo responsável pelas atividades observadas no extrato etanólico desta parte da planta.
Para a determinação da atividade analgésica e anti-inflamatória foram utilizados os seguintes
modelos: contorções abdominais induzidas pelo ácido acético e edema de pata induzindo pela
carragenina (MEDEIROS et al., 2003).
Os alcaloides podem ser encontrados em todas as partes de um vegetal. Contudo, em um
ou mais órgãos, haverá um acúmulo preferencial dessas substâncias (SIMÕES et al., 2004).
Alcaloides são compostos nitrogenados farmacologicamente ativos e são encontrados
predominantemente nas angiospermas. Na sua grande maioria, possuem caráter alcalino, com
exceções tal como colchicina, piperina, oximas e alguns sais quaternários como o cloridrato de
larifolina (SIMÕES et al., 2004, apud RONSSEN, 2012).
Os alcaloides se subdividem em inúmeras subclasses, de acordo com o aminoácido
precursor: Triptofano, Ornitina e lisina, Fenilalanina e tirosina. Os alcaloides pirrolizidínicos têm
ação de proteção da planta contra predadores, sendo substâncias muito tóxicas, agindo de maneira
deletéria principalmente sobre hepatócitos (COSTA, 2008).

3. METODOLOGIA
3.1 Obtenção do material vegetal
A matéria prima utilizada na obtenção dos extratos de Combretum leprosum Mart
(Mufumbo) foi obtida nas proximidades do IFRN, campus Apodi. O material foi previamente
separado por folhas, galhos e raiz, triturada e pesada.

3.2 Alcaloides totais
A extração dos Alcalóides totais foi realizada de acordo com Lucio, et al. (2002). Cinco gramas
(g) de material vegetal foram extraídos com diclorometano, com agitação por 24 horas. Em seguida,
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adicionaram-se hidróxido de amônio 5% e agitou-se por 30 min. Filtrou-se a mistura numa solução
de ácido sulfúrico a 5%. Após agitação, a fase orgânica foi transferida para uma solução de ácido
sulfúrico 2,5%. As aquosas ácidas foram reunidas e extraídas com diclorometano. A fase ácida foi
neutralizada com hidróxido de amônio (pH ~ 9,0). A fase orgânica foi evaporada em placa
aquecedora. O resíduo da evaporação foi resfriado, adicionado de ácido sulfúrico 0,05 N, indicador
vermelho de metila e titulado com hidróxido de sódio 0,05 N.
A fórmula para calcular a porcentagem de alcaloides totais (AT) é dada como:

%AT=

( V ácido−V base x 0,01043 x 100
massa da amostra

Onde, Vácido = volume de ácido sulfúrico utilizado
Vbase = volume gasto na titulação com NaOH

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
As folhas, os galhos e as raízes do mufumbo foram submetidos a testes descritos por Lucio,
et al. (2002) com intuito de avaliar a presença dos Alcaloides totais nos mesmos.
Os resultados das avaliações são apresentados na Tabela 1, a seguir.
Tabela 1: Resultados do teor de alcaloides totais da combretum leprosum Mart.:
Material
Folhas
Galhos
Raizes

% AT
0,79
0,56
-

AT= Alcaloides Totais
A partir dos dados obtidos por meio dos testes de Alcalóides totais da Combretum leprosum
Mart. pode-se observar que os galhos foram os que apresentaram a menor porcentagem de
Alcalóides, com apenas 0,56% no total. O maior resultado foi das folhas com 0,79%. A análise
utilizando as raízes não obteve resultado visto que a capacidade das mesmas em absorver todo o
solvente adicionado, o que impossibilitou sua extração.
Em comparação com o trabalho de Cnidoscolus phyllacanthus onde pode-se observar que as
folhas apresentaram uma porcentagem de Alcalóides 0,27% no total, já as folhas do mufumbo
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apresentam uma maior porcentagem com 0,76%. Os galhos da Faveleira com 0,45%, comparados
com os galhos do mufumbo que apresentam 0,63%. Com relação a faveleira pode-se ver que o
mufumbo possui resultados maiores, somente a raiz da mesma não obteve rendimento.
O resultado mostra que o mufumbo deve ser estudado para a determinação e estudo de
compostos com inúmeras atividades biológicas e farmacológicas amplamente descritas na
literatura.

4. CONCLUSÃO
A partir dos testes feitos de Alcalóides pode-se concluir que os resultados obtidos mostraram
que as folhas, e galhos do Combretum leprosum Mart. (Mufumbo) apresentam quantidades
significativas. Vale destacar que a folha da planta apresentou melhor resultado.
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RESUMO
A utilização das ferramentas didáticas no ensino é um
grande aliado do professor no processo de ensino e
aprendizagem dos alunos, pois contextualiza e
proporciona um melhor entendimento do conteúdo. No
ensino de Química é preciso a utilização de métodos para
que facilitem seu entendimento, como por exemplo, as
aulas práticas, que proporciona o aluno visualizar na
prática os processos físicos e químicos envolvidos na

disciplina, para isso que o PIBID auxilia os professores na
elaboração destas atividades práticas, trazendo novos
métodos para melhor o processo de ensinoaprendizagem. O presente trabalho visa mostrar como
utilizar materiais alternativos de baixo custo em uma
atividade prática sobre os processos de separação de
misturas em uma turma de 9º ano da Escola Estadual
Professora Maria Zenilda Gama Torres.

PALAVRAS-CHAVE: Materiais Alternativos, Separação de Mistura, PIBID.

LOW COST OF MATERIALS FOR USE IN THE PROCESS OF TEACHING-APRENDIZGEM
CHEMICAL BY THE PIBID IFRN CAMPUS APODI
ABSTRACT
The use of didactic tools in teaching is a great ally of the
teacher in teaching and student learning process as it
contextualizes and provides a better understanding of
the content. In the teaching of chemistry it is necessary
to use methods to facilitate their understanding, such as
the practical classes, providing students see in practice
the physical and chemical processes involved in the

discipline, for what the PIBID assists teachers in
preparing these practical activities, bringing new
methods to better the teaching-learning process. This
work aims to show how to use alternative materials of
low cost in a practical activity on mixtures separation
process in a class of 9th grade of the State School
Professor
Maria
Zenilda
Gama
Torres.

KEYWORDS: Alternative Materials, Mixing Separation, PIBID.
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1. INTRODUÇÃO
O uso de ferramentas didáticas é um aliado do professor no processo de ensino e
aprendizagem de Química, estes recursos estão cada vez mais sendo utilizados, pois proporcionam
um maior interesse nos alunos, as atividades práticas, por exemplo, facilitam o entendimento do
conteúdo. A Química por ser uma ciência muito abstrata com difíceis conceitos essas atividades
vem para agregar conhecimentos e trazer melhor a contextualização dos assuntos estudados.
As atividades práticas ao serem desenvolvidas corretamente, permitem ao aluno uma
melhor compreensão e contextualização do conteúdo abordado. Em Química é importante a
inserção desse tipo de atividade ao aluno, pois propiciam ao estudante uma abrangência mais
científica das transformações que nela ocorrem (AMARAL, 1996). Com conceitos de difíceis
interpretações a Química requer uma parte experimental, sendo que fica muito difícil aprendê-la
sem a realização de atividades práticas (laboratório), Segundo Queiroz, (2004). Diz que:
O ensino tradicional é administrado de forma que o aluno saiba inúmeras
fórmulas, decore reações e propriedades, mas sem relacioná-las com a forma
natural que ocorrem na natureza. Trabalhar com as substâncias, aprender a
observar um experimento cientificamente, visualizar de forma que cada aluno
descreva o que observou durante a reação, isto sim leva a um conhecimento
definido.

Segundo Dominguez (1975), no ensino da Química, para ter uma melhor qualidade deve-se
privilegiar uma experimentação como forma de obtenção de melhoria do desenvolvimento
cognitivo, possuindo uma melhor forma de associar teoria e prática. Para Fonseca 2001, ensinar o
conteúdo de Química na escola não pode ignorar a realidade, deve ter como finalidade a
promoção de educação em Química que permita aos alunos tornarem-se cidadãos capazes de
compreender o mundo natural que os rodeia, e de interpretar, do modo mais adequado as suas
manifestações.
Segundo 1Russel 1994. Citado por Farias, Basaglia, Zimmermann (2009) afirma que;
Quanto mais integrada à teoria e a prática, mais sólida se torna a
aprendizagem de Química, ela cumpre sua verdadeira função dentro do
ensino, contribuindo para a construção do conhecimento químico, não de
forma linear, mais transversal, ou seja, não apenas trabalha a química no
cumprimento da sua sequência de conteúdo, mais interage o conteúdo com o
mundo vivencial dos alunos de forma diversificada, associada à
experimentação do dia-a-dia, aproveitando suas argumentações e indagações.

É importante que o professor sempre faça uma relação entre a teoria e a prática, visando o
ensino contextualizado e a aprendizagem reflexiva dos alunos. No ensino de Química é de suma
importância o aluno já possuir uma atividade experimental, pois lhe proporciona uma melhor
compreensão de inúmeros procedimentos que ocorre na Química, o aluno irá se basear em
conceitos antes vistos em sala para uma melhor dedução dos vários processos ocorridos.

1

RUSSELL, J.B. Química Geral. 2. ed. São Paulo, 1994.
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Diante desta problemática o objetivo do presente trabalho é utilizar materiais de baixo
custo e fácil acessibilidade em atividade prática sobre separação de misturas, para uma turma de
9º do ensino Fundamental da Escola Estadual Professora Maria Zenilda Gama Torres No Município
de Apodi-RN.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
É bastante comum observarmos que algumas escolas não possuem estrutura apropriada
para o professor trabalhar a parte experimental da Química, há também um despreparo por parte
dos mesmos, profissionais desatualizados, não abordando um ensino contextualizado, por não
incluir uma metodologia mais reflexiva no seu âmbito de trabalho. Por isso, o oferecimento de
espaços de atualização e formação continuada na universidade é extremamente importante para
criar oportunidades para que os professores reflitam sobre sua prática e busquem alternativas
para o desenvolvimento de novas atividades de ensino Weber. et al., (2012. p. 543.):
Uma proposta alternativa para a realização de atividades práticas é o uso de matérias de
baixo custo de fácil acessibilidade, materiais esses que substituem as vidrarias e equipamentos do
laboratório com a mesma finalidade, esses tipos de ações alternativas são desenvolvidas pelo
Programa de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID/CAPES, e facilitam o planejamento e a
execução dessas atividades na Escola Estadual atendida.
O PIBID, instituído a partir da Portaria Normativa nº 38, de 12 de dezembro e 2007, surgiu
da ação conjunta do Ministério da Educação (MEC), por intermédio da Secretaria de Educação
Superior (SESu), da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), buscando fomentar a
iniciação à docência de estudantes em nível superior, em cursos de licenciatura presencial plena,
para atuar na educação básica pública (BRASIL, 2007).
O programa tem como objetivo o desenvolvimento de atividades com os alunos de
diferentes escolas, conveniadas com os municípios, como por exemplo, experimentos com
materiais de baixo custo e monitoria, sob a coordenação de docentes da licenciatura. Em cada
escola, um professor da disciplina supervisiona e acompanha as atividades desenvolvidas pelos
próprios licenciandos.
Os bolsistas além de adquirir uma formação do ser professor ao longo da sua graduação,
eles trazem novas metodologias para que junto ao professor da escola, as desenvolva. Tendo
assim, mais facilidades dos alunos verem na real a parte experimental da Química.

3. METODOLOGIA
A Escola Estadual Professora Maria Zenilda Gama Torres atende alunos do Ensino Médio e
Fundamental atuando em dois turnos (matutino e vespertino).
Esta atividade foi aplicada na turma de 9°ano e consistiu em fazer com que os alunos
trouxessem materiais de suas casas que os auxiliassem nos processos de separação de mistura
propostos no roteiro de prática (ANEXO).
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3.1 Matérias e Métodos
Para o desenvolvimento de cada processo de separação de substancia e mistura, foram
utilizadas matérias de baixo custo encontrado em casa de cada aluno, como:


















Arroz
Feijão
Milho
Palha picada
Areia do rio
Dois copos
Palha picada
Limalha de ferro

Saco plástico
Imã
Peneira
Sal
Pote de margarina
Garrafa Pete de
Cascalho fino
Cascalho grosso








Chumaço de
Algodão
Tesoura
Água
Uma colher
Óleo de cozinha
Fitilho de uns 50 cm

Para poder separar os diversos tipos de misturas, a turma foi separados em grupos, e
submetidos à realização dos procedimentos de separação, os grupos eram auxiliados pelos
bolsistas PIBID. Este trabalho abordou a utilização de materiais alternativos em substituição
substituir aos equipamentos de laboratório.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para entender os processos de separação de mistura é necessário primeiramente conhecer
a natureza de cada substância que se está usando, assim pode-se utilizar o método de separação
adequado para aquela mistura.
As fotos mostram a separação de mistura água e óleo por decantação. A decantação é um
processo mecânico que serve para separar misturas homogêneas de um sólido e um líquido ou de
dois líquidos imiscíveis entre si, no caso da imagem água e óleo, realizada pelos próprios alunos da
escola, onde foi utilizando dois copos de vidro que pode vir a substituir béqueres (vidraria
laboratorial).
Imagem 1. Separação de mistura entre dois líquidos

Fonte: próprio autor
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Ao final da separação pode-se observa que maior parte da água foi recuperada em outro
recipiente (copo), como mostrado na imagem 1.
A filtração é um processo que serve para separar misturas heterogêneas, sendo que um
sólido está disperso em um líquido ou em um gás, no laboratório, a filtração mais simples é feita
com um funil do tipo comum, em geral de vidro, no qual é colocada uma folha de papel filtro
convenientemente dobrada para o solido ficar retido no seu meio.
A imagem mostra a separação por filtração de uma mistura de água com areia, este
procedimento consistiu em montar um filtro de maneira artesanalmente com garrafa PET (garrafa
de refrigerante de 2L), cascalhos e algodão.
Imagem 2. Filtração de dois sólidos

Fonte: próprio autor

O filtro construído com garrafa PET separou de modo satisfatório a parte solida (areia) da
água que. Ao fim dos processos percebeu-se um maior interesse por parte dos alunos, que
demostraram um maior entendimento sobre os processos estudados e realizados por eles.
A parte da experimentação apresenta um papel investigativo e pedagógico que auxilia o
aluno em sua compreensão, criando neles uma capacidade de compreender determinados tipos
de fenômenos, e sua natureza de cada processo envolvido, começando pelo contexto mais
próximo, como no seu dia-a-dia, até o mais distante. Desta forma pode instigar a criatividade dos
alunos e não exigindo um espaço ou um laboratório muito equipado a realização da atividade.

5. CONCLUSÃO
A partir das atividades práticas, realizadas com materiais de baixo custo, pode-se percebe
que o uso destes métodos alternativos promovem uma melhor compreensão e proporciona um
ensino contextualizado, fazendo relação com o cotidiano dos alunos, visto que cada processo
estudado já é bastante comum no dia-a-dia.
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Também foi possível mostrar como pode realizar diferentes procedimentos com materiais
alternativos de baixo custo, sem a necessidade de equipamentos de laboratório.
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ANEXO
ROTEIRO DE AULA PRÁTICA DE SEPARAÇÃO DE MISTURAS

PRÁTICA 1
MATÉRIAS UTILIZADOS




Arroz
Feijão
Milho

PROCEDIMENTO
1. Misturar meia porção (Arroz, Feijão,
Milho) sobre a mesa;
2. Após separe-os:
PÔS-LABORATÓRIO
a) Qual tipo e categoria da mistura?
b) Nome do processo?
c) Uso no dia-a-dia?
PRÁTICA 2
MATÉRIAS UTILIZADOS




Palha picada
Areia do rio
Dois copos com água

PROCEDIMENTO
1. Misturar ½ copo
2. Divida entre os dois copos
3. Separe-os a mistura
PÔS-LABORATÓRIO
a) Nome do processo?
b) Agente de separação?
c) Uso no dia-a-dia?
PRÁTICA 3
MATÉRIAS UTILIZADOS




Palha picada;
Arroz;
Dois copos:

PROCEDIMENTO
1. Misturar meia porção de cada;
2. Usando os dois copos separar a
mistura:
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PÔS-LABORATÓRIO
a) Nome do processo usado?
b) Explique quando se usa esse
processo?
PRÁTICA 4
MATÉRIAS UTILIZADOS





Limalha de ferro;
Areia;
Saco de quilo;
Imã:

PROCEDIMENTO
1. Meia porção de cada componente
(areia de a limalha) sobre uma folha
de papel;
2. Colocar o imã dentro do saco de
quilo;
3. Espalhar a mistura sobre a folha;
4. Separa a mistura:
PÔS-LABORATÓRIO
a) Cite o tipo e a categoria da mistura?
b) Nome do processo usado na
separação?
c) Explique quando somente usar-se
este processo?
d) Mostre uso no dia-a-dia?
PRÁTICA 5
MATÉRIAS UTILIZADOS



Areia do rio;
Peneira:

PROCEDIMENTO
1. Usando a peneira separe-os as
partículas grandes das pequenas:
PÔS-LABORATÓRIO
a) Uso no dia-a-dia?
b) Nome do processo usado?
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c) Categoria em esta enquadrada a
mistura?
PRÁTICA 6
MATÉRIAS UTILIZADOS










Sal;
Areia;
Pote de margarina limpo 500 g;
1 garrafa pete de 2L;
Cascalho fino;
Cascalho grosso;
Areia do rio;
Chumaço de algodão;
Tesoura de ponta fina:

PROCEDIMENTO
1. Usando a garrafa Pete fabrique um
filtro;
2. Serre pouco a cima do meio da
garrafa;
3. Retire a tampa e fure-a (4 furos);
4. Enroscar a tampa;
5. Colocar o chumaço de algodão na
serrada da garrafa (funil);
6. Colocar areia do rio no funil;
7. Colocar o cascalho fino;
8. Colocar cascalho grosso;
9. Colocar o funil em cima da outra
parte da garrafa serrada;
10. Usando o um copo dissolva o sal na
água;
11. Misture areia na água com sal;
12. Usando a preparação separe a areia;
13. Colocar a solução no pote de
margarina e leve para casa e traga o
sal na próxima aula:
PÔS-LABORATÓRIO
a) Nome do processo?
b) Quantas etapas compõe o processo?
c) Quando se usa esse processo?

XII CONGIC | II SECITEX

PRÁTICA 7
MATÉRIAS UTILIZADOS






Sal
Água
Pote de margarina
Uma colher
Um copo

PROCEDIMENTO
1. Dissolva o sal na água
2. Lever a solução para casa
3. Trazer o sal próxima aula
PÔS-LABORATÓRIO
a) Nome do processo
b) Uso no dia-a-dia
PRÁTICA 8
MATÉRIAS UTILIZADOS





Óleo de cozinha;
Água;
Fitilho de uns 50 cm;
2 copos;

PROCEDIMENTO
1. Misture o óleo e a água;
2. Agitar a mistura;
3. Deixe em repouso por alguns
minutos;
4. Colocar o fitilho na água;
5. Colocar o copo com a mistura na
posição mais elevada em relação ao
copo seco e separe-o
PÔS-LABORATÓRIO
a) Qual o tipo e categoria da mistura?
b) Nome do processo?
c) Uso no dia-a-dia?
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ESTUDO DA VARIAÇÃO DO pH DO SABÃO LÍQUIDO, ELABORADO COM O ÓLEO
RESIDUAL DE FRITURA, DURANTE A SUA ESTOCAGEM
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RESUMO
O óleo vegetal usado em frituras é responsável por
vários problemas ambientais devido ao seu descarte
inadequado no meio ambiente. A produção do sabão
líquido é uma forma de reciclá-lo e reduzir os impactos
ambientais causados por ele. O objetivo principal desse
trabalho é testar três tipos de formulações de sabão
líquido e acompanhar o comportamento do pH dos
mesmos ao longo da sua estocagem. Foram preparados 3
(três) tipos de sabões líquidos, sendo os sabões S1, S3 e
S4 elaborados segundo as quantidades de reagentes
utilizados de três diferentes metodologias. Após a
elaborações dos três tipos de sabões líquidos, foram

realizadas as análises de pH durante 21 dias, em
intervalos de 7 dias. As análises de pH foram feitas em
triplicatas no pHmetro de bancada. Os valores de pH dos
três tipos de sabões líquidos tenderam a diminuir ao
longo dos 21 dias de armazenamento. Foi verificado
também que o sabão líquido S4 estaria pronto para o uso
logo após a sua fabricação, enquanto o sabão líquido S3,
só após 14 dia de estocagem.

PALAVRAS-CHAVE: Sabão líquido, Óleo de fritura, estocagem e pH

STUDY OF PH VARIATION IN LIQUID SOAP, PREPARED WITH RESIDUAL OIL
FRYING, DURING STORAGE
ABSTRACT
The vegetable oil be use in frying is responsible for
many environmental problems because of inadequate
release. The production of liquid soap is a way to recycle
oil and reduce the environmental impacts. The research
objective is to test three types of liquid soap
formulations and monitor the pH changes during storage.
They were prepared three (3) types of soaps (S1, S3, S4)
from different methodologies. After preparation of the

three types of shampoos, the pH was measured every 7
days a total of 21 days of research. The pH
measurements were made in triplicate in benchtop pH
meter. The pH values of the three types of liquid soap
tended to decrease during the 21 days of storage. It was
found that liquid soap S4 would be ready for use
immediately after its manufacture while the soap S3
would need 14 days of storage for the use.

KEYWORDS: Liquid soap, Oil frying, storage, pH.
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1. INTRODUÇÃO
A quantidade de alimentos fritos consumidos pela população brasileira aumenta a cada
dia por ser uma alternativa de alimentação rápida e atrativa, porém a quantidade de resíduo de
óleo de cozinha gerado, principalmente por essa atividade, também acompanha esse crescimento.
De acordo com Humberto apud Portal Fator Brasil (2007), pesquisas apontam que os
brasileiros consomem aproximadamente 3 bilhões de litros de óleo de fritura por ano. Depois de
usado, grandes quantidades de resíduo de óleo de fritura gerados nas residências, indústrias e
estabelecimentos comerciais vem sendo descartados inadequadamente no meio ambiente,
provocando diversos danos como o entupimento das tubulações das redes de esgoto,
impermeabilização do solo, dificuldade de penetração da luz solar nos rios e oxigenação da água,
entre outros. Pesquisas mostram que cada litro de óleo despejado no esgoto tem capacidade para
poluir cerca de um milhão de litros de água (FERNANDES et al., 2008; OLIVEIRA, 2009).
A produção de sabão com esse resíduo é uma alternativa para diminuir os impactos
ambientais causados por eles. O sabão reciclado é um agente de limpeza que conduz a benefícios
para o meio ambiente, é fonte de bens de valor, gerando renda, além de se tratar de um produto
biodegradável.
O problema é que a maioria das formulações disponíveis resultam em um sabão com
pH muito básico que poderá causar irritações e inflamações nas mãos dos usuários de tal produto
(SOUZA, 2008). Para reduzir a basicidade do sabão é necessário deixá-lo por um período de cura
após a data de fabricação. Durante esse período, o pH do produto deve ser monitorado até atingir
o valor abaixo de 11,5, considerado como padrão para que não provoque problemas na pele
(ALMEIDA et al., 2011). Este trabalho tem como objetivo acompanhar a diminuição do pH do
sabão líquido produzido com o óleo residual de fritura durante a sua estocagem.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O óleo de fritura pode servir como matéria prima na fabricação de diversos produtos,
tais como biodiesel, tintas, óleos para engrenagens, sabão, detergentes, glicerina, entre outros
(LIMA et al., 2014). O foco na utilização do óleo na fabricação do sabão está no fato de produzir
um produto biodegradável que não cause grandes danos ao meio ambiente. Por natureza química,
os sabões feitos de matérias graxas são totalmente biodegradáveis pois são biocompativeis e não
interferem na fauna e na flora aquática (OLIVEIRA, 2005).
O sabão é um carboxilato de sódio resultante da reação de saponificação entre ácidos
existentes em óleos e gorduras e uma base forte que irá junto com a água fazer o processo de
limpeza. A água por si só não consegue remover certos tipos de sujidade, como por exemplo,
substâncias orgânicas gordas (PINTO et al., 2012), por isso é necessário o uso de substâncias que
possa remove-lo, como por exemplo, o sabão.
A molécula do sabão possui grupos hidrofóbicos (sem afinidade com a água) e grupos
hidrofólicos (têm afinidade com a água) (SILVA et al., 2010). As moléculas apolares se dissolvem
em gorduras e óleos e as moléculas polares são solúveis em água (LIMA, 2004). Sabões são obtidos
de gorduras animais, de boi, de porco, de carneiro, entre outros, ou de óleos (de algodão, de soja,
de vários tipos de palmeiras, entre outros).
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Os sabões líquidos naturais são produzidos por reação direta entre um óleo e um álcali,
para a conversão dos ácidos graxos em seu sal adjacente, e utilizam o álcool etílico para auxiliar na
diminuição do tempo da reação de saponificação, além de clarificar o óleo de algodão residual.

3. METODOLOGIA
O óleo residual de fritura utilizado nesse trabalho foi coletado na cidade de Caicó/RN. O
óleo foi filtrado para a remoção dos sedimentos pesados e dos sólidos em suspensão. Foram
preparados 3 (três) tipos de sabões líquidos, sendo os sabões S1, S3 e S4 elaborados segundo as
quantidades de óleo, álcool e hidróxido de sódio (ou hidróxido de potássio) utilizados nas
metodologias de VENTURA et al. (2014), CATELLA & GALVANI (2014) e BELO et al. (2014),
respectivamente. As quantidades desses reagentes encontram-se listados na Tabela 1.
Tabela.1: Reagentes utilizados na elaboração dos sabões líquidos

Tipos de
sabões
S1
S3
S4

Óleo de
fritura (mL)
500
500
500

NaOH
(g)
85
85

KOH
(g)
100
-

Água
(mL)
500
500
500

Álcool
(mL)
125
416
167

O procedimento geral utilizado em todas as metodologias para a fabricação do sabão
líquido (S1,S3 e S4), segue os seguintes passos: O óleo residual de fritura foi colocado em um
recipiente de plástico; em seguida o hidróxido de sódio (hidróxido de potássio) foi adicionado
lentamente ao óleo, com agitação constante até que se dissolvesse um pouco do hidróxido.
Posteriormente, adicionou-se o álcool de posto (etanol) e a água. A mistura foi agitada até que a
mesma estivesse homogênea e viscosa. Depois deixou o sabão líquido descansar por 24h e em
seguida foi adicionado em torno de 2,5 litros de água. Após a elaborações dos três tipos de
sabões, foram realizadas as análises de pH durante 21 dias, em intervalos de 7 dias. As análises de
pH foram feitas em triplicatas no pHmetro de bancada, as analises foram feitas no laboratório de
química do IFRN campus Caicó.

4.RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os valores iniciais do pH dos sabões S1, S3 e S4 foram iguais a 12,93, 12, 25 e 11,5,
respectivamente. A ANVISA não estabelece um valor máximo ou mínimo permitido para o sabão
líquido, porém ao classificá-lo como sendo produto da classe I, cujo valor máximo de pH
permitidos é de 11,5 (Resolução normativa nº 1/78), apenas o sabão S4 estaria pronto para o uso
logo após a sua fabricação, pois o valor de pH encontrado foi igual a11,5, enquanto os demais não
teriam condições de uso por causa da sua alta basicidade.
Na figura 1, verifica-se o comportamento do pH dos três tipos de sabões (S1, S3 e S4)
durante a estocagem de 21 dias.
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Figira1: Comportamento do pH ao logo do tempo de estocagem

Nota-se ainda que os valores de pH, durante o armazenamento dos três sabões, tenderam
a diminuir ao longo dos 21 dias de armazenamento. O sabão líquido S4 após os primeiros 14 dias
de estocagem já poderia ser usado, pois atingiu o valor de pH recomendado. Após o vigésimo
primeiro dia, apenas o sabão S1 não atingiu pH inferior ao máximo permitido, impossibilitando o
seu uso.

5. CONCLUSÃO
Os valores de pH, durante o armazenamento dos três sabões, tenderam a diminuir ao
longo dos 21 dias de armazenamento De acordo com o estudo do pH dos três tipos de sabões
líquidos (S1, S3 e S4), o sabão S4 estaria pronto para o uso logo após a sua fabricação, enquanto o
sabão líquido S3 após 14 dia de estocagem já poderia ser utilizado. Durante os 21 dias de
estocagem apenas o pH do sabão S1 não atingiu o valor máximo recomendado para o sabão da
classe I, sendo necessário a sua estocagem por mais tempo antes de seu uso.
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RESUMO
A gasolina é um combustível derivado do petróleo,
constituído
basicamente
por
hidrocarbonetos
aromáticos, olefínicos e saturados, formados por cadeias
carbônicas com 4 a 12 átomos de carbono. Desse modo,
a gasolina é adquirida através do fracionamento do
petróleo, assim, a Agência Nacional do Petróleo (ANP)
especifica três tipos de gasolinas automotivas: tipo A,
tipo B e tipo C. O presente trabalho analisou a gasolina
do tipo C recebidas das distribuidoras, onde é adicionado
álcool anidrido. Dessa forma, objetivo é avaliar a
qualidade das diferentes marcas de gasolina comum do
tipo C comercializada no município de São Paulo do
Potengi, seguindo as normas da Agência Nacional do
Petróleo. Logo, de acordo com a ANP, o teor de álcool na
gasolina automotiva deve obedecer ao limite de 27%
para a gasolina comum, caso esse limite seja
desrespeitado, além de aumentar o consumo, pode
haver desregulação nos motores, provocando desgastes
de peças metálicas. A inexistência de um programa de

controle de qualidade para combustíveis comercializados
no município pode estimular a prática de adulterações. O
trabalho experimental teve como objetivo verificar
possíveis adulterações partindo dessa temática de
adulterações. No exposto trabalho foi executado, no
Laboratório de Química do IFRN Campus São Paulo do
Pote gi, o teste da p oveta , pa a a ve ifi ação do teo
de álcool. No teste observou se a porcentagem de álcool
na gasolina nas três amostras, os quais foram 26, 30 e
28% para as gasolinas que foram nomeadas A, B e C. Em
seguida, foi feita a verificação da densidade, onde os
resultados foram respectivamente 0,7197 g/ml,
0,7131g/ml e 0,7364 g/ml. Conclui-se, que a maioria dos
postos de combustíveis da cidade de São Paulo do
Potengi-RN não estão cumprindo a legislação da ANP,
com teores de álcool na gasolina acima do que é
permitido, mostrando aos alunos a importância de
realizar análises para controlar a qualidade dos produtos.

PALAVRAS-CHAVE: ANP, gasolina, álcool.

DETERMINATION OF ALCOHOL CONTENT IN GASOLINE IN
MUNICIPALITY OF SÃO PAULO DO POTENGI- RN
ABSTRACT
The gasoline is a fuel derived from petroleum, basically
consisting of aromatic hydrocarbons, olefinic and
saturated carbon chains formed of 4 to 12 carbon
atoms. Thus, gasoline is acquired through the oil
fractionation, so the National Petroleum Agency (NPA)
specifies three types of automotive gasolines: type A,
type B and type C. This study analyzed the gasoline type
C received from distributors, where anhydride alcohol is
added. Thus, objective is to evaluate the quality of
different brands of regular gasoline type C marketed in
the city of São Paulo do Potengi, following the rules of
the National Petroleum Agency. Thus, according to the
NPA, the alcohol content in automotive gasoline must
comply with the 27% limit for regular gasoline, if this
limit is breached, and increase consumption, there may
be disruption in engines, causing wear of metal parts.

The lack of a quality control program for fuels marketed
in the city can encourage the practice of adulteration.
The experimental work was to verify possible tampering
starting this adulteration theme. The above work was
performed in the Chemistry Laboratory of IFRN Campus
São Paulo do Potengi, the "test tube test" to check the
alcohol content. In the test if the observed percentage
of alcohol in gasoline in all three samples, which were
26, 30 and 28% for gasolines were named A, B and C.
Then, the scanning density was made, where the results
were respectively 0.7197 g / ml, 0,7131g / ml and 0.7364
g / ml. It follows that most of the city's gas stations São
Paulo
do Potengi-RN are not fulfilling the NPA
legislation, with levels of alcohol in gasoline above what
is allowed, showing students the importance of
conducting analyzes to control product quality

KEYWORDS: MPA, gasoline, alcohol.
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1. INTRODUÇÃO
A gasolina é um combustível adquirido a partir do fracionamento do petróleo, sendo
dividida em três tipos: o tipo A, que é a gasolina produzida pelas refinarias de
petróleo; tipo B, que é exclusiva das forças armadas; e tipo C, que é comercializada nos
postos, que recebe alguns aditivos, que devem obedecer aos regulamentos impostos pela
ANP (SANTOS et al., 2002).
O consumo anual de gasolina automotiva no Brasil é de aproximadamente
22 bilhões de litros, que são distribuídos à população por meio de mais de 28.000
postos revendedores (FORMIGA et al., 2016). Devido à importância desse combustível, diversos
estudos são desenvolvidos visando garantir sua qualidade e minimizar os efeitos
ambientais de seu uso e possíveis danos à saúde da população.
A
sua
adulteração
ocorre
quando
são
adicionados
elementos
que
prejudicam sua garantia e potencialidade, como o etanol, óleo diesel, querosene, aguarrás e
solventes para borracha, tendo como objetivo, maior lucro, já que esses produtos são mais
baratos que a gasolina e ainda aumentam o consumo, salientando que acarreta desgastes
nos motores dos automóveis (CRUBELLATI et al., 2011).
Tendo conhecimento de todos esses malefícios, surgiu a preocupação com a qualidade da
gasolina no município de São Paulo do Potengi-RN, e com a população, que poderia estar sendo
fraudada na compra da gasolina, já que não há o monitoramento adequado dos combustíveis
comercializados, existindo probabilidade considerável para a prática de adulteração.
A determinação do teor de etanol na gasolina é conhecida como experimento em escolas
do Ensino Médio, com o objetivo de aplicar ou ilustrar conceitos relacionados com medidas
quantitativas, como o teor expresso em porcentagem (Feltre, 2000; Lembo, 2000; Pitombo e
Marcondes, 1995; Santa Maria et al., 2002). A interpretação dos fenômenos que ocorrem durante
o experimento, considerando a estrutura das moléculas envolvidas, também pode ser explorada
para permitir ao aluno estabelecer relações entre as propriedades físicas e químicas dos materiais.
O objetivo do presente trabalho foi ampliar o potencial desse experimento no
desenvolvimento de conceitos associados à análise qualitativa e quantitativa, de maneira que o
aluno consiga estabelecer relações entre propriedades físicas, como solubilidade e densidade, e a
sua utilização no processo de identificação e quantificação de substâncias e expor os resultados
para a comunidade acerca do tema, e expor a conclusão da pesquisa realizada, onde seria
informada a qualidade da gasolina do município.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Os hidrocarbonetos presentes na gasolina pertencem às séries parafínica, olefínica,
naftênica e aromática e suas quantidades relativas dependem do petróleo e do processo de
obtenção utilizados. Atualmente, as gasolinas que saem das refinarias são compostas de misturas
obtidas a partir de diferentes processos, balanceadas de modo a obter determinadas
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características que atendam aos requisitos de desempenho dos motores, de acordo com a
composição desses hidrocarbonetos.
Segundo Feltre (2004, p. 37), a gasolina é um dos produtos mais importantes obtidos no
refino do petróleo, a qual é usada nos automóveis e sua composição depende de como a mesma
vai se utilizada. A gasoli a o he ida o o tipo A , é a p oduzida pelas efi a ias de pet óleo e
entregue diretamente às distribuidoras. É uma mistura de naftas em determinadas proporções,
que enquadra o produto na especificação da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Bio o ustíveis ANP . A gasoli a tipo C , é a gasoli a do tipo A e e ida pelas dist i uido as,
adicionada de álcool etílico anidro combustível (AEAC). Essa gasolina é a comercializada nos postos
revendedores de combustíveis.
A gasoli a aditivada é a gasoli a do tipo A , ue o té alé do ál ool etíli o, os
chamados aditivos detergentes dispersantes. Esses aditivos possuem a finalidade de eliminar a
formação de depósitos nos bicos injetores e no carburador, assim como, no coletor e hastes das
válvulas de admissão e também são anticorrosivos. Para evitar possíveis adulterações do produto
para fins de comercialização, na gasolina aditivada é adicionado um corante, a qual confere uma
cor diferente daquela apresentada pela gasolina comum (NEVES et al.,2015).
A gasolina para o consumo pode ainda receber a adição de outros compostos como
tolueno ou xilenos, álcoois, como o metanol ou o etanol anidros, além de outros aditivos com
finalidades específicas, como os antioxidantes, detergentes, anticongelantes, desativadores de
metal, corantes, etc.

3. METODOLOGIA
Como no município de São Paulo do Potengi-RN existem apenas três distribuidoras, foram
recolhidas três amostras de gasolina comum, a qual é mais utilizada na nossa cidade, uma de cada
distribuidora, que foram armazenadas no Laboratório de Química do Instituto Federal Campus SPP
para experiências de densidade e verificação do teor de álcool.
Para verificar o teor de etanol anidro nas amostras e tendo em vista a PORTARIA Nº - 75,
DE 5 DE MARÇO DE 2015, que estabelece que o limite do percentual de etanol anidro é 27% para a
gasoli a Co u , e 25% pa a a gasoli a P e iu , foi ealizado o teste da p oveta . Pa a a
realização do teste é necessário os seguintes materiais: proveta de 100ml, béquer, 50ml de
gasolina e, como indica a ANP, 50ml de solução aquosa de NaCl na concentração de 10%, ou seja,
100g de cloreto de sódio para cada 1L de água. Em uma proveta é despejado 50ml da gasolina e
50 ml da solução, como a solução é mais densa que a gasolina, está ficará na parte de baixo da
proveta e a gasolina em cima, já o álcool, existente na gasolina, se mistura com a solução de NaCl,
fazendo com que o volume final desta, aumente, como pode ser observado na Figura 1.
Após 15 minutos verificou-se que a fase aquosa aumentou de volume. Essa diferença de
volume consiste na dissolução do álcool da mistura da gasolina na água com cloreto de sódio. Com
esse novo valor de volume pôde se calcular o percentual do álcool através da seguinte fórmula:
PA = [ (A-50) X 2] + 1
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Onde PA é o percentual de álcool, calculado pela diferença entre o volume inicial e o final
(A), multiplicado por dois e depois somado a um. (ABNT, 13992, 1997).

Figura 1: Modelo de leitura da determinação do teor de álcool na gasolina.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Neste trabalho avaliou-se características físicas de 3 amostras de gasolinas C comum,
comercializadas na cidade de São Paulo do Potengi-RN. Foram realizados ensaios para
determinação de teor de álcool e densidade.
A quantificação do teor de etanol na gasolina foi executada através de uma análise
absoluta, que não exige a comparação com valores de referência. Os fenômenos observados na
Tabela 1 podem ser utilizados para identificar as fases e, então, realizar medidas quantitativas,
permitindo calcular o teor de etanol na gasolina. Dessa forma, verifica-se a possibilidade de
realizar uma análise química explorando propriedades físicas e químicas das substâncias
envolvidas.

Tabela 1: Determinação do teor de álcool na gasolina.

Gasolina

Teor de álcool (%)

A

26

B

30

C

28

Nomeamos as gasolinas de gasolina A, gasolina B e gasolina C. Após o ensaio, deixou-se a
proveta descansar por alguns minutos, para que houvesse uma melhor
separação das fases para análise, passado esse tempo, observou se a quantidade, em ml,
que havia aumentado na solução, permitindo a realização da leitura para determinar a
porcentagem do teor de álcool. Em seguida, foi feita a verificação da densidade, Tabela 2, que
pode ser encontrada dividindo a massa pelo volume. Primeiro foi encontrada a massa da proveta,
e depois esta foi medida juntamente com 20 ml de gasolina, subtraiu-se os resultados de massa
encontrado, obtendo por fim, a massa da gasolina, e a dividindo pelo o volume, no caso, 20 ml.
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densidade da amostra à

Gasolina

Densidade (g/mL)

A

0,71978

B

0,71314

C

0,73642

Tabela 2: Determinação da
25ºC.

De acordo com os resultados obtidos em laboratório, e com base na PORTARIA Nº
- 75, DE 5 DE MARÇO DE 2015, as amostras B e C estão acima do valor estabelecido pela norma da
ANP, como mostrado na Tabela 1. As amostras apresentaram 30 e 28% de teor de álcool,
passando
3 e 1%, respectivamente, do limite permitido no Brasil. Os resultados para a análise de densidade
estão representados pela Tabela 2 acima, demostra que as amostras apresentam heterogêneas
segundo Maderson e Rosangela (2013).

5. CONCLUSÃO
A partir do experimento os alunos foram capazes de relacionar propriedades físicas e
químicas com a identificação e quantificação de substâncias. E observaram que a solubilidade se
manifesta entre compostos de mesmas características químicas em se tratando de polaridade e
puderam observar, também, a diferença de densidade das substâncias. Conclui-se, também, que a
maioria dos postos de combustíveis da cidade de São Paulo do Potengi-RN não está cumprindo a
legislação da ANP com teores de álcool na gasolina adequada que é o máximo de 27%, mostrando
aos alunos a importância de realizar análises para controlar a qualidade dos produtos.
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RESUMO
A análise de variância consiste em uma das técnicas mais
empregadas para avaliação de experimentos agrícolas.
Porém, mesmo sendo bastante utilizada, muitos
estudantes e pesquisadores sentem dificuldades na
aplicação dessa técnica quando precisam avaliar seus
experimentos. Diante disso, foi desenvolvido um
software, denominado de FAVA, no Instituto Federal do

Rio Grande do Norte – Campus Ipanguaçu, com o
objetivo de facilitar o emprego da análise de variância,
podendo ser usado em experimentos conduzidos nos
delineamentos experimentais inteiramente casualizados
e em blocos casualizados, e ainda para ensaios usando
esquema fatorial.

PALAVRAS-CHAVE: Analise de Variância, experimentação agrícola, análise estatística.

FAVA - An Option For Easy Analysis of Variance
ABSTRACT
Analysis of variance is one of the most used techniques
for the evaluation of agricultural experiments. But even
being widely used, many students and researchers have
difficulties in application of this technique when they
need evaluate their experiments. Therefore, we
developed a software, called FAVA, in the Instituto

Federal do Rio Grande do Norte - Campus Ipanguaçu, to
facilitate the aplication of analysis of variance in
experiments conducted in experimental designs
completely randomized or blocks randomized, and also
for factorial experiments.

KEYWORDS: Analysis of Variance, agricultural experimentation, statistical analysis.
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1. INTRODUÇÃO
Análise de Variância (ANOVA), método desenvolvido por Ronald Fisher, consiste na
decomposição da variância total e dos graus de liberdade em partes atribuídas a causas
conhecidas e independentes, e a uma porção residual de origem desconhecida e de natureza
aleatória. [Costa 2003]. Esse tipo de análise é um dos métodos estatísticos de maior repercussão
da pesquisa científica e um dos mais aplicados nas diversas áreas. O desenvolvimento da ANOVA
possibilitou a realização de experimentos complexos e mais informativos, e seu sucesso deve-se
principalmente à sua simplicidade e facilidade de aplicação. [Silva 2013].
Mesmo sendo de aplicação simples, muitos estudantes de graduação e pós-graduação têm
dificuldade na execução da ANOVA quando estão cursando as disciplinas de experimentação. Essas
dificuldades persistem mesmo após concluída a disciplina, quando tomam conhecimento de
diversos softwares para análise estatística, porém de execução não tão simples. Grande parte
dessas aplicações não possui interface amigável, o que dificulta a execução e análise dos dados.
Portanto, este trabalho foi realizado com o objetivo de desenvolver uma nova ferramenta
que facilite a aplicação da análise de variância para dados oriundos de experimentos em
delineamento inteiramente casualizado ou em blocos casualizados.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1. Análise de variância
A expressão “análise de variância” foi mencionada pela primeira vez no artigo publicado na
Eugenics Reviews intitulado “The causes of human variability” [Fisher 1918 apud Rosário 2009].
Neste artigo, Fisher denominou o desvio do quadrado médio como variância, podendo ser
empregada como medida de variabilidade, onde duas causas independentes da variabilidade,
atuando em conjunto, produzem uma variância que é a soma das variâncias produzidas por ambas
separadamente [Rosário 2009].
A análise de variância (ANOVA) consiste em uma ferramenta para análise e interpretação de
dados. A ANOVA permite a decomposição do grau de liberdade e da soma de quadrados total em
somas de quadrados correspondentes às fontes de variação previamente definidas no
planejamento do experimento [Costa 2003].
Para a análise de variância de qualquer experimento há pressuposição de um modelo
matemático e a aceitação de algumas hipóteses básicas [Pimentel-Gomes 2009]. O modelo
matemático varia em função do delineamento empregado. Quando se trabalha com delineamento
inteiramente casualizado (DIC), o modelo matemático (Equação 1) empregado será composto pelo
valor observado (yij relativo à parcela j que recebeu o tratamento i), a média geral (m), o efeito do
tratamento i (ti) e a contribuição do acaso (eij). Quando se trabalha com delineamento
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experimental em blocos ao acaso, além dos componentes presentes no modelo matemático para o
DIC, é adicionado o efeito do bloco j (bj) (Equação 2).
y ij =m+ t i +e ij

(1)

y ij =m+ t i +b j +e ij

(2)

A partir do modelo matemático observa-se que os efeitos são aditivos e não multiplicativos,
os erros ou desvios são independentes, têm todos a mesma variância σ2 e têm distribuição normal
[Pimentel-Gomes 2009].

2.2. Delineamentos experimentais
Os delineamentos experimentais consistem no plano de distribuição dos tratamentos nas
parcelas experimentais, permitindo identificar as fontes de variação em que a soma de quadrados
total será decomposta [Ramalho et al. 2005]. Os delineamentos permitem a estimativa do erro
experimental, contribuem para aumentar a precisão do experimento e fornecem informações
sobre o procedimento mais apropriado para proceder ao teste de significância.
A escolha do delineamento depende de diversos fatores, dentre eles destacam-se o tipo de
tratamento a ser aplicado, local de condução do experimento, heterogeneidade do solo, nível de
significância desejada e o número de tratamentos a serem avaliados [Ramalho et al. 2005]. A
adoção do delineamento visa, além do controle do erro, propiciar análises estatísticas eficientes
para os dados obtidos no experimento, ou seja, o delineamento garante à análise estatística a
capacidade de isolar as principais fontes de variação presentes no experimento e identifica os
tratamentos realmente superiores, reduzindo a possibilidade de se incorrer a erros de conclusão
[Duarte 1996].
Dentre os diversos tipos de delineamentos existentes, dois são tidos como os mais
importantes ou os mais comumente utilizados: Inteiramente casualizado e o de blocos
casualizados [Silva 2013]. Os delineamentos mais complexos só são utilizados quando o ensaio
apresenta características peculiares não comportadas por um desses dois delineamentos.
No delineamento inteiramente casualizado (DIC) os tratamentos são distribuídos
aleatoriamente nas unidades experimentais (parcelas), não havendo, portanto, controle local
[Ramalho et al. 2005]. Esse delineamento é utilizado quando se dispõe de condições experimentais
uniformes, supondo-se a existência somente dos tratamentos e do erro experimental como fontes
de variação [Silva 2013]. Nessas condições é inútil estabelecer controle local (uso de blocos), o que
produzirá como único resultado a diminuição dos graus de liberdade do resíduo [Pimentel-Gomes
2009].
Dentre as vantagens apresentadas pela aplicação do DIC destacam-se a possibilidade de se
usar qualquer número de repetições ou de tratamentos, podendo o número de repetições variar
de um tratamento para o outro sem que isso dificulte a análise, e ainda o número de graus de
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liberdade para o resíduo é o maior possível [Pimentel-Gomes 2009]. A principal desvantagem da
aplicação desse delineamento é a baixa precisão, pois, excetuando a variação devida aos
tratamentos, as demais variações são atribuídas ao erro experimental, e caso as condições
experimentais não sejam tão uniformes quanto se pensou antes da instalação do experimento,
terá como consequência uma reduzida precisão experimental [Ramalho et al. 2005]. Portanto, esse
delineamento deve ser aplicado em ambientes nos quais se possa ter condições controladas e
homogêneas, como laboratórios e casas de vegetação.
Pimentel-Gomes (2009) destaca que, em se tratando de experimentos agrícolas, um
terreno aparentemente uniforme pode ser bastante heterogêneo. Embora uniforme em relação a
uma planta, pode revelar-se com manchas de fertilidade diferentes ao ser cultivado com outra
planta. Portanto, na ausência de informações sobre a uniformidade de uma área experimental é
sempre preferível introduzir blocos, que serão úteis no caso da ocorrência de heterogeneidade e
pouco ou em nada prejudicarão no caso da área ser homogênea.
O delineamento em blocos casualizados (DBC) é empregado em situações em que existem
causas conhecidas de variação que devem ser consideradas na experimentação com plantas, para
não mascararem o efeito do tratamento [Silva 2013], sendo esse delineamento tido como o tipo
mais importante [Pimentel-Gomes 2009]. A ideia desse delineamento é dividir uma área
heterogênea em subáreas homogêneas (blocos), representando assim o controle local, onde são
incluídos todos os tratamentos
em cada. Mesmo que existam diferenças entre os blocos, cada um deles deverá ser tão
uniforme quanto possível.
O DBC é o tipo de delineamento mais empregado em experimentos agrícolas,
principalmente com relação a trabalhos em nível de campo, onde é praticamente impossível obter
uma área homogênea em toda a sua extensão, objetivando-se que ela seja homogênea pelo
menos dentro do bloco [Ramalho et al. 2005]. Os autores ainda destacam que esse delineamento é
mais preciso que o DIC, pois as variações entre os blocos não são incluídas no erro experimental.
Entre as desvantagens do delineamento em blocos casualizados destaca-se o fato de que
esse delineamento não é interessante para se testar muitos tratamentos, pois isso acarreta em
aumento significativo do bloco, dificultando a manutenção da homogeneidade entre as parcelas
do mesmo bloco [Duarte 1996]. O autor ainda destaca que, em relação ao DIC, o DBC exige que
todos os tratamentos tenham o mesmo número de repetições, o que pode resultar em
complicações adicionais na análise de variância caso haja perda de alguma das parcelas.
Com tudo, esses dois delineamentos conseguem atender a uma grande possibilidade de
ensaios agrícolas, sejam eles feitos em condições de campo ou laboratório, com plantas ou
animais, sendo o DIC, o delineamento mais simples, empregado para ensaios em que haja
homogeneidade na área experimental e o DBC para situações em que essa condição de
homogeneidade não seja comprovada.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS
O trabalho foi desenvolvido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte – Campus Ipanguaçu, sendo iniciado no segundo semestre do ano de 2015.
O software foi denominado de Fácil Análise de Variância, sendo essa a sua primeira versão,
ou simplesmente FAVA 1.0. A linguagem de programação utilizada para o desenvolvimento foi a de
JAVA por ser multiplataforma, compatível com todos os sistemas operacionais e de fácil acesso.
O FAVA 1.0 foi construído para ser um programa de simples utilização, com interface que
permitisse uma fácil interação entre homem e máquina, até mesmo por pessoas que não têm
tanta afinidade com programas que realizam esse tipo de análise. A análise dos dados é executada
após inseridos os mesmos diretamente no programa e, após análise, os resultados podem ser
exportados no formato PDF, contendo os dados originais, o quadro da análise de variância e o
resultado da aplicação do teste de média e suas respectivas conclusões.
Além da linguagem JAVA, foram utilizados os seguintes mecanismos para o
desenvolvimento do projeto: Windows 7; A Integrated Development Environment (IDE) Netbeans,
versão 8.0, para a programação do código pelas diversas ferramentas que estão disponíveis para o
desenvolvedor e que aceleram a programação; Biblioteca iTextPDF para criação de arquivos PDF; A
biblioteca JTattoo para o designer das janelas do software, que torna possível a alteração da Look
and feel, que é um layout gráfico, modificando cores, formas e disposição de elementos como
botões, caixas, menus, tabelas, etc.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao iniciar o software, o usuário terá duas opções, a primeira, denominada “Abrir”, que
serve para abrir um arquivo de dados previamente inseridos e salvos no programa no formato .jdk.
A segunda opção denominada “Novo”, refere-se à criação de uma planilha para inserção de dados
a serem analisados pelo programa, sendo essa a composição da tela inicial (Figura 1).

Figura 1. Interface inicial do programa FAVA, versão 1.0. Ipanguaçu-RN, 2016.
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Ao clicar em “Novo”, surgirá uma nova janela para seleção do delineamento experimental e
de tratamento, quando for o caso, em que a pesquisa foi instalada (Figura 2). A versão inicial do
FAVA foi desenvolvida para atender pesquisa desenvolvidas usando os delineamentos
experimentais inteiramente casualizado (DIC) e em blocos casualizados (DBC) por serem os mais
utilizados. Para delineamento de tratamento foi dada a opção de esquema fatorial, que consiste de
experimentos que incluem combinações de vários conjuntos de tratamentos ou fatores, sendo este
tipo de experimento mais eficiente que os experimentos simples com um só conjunto de
tratamentos, muito convenientes e de uso bastante comum [Pimentel-Gomes 2009].

Figura 2. Tipo de delineamento a ser escolhido com base nos dados experimentais a serem inseridos. Ipanguaçu-RN,
2016.

Após a seleção do delineamento, o usuário deve informar o número de tratamentos e de
repetições, para experimentos em DIC (Figura 3A), ou de blocos para
DBC (Figura 3B). Quando selecionada a opção de esquema fatorial, este foi programado
inicialmente para análise de dois conjuntos de fatores (Tratamentos A e B), devendo o usuário
inserir o número de tratamentos em cada fator (Figura 3C). Caso sejam inseridos dados que
configurem um grau de liberdade do resíduo inferior a dez, o usuário será notificado, pois em
experimentos zootécnicos ou agrícolas, para que sejam alcançados resultados razoáveis, é indicado
que se tenha pelo menos 10 graus de liberdade no resíduo [Pimentel-Gomes 2009].

(A)

(B)

(C)
Figura 3. Interface para inserção dos números de tratamentos e de repetições em experimentos DIC (A), DBC (B) e
DIC com fatorial (C). Ipanguaçu-RN, 2016.
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Após inserção do número de tratamentos e repetições/blocos, surgirá uma nova janela
onde o pesquisador deverá inserir os dados coletados no experimento (Figura 4). A primeira coluna
refere-se aos tratamentos e cada célula poderá ser renomeada, permitindo ao usuário a inserção
dos nomes dos tratamentos em uso. Conforme o usuário insere os dados, a duas últimas colunas,
referentes ao total dos tratamentos e suas respectivas médias, são preenchidas automaticamente.
Os dados mostrados no exemplo abaixo foram extraídos do livro “Curso de Estatística
Experimental” [Pimentel-Gomes 2009], em um experimento em DBC contendo oito tratamentos e
quatro repetições.

Figura 4. Planilha para inserção dos dados do experimento. Ipanguaçu-RN, 2016.

Após inserção dos dados, o pesquisador poderá salvá-los clicando na opção salvar e,
posteriormente, ao clicar em ANOVA, será possível visualizar o resultado da análise de variância
(Figura 5). Para poder visualizar o resultado é necessário o preenchimento de todas as células da
tabela e não é permitida a inserção de caracteres especiais e letras. Para dados que apresentam
casas decimais, os números devem ser separados por ponto (.) em vez de vírgula (,). Pode-se
também, na opção “arquivo” no menu superior, abrir um arquivo já existente, salvar o arquivo
atual ou exportar o arquivo para os formatos txt, pdf e csv.

Figura 5. Quadro da análise de variância para experimento em DBC, conforme dados da Figura 4. Ipanguaçu-RN,
2016.

Caso seja observado efeito significativo dos tratamentos, o usuário poderá aplicar um
procedimento pós-anova. A primeira versão do FAVA possibilita a aplicação da comparação de
médias por meio do teste Tukey a 5% de probabilidade. O teste Tukey foi escolhido para ser a
primeira opção por ser um teste rigoroso e um dos mais utilizados em pesquisas agrícolas. Para
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aplicação do teste Tukey deve-se clicar na opção testes e selecioná-lo. Outras opções de testes
estão em fase de desenvolvimento.
A análise de variância consiste em um dos principais testes empregados para análise de
experimentos agrícolas. Para evidenciar sua aplicação, foi realizado um levantamento em artigos
publicados no ano de 2015 em quatro importantes periódicos brasileiros na área de ciências
agrárias, todos com conceito Qualis B1, são eles: Revista Caatinga, Horticultura Brasileira, Ciência
Rural e Ciência Agronômica.
Na revista Caatinga (ISSN 1983-2125) foram analisados os 115 artigos publicados nos 4
números referentes ao volume 28. Observou-se que em 68 artigos foi empregado o uso da análise
de variância para avaliação do experimento, o que correspondeu a 59% dos artigos publicados
nesse volume da revista (Figura 6A). Na
Revista Horticultura Brasileira (ISSN 1806-9991) foram analisados os 21 artigos publicados
na primeira edição do volume 33. Foi verificado que a anova foi empregada em 14 artigos, o que
correspondeu a, aproximadamente, 67% dos artigos publicados nesse número (Figura 6B).
Analisando os artigos publicados nos 4 números do volume 46 da Revista Ciência Agronômica
(ISSN 1806-6690), foi observada a utilização da anova em 74 dos 100 artigos (Figura 6C). Com
relação aos 120 artigos publicados nos números de 2 a 5, do volume 45, da Revista Ciência Rural
(ISSN 1678-4596), foi observado o uso da anova em 65 deles, correspondendo a 59% dos artigos
(Figura 6D). O percentual de artigos que empregou anova, em cada periódico, pode ser observado
nas Figuras 6 e 7.

(A)

(C)

(B)

(D)

Figura 6. Uso da Anova para avaliação de experimentos em artigos publicados nas revistas Caatinga (A), Horticultura
Brasileira (B), Ciência Rural (C) e Ciência Agronômica (D) no ano de 2015. Ipanguaçu-RN, 2016.
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Figura 8. Percentual de artigos publicados, no ano de 2015, usando anova como metodologia de avaliação dos
experimentos, nas revistas Caatinga, Horticultura Brasileira, Ciência Rural e Ciência Agronômica. Ipanguaçu-RN,
2016.

No total, 356 artigos foram analisados e, desse número, 221 artigos usaram anova para
avaliação dos experimentos, o que correspondeu a 62% dos artigos. Portanto, sendo a análise de
variância bastante empregada, o FAVA surge como uma opção de ferramenta para facilitar sua
aplicação na avaliação de experimentos agrícolas.

5. CONCLUSÕES
1. Houve êxito no desenvolvimento do programa, sendo o mesmo apto à aplicação de
análise de variância em experimentos utilizando delineamento inteiramente casualizado e em
blocos casualizados;
2. O programa apresenta interface amigável e intuitiva, facilitando a inserção e
manipulação de dados;
3. O quadro de análise de variância gerado pelo programa é completo, apresenta conclusão
e simplifica a interpretação dos resultados;
4. O programa pode servir como ferramenta facilitadora em disciplinas de experimentação.
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BEBIDA FERMENTADA ALCOÓLICA À BASE DE ABACAXI E GENGIBRE:
CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO PRODUTO ELABORADO
B. G. Bezerra, A. M. de M. Bezerra e R. M. D. Coelho
E-mail: brenda_gundim@hotmail.com

RESUMO
As bebidas fermentadas de frutas são produtos
comercialmente promissores, pois, além de contribuírem
para a redução de perdas pós-colheita de frutos
perecíveis, as pesquisas de consumo mostram boa
aceitação. Por outro lado, o abacaxi pode ser
considerado uma excelente matéria prima, sendo
bastante favorável ao processo de fermentação alcoólica,
devido ao seu alto teor de açúcar, substrato importante
para as leveduras durante a fermentação. Dessa forma,
este trabalho teve por objetivo: a elaboração de um
fermentado de abacaxi com gengibre e sua
caracterização físico-química, confrontando com a
legislação vigente acerca de fermentados alcoólico de

frutas. A bebida foi elaborada no laboratório de
Biotecnologia do IFRN – Campus Currais Novos, contendo
20, 30 e 40% de suco de abacaxi, junto com os demais
ingredientes, incluindo o gengibre. As análises de teor
alcoólico, pH e acidez total estiveram todas dentro dos
limites exigidos pela legislação e próximas à resultados
obtidos por outros estudos semelhantes. Por fim, é
possível concluir que o fermentado de abacaxi e gengibre
apresentou boas características físico-químicas, podendo
assim, proporcionar um produto de maior valor
agregado, contribuindo para a redução de perdas póscolheita e para o desenvolvimento da agroindústria.

PALAVRAS-CHAVE: Fermentação alcoólica, Saccharomyces cerevisae, fermentado de frutas, perdas pós-colheita.

FERMENTED ALCOHOLIC DRINK BASED ON PINEAPPLE AND GINGER: PHYSICALCHEMICAL CHARACTERIZATION OF THE PRODUCT PREPARED
ABSTRACT
Fermented fruit drinks are commercially promising
products because, besides contributing to the reduction
of post-harvest losses of perishable fruits, consumer
surveys show good acceptance. On the other hand,
pineapple can be considered an excellent raw material,
being favorable to the fermentation process due to its
high sugar content, an important substrate for yeast
during fermentation. In this way, this study has the goal
of: elaborate a fermented drink of pineapple with ginger
and their physicochemical characterization, comparing
with current legislation about alcohol fermented fruit.
The drink was developed in the Biotechnology

Laboratory IFRN - Campus Currais Novos, containing 20,
30 and 40% of pineapple juice, along with the other
ingredients, including ginger. The analysis of alcohol
content, pH and total acidity were all within the limits
required by legislation and close to the results of other
similar studies. Finally, it can be concluded that the
fermented drink of pineapple and ginger showed good
physical and chemical characteristics and can provide a
higher added value product, contributing to the
reduction of post-harvest losses and the development of
agribusiness.

KEYWORDS: Alcoholic fermentation, Saccharomyces cerevisiae, fermented fruit, post-harvest losses.
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1. INTRODUÇÃO
O fermentado é uma bebida obtida do processo de fermentação alcoólica do mosto de
qualquer fruta que apresente na sua composição açúcares que podem ser metabolizados pelas
leveduras (ASQUIERI et al., 2008). Posto que, durante esse processo, essas leveduras presentes no
mosto metabolizam os açúcares pela via glicolítica, sob condições anaeróbicas, para a produção de
ATP e produtos primários como o etanol e o dióxido de carbono (ARAÚJO et al., 2011).
Onde vale ressaltar que os produtos obtidos por fermentação alcoólica do suco de frutas,
que no passado recebiam nome de vinho acrescido do nome da fruta de origem, hoje são
denominados fermentados alcoólicos de fruta pela legislação brasileira. Diferente do vinho, que é
definido pela mesma legislação como sendo o produto obtido exclusivamente pela fermentação
alcoólica do suco de uvas frescas. (LIMA, 2008)
Teoricamente, qualquer fruto ou vegetal que contenha umidade, açúcar e nutrientes para
as leveduras pode ser utilizado como matéria prima para a produção de bebidas alcoólicas
fermentadas (MAEDA et al., 2003).
Por exemplo, no Nordeste do Brasil, muitas frutas têm grande importância econômica, as
quais são vendidas em mercados ou congeladas para posterior utilização em sucos ou alimentos
processados e, devido ao pouco conhecimento dos produtores, perdas na produção de frutas
ocorrem especialmente pela ação de microrganismos deteriorantes. (TRINDADE et al., 2002 ). Uma
das alternativas para minimizar essas perdas nas lavouras é a produção de bebidas alcoólicas a
partir dessas frutas nativas ou daquelas que facilmente se propaguem no solo, como o abacaxi
(VIEIRA, 2012).
A cultura do abacaxi encontra condições ecológicas favoráveis à sua exploração na maior
parte do território nacional. Estima-se que, no Brasil, mais de 90% da produção de abacaxi seja
consumida in natura e as perdas giram em tornam de 10% a 15%, especialmente decorrentes do
descasque trabalhoso e da necessidade de equipamentos para consumo e armazenamento do
líquido (DURIGAN, 2004). Diante desse alto percentual de perdas e das dificuldades relacionadas
ao armazenamento do suco, o desenvolvimento de uma bebida fermentada que utiliza essa fruta
como matéria prima pode ser uma alternativa viável para minimizar esses problemas, uma vez que
o abacaxi possui quantidades de açúcares apreciáveis e pode ser utilizado em processos
biotecnológicos (PARENTE et al., 2014).
Além do abacaxi, o gengibre também pode ser utilizado para a obtenção de bebidas
fermentadas. Tendo em visa que a receita do fermentado de gengibre (Gengibeer) é antiga,
provavelmente indo-europeia. Há registros do uso de bebidas fermentadas de gengibre na Grécia
e na Roma antigas, e na Europa medieval. Dentre as receitas de Gengibeer que se espalharam pelo
Brasil, algumas levam abacaxi, cachaça, a combinação de abacaxi e cachaça, ou mesmo cachaça e
gengibre (GOYZUETA, 2013).
Dessa forma, este trabalho teve como objetivo a obtenção de uma bebida fermentada
alcoólica à base de abacaxi e gengibre, bem como a realização de análises físico-químicas – a fim
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de se comparar os resultados obtidos com os limites estabelecidos pela legislação brasileira
vigente.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Fermentados alcoólicos de frutas
Pela legislação brasileira, vinho é o produto obtido exclusivamente pela fermentação
alcoólica do suco de uvas frescas. Os produtos obtidos por fermentação alcoólica do suco de
outras frutas que no passado recebiam nome de vinho, obrigatoriamente acrescido do nome da
fruta de origem, hoje são denominados fermentados de fruta pela legislação brasileira (LIMA,
2008).
De acordo com a Portaria nº 64, de 30 de abril de 2008, no Art. 3º do regulamento técnico
para a fixação dos padrões de identidade e qualidade para fermentado de fruta, em seu Anexo I,
define fermentado de fruta como a bebida com graduação alcoólica de 4 a 14% v/v a 20ºC, obtida
da fermentação alcoólica do mosto de fruta sã, fresca e madura (BRASIL, 2008).
Os vinhos ou fermentados de frutas são divididos em três classes no que se refere à
quantidade de açúcares residuais. A primeira classe apresenta os vinhos do tipo seco, com até 5
g/L, a segunda entre 5 e 20 g/L são os do tipo meio seco e a terceira é a classe dos vinhos suaves,
com mais de 20 g/L (RIZZON et al., 1994).
Conforme Torres Neto et al., (2006), os fermentados de frutas geralmente apresentam pH
variando entre 3,0 e 4,0 e a análise de pH facilita na avaliação da resistência do produto à
contaminação bacteriana.

2.2 Fermentação alcoólica
A fermentação alcoólica segundo Sachs (2001) é feita por leveduras, normalmente em
cultura pura e selecionada, isto é, cepas com boa capacidade de produzir álcool, ou ainda, são
usadas leveduras de panificação devido à facilidade de se obter este fermento como inóculo.
O processo de fermentação pode ser dividido em três fases: uma preliminar que é de
adaptação da cultura ao meio, podendo durar 4 horas, em que ocorre uma rápida multiplicação
celular com baixa produção de CO2 e pouco aumento da temperatura; a fase seguinte,
denominada principal ou turbulenta, em que há alta produção de CO2 e etanol, com duração de
12 a 16 horas. E a fase complementar que é o fim da fermentação, onde há um aumento na
acidez, na quantidade de álcool e temperatura, prolongando-se de 4 a 6 horas (VENTURINI, 2010).
A fermentação compreende um conjunto de reações enzimaticamente controladas,
através das quais uma molécula orgânica é degradada em compostos mais simples liberando
energia. O processo tem início com a ativação da glicose, que recebe em reações sucessivas dois
fosfatos energéticos, fornecidos por duas moléculas de ATP (adenosina trifosfato) que se
transforma em ADP (adenosina difosfato). A glicose, por sua vez, se transforma em gliceraldeido
1,3-difosfato. Ao final, cada gliceraldeído é transformada em ácido pirúvico. O rendimento é de
duas moléculas de ATP para cada molécula de glicose utilizada (HASHIZUME, 1991).
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Além da formação do álcool etílico e gás carbônico, no decorrer da fermentação outros
produtos secundários podem ser formados, como glicerol, ácido succínico e ácido lático (LIMA,
1975).
Muitos são os fatores que exercem efeito significativo sobre o rendimento ou eficiência da
fermentação: a qualidade da matéria-prima, as condições fisiológicas do inóculo e fatores
ambientais como pH, nível inicial de contaminantes, temperatura, concentração do substrato no
mosto, composição nutricional do mosto e concentração do álcool produzido (HORII, 1978).
A fermentação alcoólica é a fase na qual são produzidos os principais componentes
químicos da bebida, sendo que muitos dos quais podem influenciar no aroma e no sabor da
bebida, consequentemente, na caracterização e na qualidade (BRAGA, 2006).

2.3 Abacaxi
O abacaxi (Ananás comosus), pertencente à família das bromeliáceas, é oriundo da
América do Sul e cultivado em qualquer região quente do mundo. Tem grande aceitação em todo
o mundo, tanto in natura quanto industrializado. É conhecido também por ananás, como é
chamado nos países de língua espanhola (ABACAXI, 2010).
A cultura do abacaxi encontra condições ecológicas favoráveis à sua exploração na maior
parte do território nacional. No Brasil, com uma área estimada de 62.862 hectares, os principais
Estados produtores são Pará, Paraíba, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Norte, São Paulo, Rio de
Janeiro, Goiás, Tocantins, Maranhão, Espírito Santo e Pernambuco, ocorrendo, ainda, crescimento
expressivo nos estados do Sul do país (AGRIANUAL, 2004).
O abacaxizeiro constitui uma das fruteiras tropicais mais cultivadas no país e também uma
das culturas mais exigentes. O abacaxi recém-colhido contém: 80-85% de água, 12-15% de
açúcares, 0,6% de ácidos, 0,4% de proteínas, 0,5% de cinzas, 0,1% de gordura, alguma fibra e
várias vitaminas, principalmente A e C (SALUNKHE et al., 1984).
O próprio pode ser considerado uma excelente matéria prima, sendo bastante favorável ao
processo de fermentação alcoólica, devido ao seu alto teor de glicídios, um substrato importante
para as leveduras durante a fermentação. Além disso, o suco de abacaxi apresenta acidez
pronunciada, o que ajuda na produção de fermentado, tanto mantendo o mosto em condições
ideais para o desenvolvimento de leveduras, quanto conferindo sabor ácido ao produto
(GUIMARÃES et al., 2011).

2.4 Gengibre
Nativo do sudeste asiático, o gengibre é uma planta aromática utilizada como condimento
e erva medicinal desde a antiguidade em que, no Brasil, se tornou efetivamente comercial após a
introdução de rizomas gigantes, que são caules subterrâneos que crescem, reproduzem-se e
afastam-se da planta, permitindo a colonização de novo território (VENTURINI, 2010).
O gengibre auxilia na prevenção e no tratamento de muitas doenças como: artrites e
doenças reumatológicas, enxaqueca, colesterol elevado, úlceras, depressão e impotência, além da
sua utilização popular contra o resfriado e os sintomas da gripe. Seu óleo essencial é utilizado na
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indústria de alimentos como aromatizante e condimento, e na indústria farmacêutica por suas
propriedades anti-inflamatória, antibacteriana e antitumoral (ELPO, 2004).
Por apresentar constituintes aromáticos, voláteis e compostos pungentes o gengibre é
utilizado para melhorar o aroma e pungência na indústria de alimentos, apresentando também
capacidade antioxidante, que é importante na estabilidade química de muitos produtos (PEREIRA,
2007).

3. METODOLOGIA
Os abacaxis e os gengibres foram adquiridos no mercado local e conduzidos ao Laboratório
de Processamento de Frutos do IFRN – Campus Currais Novos, onde foram higienizados e
sanitizados em água clorada, em uma concentração de 200 ppm de cloro durante 15 minutos para
frutos e 30 minutos para utensílios. O suco extraído do abacaxi, foi analisado quanto ao teor de
sólidos solúveis totais, em um refratômetro e o pH em um pHmêtro, segundo ADOLFO LUTZ, 2008.
As matérias-primas já processadas foram direcionadas ao laboratório de Biotecnologia do IFRN –
Campus Currais Novos, para o preparo da bebida.
Na elaboração do mosto utilizaram-se três preparações distintas, contendo 20, 30 e 40% de
suco de abacaxi, a fim de se estabelecer a concentração ideal de suco de abacaxi na bebida.
Posteriormente foram adicionados 130 gramas de gengibre nas três formulações, junto de quatro
gramas de ácido tartárico, 140 gramas de açúcar e 80, 70 e 60% de água fervente, variando de
acordo com a concentração do suco de abacaxi.
Em seguida o mosto foi resfriado a uma temperatura entre 25 e 30°C para a adição da
levedura Saccharomyces cerevisiae, adquirida na forma de fermento biológico seco instantâneo. A
levedura foi dissolvida em um volume de aproximadamente 150 mL de mosto e logo em seguida
transferiu-se para o restante do mosto, que por sua vez foi homogeneizado.
A fermentação alcoólica do mosto foi conduzida em garrafas de politereftalato de etileno
(PET), com capacidade de 2L, sendo em seguida incubada em estufa B.O.D. (Biochemistry Oxygen
Demand) a temperatura controlada de 21°C, por sete dias. Em seguida, realizou-se a primeira
trasfega do fermentado (transferindo a bebida para outro recipiente), depois de 30 dias ocorreu à
segunda trasfega até que eliminasse a maior quantidade de levedura possível.
Após a etapa de fermentação, o líquido foi transferido para garrafas de vidro e armazenado
sob refrigeração até a realização das análises físico-químicas.

3.1 Análises físico-químicas
3.1.1 Teor alcoólico
O teor alcoólico foi determinado em ebuliômetro, da marca Toscolab, segundo as
instruções do fabricante, onde inicialmente calibrou-se o equipamento com água destilada, a fim
de determinar a temperatura de ebulição da água. Em seguida, houve a substituição da água pela
amostra a ser analisada, com a intenção de descobrir o seu ponto de ebulição e assim determinar
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o teor alcoólico do mesmo, com auxílio do disco aderido ao equipamento, a partir do valor da
temperatura de ebulição.
3.1.2 pH
A determinação do pH foi feita por medição direta em pHmetro digital da marca Thermo
Scientific. O pHmêtro foi calibrado previamente com soluções-tampão de 7 e 4. Após a calibração
do aparelho, a medição do pH foi realizada introduzindo-se o eletrodo em béqueres de 100 mL
contendo 50 mL de cada amostra.
3.1.3 Acidez total
Para a acidez total titulável pipetaram-se 10 mL das amostras em béqueres de 250 mL,
adicionou-se 100 mL de água destilada e cinco gotas de fenolftaleína, o indicador ácido-base, que
atinge a cor rosa em meio básico, titularam-se a amostra com solução padronizada de hidróxido
de sódio 0,1N.
Contudo, posteriormente serão realizadas outras análises, como de extrato seco total,
sulfatos, cinzas, açúcares totais e redutores e densidade relativa, conforme ADOLFO LUTZ, 2008,
bem como análise sensorial, através de um teste de aceitação, segundo Adolf Lutz (2008), a fim de
melhor caracterizar as bebidas elaboradas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados das análises fisíco-químicas nas diferentes formulações das bebidas
fermentadas de abacaxi com gengibre apresentam-se na Tabela 1.
Tabela 1: Resultado das análises físico-químicas.

Concentração de
suco (%)

Teor alcoólico (%
v.v-1)

pH

Acidez total (mEq.L-1)

20
30
40

8,5
9,35
10,15

3,23
3,16
3,36

90,72
110,66
118,64

4.1 Teor alcoólico
O produto mais relevante da fermentação é o álcool, sendo o etílico o que se apresenta em
maior proporção em vinhos, cerca de 95%, enquanto que outros álcoois como o metílico, o
isobutílico, o isoamílico, etc. estão presentes em menor proporção, cerca de 0,50%. O teor
alcoólico, aliado ao pH e à acidez, confere à bebida fermentada estabilidade química e
microbiológica (MORETTO, 1988; AQUARONE et al., 2001).
A Portaria Nº 64/2008 fermentado de fruta é a bebida com graduação alcoólica de 4,00 a
14,00% em volume à 20°C. Os resultados encontrados nessa bebida, mostrados na Tabela 1, estão
todos dentro dos limites exigidos pela portaria. Sendo assim, com esse resultado pode-se alegar
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que a levedura utilizada conseguiu se adaptar ao meio e realizar com eficácia suas atividades
metabólicas, tendo como consequência uma produção de etanol satisfatória.
As alterações nas porcentagens de teor alcoólico nas diferentes formulações podem ser
explicadas devido às variadas concentrações de açúcar proveniente do suco, tendo em vista que a
maior quantidade de açúcar disponível no meio condiz com a maior porcentagem de teor
alcoólico.
Os resultados de teor alcoólico desse trabalho, quando comparados aos encontrados por
Parente et al. (2014), são bastante superiores, uma vez que o fermentado de abacaxi do trabalho
referenciado apresentou 5,9% v.v-1. Essa variação pode ter ocorrido em virtude dos diferentes
procedimentos utilizados, como o tipo e a concentração do inóculo, o tempo que passou no
processo de fermentação, a temperatura usada nos experimentos, entre outros fatores.

4.2 pH
A acidez real ou a concentração de íons H+, representada pelo pH, é uma relação entre a
quantidade e a força dos ácidos presentes na bebida. De maneira geral os vinhos apresentam
valores de pH entre 3,00 e 4,00 (AQUARONE et al., 2001). Como pode ser analisado de acordo com
a Tabela 1, o pH do fermentado alcoólico de abacaxi com gengibre está, portanto, dentro da faixa
esperada para os vinhos.
Tais valores são bastante próximos quando analisados outros experimentos com diferentes
frutas utilizadas, como o de DANTAS, et al. (2014) com 3,43 no fermentado de umbu; 3,51 para
fermentado de acerola, em NEMETH et al. (2010) e 3,51 para fermentado de morango, em
ANDRADE et al. (2013).
A Portaria Nº 64/2008 não estabelece limites para pH, no entanto, Rizzon e Miele (2002)
destacam que valores elevados de pH expõem as bebidas fermentadas a alterações
microbiológicas e físico-químicas, prejudiciais a sua estabilidade.
Sendo assim, a variabilidade do pH nos diferentes tipos de fermentados pode estar
associado à composição química de cada matéria-prima, em especial aos tipos de ácidos presentes
em cada fruta. Como uma consequência, o pH pode ser usado para selecionar preferencialmente
as leveduras sobre as bactérias e diminuir a susceptibilidade á contaminação bacteriana, já que a
maioria dos microrganismos apresentam uma faixa estreita de pH, na qual crescimento e
formação de produto ocorrem a altas velocidades e desta forma ele é controlado na maioria das
fermentações. Embora haja exceções, bactérias usualmente crescem no intervalo de pH de 4 a 8,
leveduras de 3 a 6, mofos de 3 a 7 e células superiores na faixa de 6,5 a 7,5 (PARENTE et al.,
2014).

4.3 Acidez total
Os principais ácidos orgânicos de vinhos (e também de fermentados) são os provenientes
da matéria-prima, como o tartárico, o málico e o cítrico, além dos provenientes da fermentação,
como o succínico, o lático e o acético. Os ácidos se encontram sob dois estados nas bebidas: na
forma livre, constituindo a acidez total, e na forma combinada (seus respectivos sais de ácidos
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carboxílicos), constituindo a alcalinidade das cinzas (AQUARONE et al., 2001). Os ácidos orgânicos
também são importantes, pois influenciam nas propriedades sensoriais (cor, aroma e sabor) das
bebidas alcoólicas, estando ainda relacionados com a estabilidade microbiológica das mesmas
(VENTURINI, 2010).
A acidez total do vinho leva em conta todos os tipos de ácidos, ou seja, tanto os
inorgânicos, como o ácido fosfórico, quanto os orgânicos, incluindo os principais citados
anteriormente (RIBÉRIAU-GAYON et al., 2006).
Os resultados de acidez total da bebida apresentados na Tabela 1 estão dentro dos valores
exigidos pela Portaria N° 64 (2008), onde no mínimo é de 50 mEq.L-1 e no máximo 130 mEq.L-1.
Levando-se em consideração a acidez total encontrada, o fermentado de abacaxi com
gengibre apresenta resistência adequada à contaminação microbiana, já que Rizzon, Zanuz e
Manfredini (1994) ressaltam que quanto mais ácido é o meio, menor é a probabilidade de ocorrer
à contaminação da bebida.

5. CONCLUSÃO
A utilização de abacaxi e gengibre como matéria-prima para a elaboração de um
fermentado de fruta foi bastante apropriado, pois a produção dessa bebida é tecnicamente viável
em função da qualidade do produto, e pode ser considerada como uma forma de minimizar as
perdas pós-colheita do fruto, além de contribuir para possíveis empregos e o melhoramento de
renda dos proprietários rurais.
A bebida produzida apresentou bons resultados físico-químicos, estando todos dentro dos
limites exigidos pela legislação brasileira vigente e também haverá novas análises físico-químicas,
para melhorar a caracterização do produto, como também análise sensorial, para verificar a
aceitabilidade do produto. Os resultados também demonstram a ação eficiente da levedura.
De acordo com os resultados apresentados, não se pode afirmar qual a formulação do suco
de abacaxi ideal para a produção desta bebida, se fazendo necessário mais análises físico-químicas
e, sobretudo, uma análise sensorial para tal alegação. Sugere-se para futuros trabalhos, um estudo
da estabilidade do produto e a realização de uma etapa de clarificação da bebida, a fim de
diminuir a turbidez da mesma.
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RESUMO
O trabalho teve como objetivo pesquisar a percepção dos
alunos da rede pública de ensino sobre o abate de
jumentos para diminuir os acidentes nas pistas e qual a
opinião dos mesmos sobre o que fazer para diminuir os
animais soltos nas rodovias. Foram aplicados 86
questionários com essa finalidade. Sabe-se que Rio
Grande do Norte tem um alto índice de animais soltos nas
rodovias, muitas vezes pelos próprios donos. Devido aos
avanços na agricultura estes animais perderam grande
parte de sua utilidade, causando assim diariamente vários
acidentes. Já existem algumas soluções para tal problema,

mas infelizmente não há tanta eficácia assim. Foi visto em
tal pesquisa que 56% dos alunos mostraram-se contra o
abate dos jumentos; 19% são a favor do abate; e 25%
preferiram não responder. Na mesma pesquisa foi
possível ver que 77% responderam como solução para
diminuir os animais soltos nas pistas colocá-los em um
local adequado; 12% apresentou que deveria haver
fiscalização do governo; 6% que doassem para produtores
criarem esses animais; e apenas 5% indicaram o abate.
Com isso, foi possível observar nos resultados uma
rejeição do abate como solução ao público destinado.

PALAVRAS-CHAVE: Consumo, acidentes, animais.

PERCEPTION OF STUDENTS FROM PUBLIC SCHOOLS ABOUT THE SLAUGHTER OF
DONKEYS (EQUUS ASINUS)
ABSTRACT
The work objective search the perception of
students in public schools on the slaughter of donkeys to
reduce accidents on the slopes and what the opinion of
the same on what to do to reduce the animals loose on
the highways. 86 questionnaires were applied with this
finality. It is known that the Rio Grande do Norte has a
high rate of loose animals, many times by their owners.
Because of advances in agriculture these animals they lost
big part its usefulness, thus causing daily several
accidents. There is already some solutions to such
problem, but unluckily there is so much efficiency as well.

Was seen in this research such 56% of students they
showed up against the slaughter of donkeys; 19% are in
favor of slaughter; and 25% they declined to answer. At
same survey it was possible to see that 77% they
responded as a solution to reduce the animals loose on
the track puts them in a suitable place; 12% presented
that should have government oversight; 6% who donate
for producers create those animals; only 5% they
indicated the slaughter. Therewith, was observed in the
results a rejection of slaughter for solution the public
destined.

KEYWORDS: Consumption, accidents, animals.
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1. INTRODUÇÃO
Muito se tem discutido, recentemente, acerca da quantidade de animais soltos nas pistas,
sendo protagonistas de uma grande porcentagem dos acidentes ocorridos. Em 2014, o promotor da
cidade de Apodi-RN propôs o abate de jumentos para ao consumo, visto que o Rio Grande do Norte
tinha uma grande quantidade de jumentos soltos, podendo assim causar sisudos acidentes. Nesse
mesmo ano houve a degustação de dois animais na cidade de Apodi-RN, onde várias pessoas da
comunidade fizeram-se presentes, entre elas, a nutricionista Girlene Ferreira, que afirmou ser uma
carne mais pobre em gordura do que a bovina e ser mais rica em proteínas. Um veterinário
acompanhou todo o processo de abate, emitiu um laudo e garantiu ser uma carne de ótima
qualidade (G1, 2014).
Diariamente são vistos milhares e milhares de acidentes ocorridos em todo o estado, muito
deles com vitimas fatais, atualmente é possível perceber a preocupação por parte das autoridades,
mas até agora como solução há o abate destes animais, porém foi reprimida por maior parte da
sociedade, fatores culturais contribuíram para acontecer isso, já que em nossa região não há
predominância em nossos costumes de consumir a carne do jumento.
De inicio a carne seria servida para a alimentação de detentos e depois, possivelmente, seria
incluída na merenda escolar, onde gerou muita polêmica e reprovação a essa ideia, a Ordem de
Advogados do Brasil (OAB) e a Sociedade Protetora dos Animais do Rio Grande do Norte mostraramse contra o abate de jumentos pra resolver o problema nas estradas, pretendendo tentar impedir o
projeto proposto pelo promotor. (Tribuna do Norte, 2014)
Não é mais visto como antigamente animais sendo utilizados para tração, com todo
desenvolvimento tecnológico estes animais foram substituídos por máquinas, com isso o número
de animais soltos pelos seus donos aumentaram bastante, já que não há tanta utilidade como antes.
Algumas ONG’s retiram animais soltos das pistas, mas devido ao alto custo para mantê-los dificulta
a criação dos mesmos, pois não recebem o apoio necessário.
Com impacto de tudo isso, foi possível desenvolver pesquisas sobre a percepção de alunos
da rede pública de ensino acerca do abate de jumentos para diminuir a quantidade de acidentes
nas pistas, e qual seria a opinião dos mesmos sobre o que deveria ser feito para reduzir o número
de animais (jumentos, vacas, cabras) soltos nas pistas.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O jumento é um animal de temperamento dócil, forte, inteligente que vive em média 25
anos. Dependendo da região em que se encontra, o jumento pode receber o nome de asno, jegue,
jerico ou também de asno-doméstico. Porém, no mundo científico, recebe o nome de Equus asinus.
Os asininos tem a finalidade de perpetuar a espécie produzindo animais de qualidade, equilibrado,
atento e dócil, proporcional e marchador e quando cruzados com equinos, produzam muares
(burros e mulas), ou seja, híbridos, ágeis, dóceis, fortes, resistentes e destinados a sela, concursos
de marcha, serviços, tração, lazer, enduro, lida com gado e outras finalidades. (ABCJPêga, 2010).
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Entende-se por “maus tratos” o ato de submeter alguém a tratamento cruel, trabalhos
forçados e/ou privação de alimentos ou cuidados. Esse crime é praticado pelos mais variados tipos
de pessoas e os motivos envolvem aspectos culturais, sociais e psicológicos, sendo muitas vezes
praticado sem a consciência de que tal ato é prejudicial. Infelizmente, na maioria das vezes os maus
tratos contra animais sequer são denunciados, pois já se encontram banalizados dentro da
sociedade devido ao seu alto índice de ocorrência (DELABARY, v(5), nº, p.835-840).
A UNESCO aprovou em 1978, em Paris, a DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DOS
ANIMAIS, onde se podem citar os artigos seguintes.
A UNESCO cita no Art. 3º, inciso I - Nenhum animal será submetido nem a maus tratos nem
a atos cruéis. Art. 2 Se for necessário matar um animal, ele deve de ser morto instantaneamente,
sem dor e de modo a não provocar-lhe angústia.
Art. 11º) Todo o ato que implique a morte de um animal sem necessidade é um biocídio, isto
é um crime contra a vida. (UNESCO, 1978)
O Rio Grande do Norte tem cerca de 20 mil jumentos. Muitos não têm dono. Soltos, perto
das estradas, os jumentos atravessam a pista em busca de mais alimento. E é aí que acontecem os
acidentes. Segundo Carlos Kleber de Sampaio Lima Filgueira, inspetor-chefe da PRF de Mossoró, no
ano de 2013, houve 47 acidentes, no qual três pessoas vieram a falecer (G1, 2014).
O abate de jumentos para consumo é previsto por lei desde que realizado em um
estabelecimento credenciado pelos institutos de inspeção sanitária. Mas muitos ambientalistas e
veterinários acham que os animais podem ter outra destinação (G1, 2014).

3. METODOLOGIA
Para execução dessa pesquisa, alunos do IFRN aplicaram entre Outubro de 2015 e Março de
2016, 86 questionários em escolas estaduais da região do oeste do Rio Grande do Norte, aos
discentes do ensino fundamental (8º e 9º anos) e ensino médio (1º, 2º e 3º anos). Foram
selecionadas as Escolas Estaduais Professor Antônio Dantas, Ferreira Pinto, Professor Gerson Lopes
e Valdemiro Pedro Viana, na cidade de Apodi, já na cidade de Caraúbas foi a Escola Estadual
Sebastião Gurgel. As escolas foram visitadas para receberem palestras sobre bem-estar animal e
antes das mesmas ocorrerem, foram aplicados questionários com os estudantes. O público total
contabilizou aproximadamente 400 alunos. Antes das palestras iniciarem foram escolhidos,
aleatoriamente cerca de 20% da turma para responderem os questionários, totalizando 86
questionários aplicados.
A entrevista foi concebida com perguntas abertas e fechadas, para saber a percepção dos
alunos sobre o abate de jumentos para diminuir os acidentes rodoviários e a opinião dos mesmos
acerca do que fazer para diminuir os animais (jumentos, vacas, cabras) soltos em pistas.
Perguntas apresentadas nos questionários:
1. Você é a favor do abate de jumentos soltos nas pistas para diminuir a quantidade
acidentes?
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- SIM
- NÃO
-NÃO RESPONDEU
(a) Se sim, por que?
(b) Se não, por que?
2. Qual a sua opinião para diminuir a quantidade de animais (jumentos, vacas, cabras)
soltos nas pistas?
Os resultados de tal pesquisa foram feitos de forma descritiva e os mesmo demonstrados
através de percentuais.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Na tabela 1, estão as informações sobre a percepção da população sobre o abate de
jumentos.
Tabela 1. Percepção de alunos da rede pública de ensino sobre abate de jumentos soltos nas pistas para
diminuir a quantidade acidentes

Você é a favor do abate de jumentos soltos nas pistas para diminuir a quantidade acidentes?

Percentual

Sim

Não

Não respondeu

19%

56%

25%

Se sim, porque?
Carne de boa procedência

Baixo custo da carne

Evitar acidentes

12%

12%

76%

Percentual

Se não, por que?

Percentual

Os animais tem
direito a vida
como qualquer
outro ser vivo

Outras
alternativas

Fatores
culturais

Evitar
sofrimento
dos animais

Colocar em um
local
adequado

26%

25%

7%

16%

26%

Ao aplicar os questionários aos alunos do ensino de rede pública, foi possível observar qual
a percepção dos mesmos sobre o abate de jumentos para diminuir os acidentes, onde apenas 19%
do público disseram que eram a favor, 56% eram contra e 25% optaram por não responder. Dos
19% que revelaram ser a favor, 12% afirmaram que os jumentos deveriam serem abatidos devido a
carne ser de boa procedência, evidenciando que se o processo de abate fosse feito corretamente
não haveriam problemas com a qualidade da carne; outros 12% reconhecem que a carne teria um
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baixo custo, já que o animal não apresenta tanta utilidade para a sociedade, facilitando assim o
acesso a tal produto. Contabilizaram ainda 76% que reafirmaram que o abate serviria para evitar
acidentes nas pistas.
Já dos 56% que são contra o abate, 26% afirmaram que os jumentos têm o direito a vida,
pois abater estaria tirando esse direito já que são seres vivos como qualquer outra espécie de
animal; 25% garantem que há alternativas, porém não exemplificam quais seriam; 7% são contra
devido fatores culturais, em razão de que não é habitual o consumo dessa carne na nossa região;
16% contestaram que era necessário evitar o sofrimento dos mesmos, que o abate estaria
maltratando-os; 26% corresponde aos alunos que afirmaram que em vez de abater, deveria haver
um local adequado para estes animais, local esse que foi sugerido, uma espécie de curral público.
Na tabela 2, está percepção sobre op destino de animais soltos nas pistas.
Tabela 2. Percepção de alunos da rede pública de ensino sobre o que fazer para diminuir animais soltos nas
pistas

Qual a sua opinião para diminuir a quantidade de animais (jumentos, vacas, cabras) soltos nas
pistas?
Doar para
produtores

Colocar em um
local adequado

Abate dos
animais

Fiscalização do
governo

6%

77%

5%

12%

Percentual

Outra questão abordada aos alunos foi qual seria a opinião dos mesmos para diminuir os
animais soltos nas pistas. Do público que respondeu, 6% disseram que a solução seria doar estes
animais para produtores que pudessem criá-los; 77% afirmaram que deveria haver um local
adequado, no qual tivesse boa alimentação e devidos cuidados para promover seu bem-estar. Em
Apodi, já existe esse local, no entanto, a APA (Associação de Proteção Animal) , que abriga 480
animais, declara que tem dificuldade em manter a criação devido a falta de apoio (G1, 2014). Apenas
5% sugeriram o abate; e 12% indicaram que houvesse fiscalização governamental, essa fiscalização
tratando-se de suportes para produtores para que os mesmos não soltasse seus animais por falta
de auxílio para a criação, construções de fazendas públicas e/ou cercas ao redor das pistas, e até a
própria fiscalização de policiais nas rodovias ou a sinalização dos animais para evitar acidentes
durante a noite , como os alunos recomendaram.

5. CONCLUSÃO
Com a pesquisa realizada foi possível perceber o entendimento dos alunos sobre o assunto,
onde os mesmo apresentaram-se contra o abate dos animais, mostrando assim outras soluções para
o problema dos acidentes em vez de abater, tais como a construção de um local adequado para
esses animais, comprovando isso através dos percentuais dos questionários aplicados. O trabalho
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teve um bom resultado, podendo assim aprimorar cada vez mais sobre as noções de um assunto
tão discutido.
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RESUMO
O presente trabalho teve como finalidade avaliar as
percepções de bem-estar animal em atividades com
uso de animais para pesquisa e entretenimento, em
alunos da rede pública de ensino no âmbito estadual,
nos níveis nível fundamental e médio. Foram aplicados
86 questionários com alternativas de múltipla escolha,
perguntando quais atividades os alunos consideravam
causadora de maus tratos. As opções eram:
vaquejada, rinha de galo de briga, fome e sede,
experimentação animal (pesquisa), uso de peles para
comércio, caça, zoológicos, circos, rodeio e uso de

animais em carroça. As respostas foram de 99% para
deixar os animais com fome e sede, 86% para a prática
de rinha de galo de briga, 81% para o uso de peles
para o comércio, 77% para caça, 70% para o uso de
animais em carroças, 69% para os rodeios, 65% para a
vaquejada, 64% para os circos, 62% para a
experimentação animal (pesquisas) e 24% para os
zoológicos são atividades de maus tratos. Como
conclusão, tem-se que os alunos da rede pública de
ensino possuem uma percepção sobre os maus tratos
causados nessas atividades com uso de animais.

PALAVRAS-CHAVE: Caça, galos de briga, maus tratos, vaquejada, rodeio

NOTION OF ANIMAL WELFARE IN ACTIVITIES WITH THE USE OF ANIMALS FOR
RESEARCH AND ENTERTAINMENT
ABSTRACT
The present work was to evaluate the perceptions of
animal welfare activities with the use of animals for
research and entertainment, in students from public
education at the state level, in primary and secondary
levels. 86 questionnaires with multiple choice
alternatives were applied asking what activities the
students considered a cause of ill-treatment. The
options were: vaquejada, fighting cock, hunger and
thirst, animal experiments (search), use of skins for
trade, hunting, zoos, circuses, rodeo and use of animals

in cart. The answers were 99% to leave the animals
hungry and thirsty, 86% for the practice of cockfight,
81% for the use of fur for trade, 77% for hunting, 70%
for the use of animals in carts, 69% for rodeos, 65% for
vaquejada, 64% for circuses, 62% for animal testing
(research) and 24% for the zoos are ill-treatment
activities. In conclusion, we have students from the
public school system have a perception of ill-treatment
caused these activities with the use of animals.

KEYWORDS: Hunting, cockfight, mistreatment , vaquejada, rodeo
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1. INTRODUÇÃO
É de conhecimento geral as diversas atividades do cotidiano que fazem uso de animais tais
como: Vaquejada, rinha de galo de briga, experimentação animal (pesquisa), uso de peles para
comércio, caça, zoológicos, circos, rodeio e uso de animais em carroça, que tem sido palco de
variadas polêmicas, incluindo o sofrimento desses animais e as condições precárias que lhes são
submetidas, podendo citar também fome e sede como maus tratos, tornando assim, necessário
práticas de bem-estar animal a fim de proporcionar menor dor ou sofrimento possível.
A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) estabelece que
boas práticas de bem-estar animal (BEA) incluem prevenção e tratamento de doenças e lesões,
prevenção e alívio da dor, do distresse e de outras condições devida que sejam adequadas ás
necessidades e a natureza dos animais (FAO, 2009). Tornando assim de extrema importância seu
manejo, diminuindo cada vez mais o sofrimento obtido a partir dessas atividades. É importante
saber que maltratar animais é crime. Segundo Calhau (2005) há muito tempo foi superado o
entendimento que os animais são coisas sem nenhuma proteção jurídica.
É indiscutível que essas atividades são tidas como esporte em sua grande maioria, e,
geralmente variam de acordo com a região, onde em muitas são tidas como atividades culturais,
como no Nordeste, por exemplo. Essas culturas marcam algumas cidades, citando assim a
vaquejada, evento cultural que se repete anualmente no interior do Rio Grande do Norte. Tais
práticas como rinha de galo de briga não são mais permitidas, existindo assim leis de proteção ao
animal, porém ainda está em uso tal tortura com o animal, os animais sem deter a alguma espécie
específica estão aparados legalmente como rege a legislação 9.605/98 (BRASIL, 1998) que prevê
crime ambiental para estes casos, entretanto a fiscalização se torna falha em muitas das vezes.
A fome e a sede também se trata de um tema abordado na presente pesquisa, mesmo não
sendo uma atividade com uso de animais, a mesma se caracteriza como maus tratos, pois provoca
algum tipo de dor, sofrimento ou doença, sendo assim, neste caso, a fome e a desnutrição do
animal pode pôr em risco a sua vida, causando até a morte. A experimentação animal está
presente em várias instituições de pesquisa e ensino, inclusive em alguns campi do IFRN. E o
objetivo das pesquisas com animais é o avanço científico em si, no entanto alguns setores da
sociedade questionam os aspectos éticos do envolvimento de animais, principalmente
relacionados a um possível sofrimento (SILVA, SANTORI & MIRANDA, 2016).
A caça de animais pode ser justificada por diversos motivos, entre eles o comércio de
peles, carnes ou lazer e independente das motivações, essa atividade ainda persiste como um
traço de uma comunidade que construiu sua cultura fortemente vinculada à natureza, ora
exaltando-a, ora subjugando-a. Porém, os efeitos das políticas públicas de conservação da
biodiversidade estão presentes, pois já aparece a ideia de que não se deve caçar e que essa
atividade é ilegal (SANTOS et al., 2015).
Os zoológicos tem como principal função a atração do público, chamando atenção pelos
diversos animais silvestres lá expostos, no entanto estabelecimentos como esses estão cada vez
em menor número devidos às exigências legais e de bem-estar. Para Marino et al. (2010) citado
por Fischer & Tamioso (2016), os Zoológicos tem buscado a melhoria dos recintos, tornando-os
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mais enriquecidos e estimulantes e proporcionando melhores condições e bem-estar para os
animais.
Os circos são realizados com intuito de divertimento e atração, porém legalmente, o uso de
animais em circos foi proibido em diversos estados brasileiros, contudo, apesar dos inerentes
maus-tratos, práticas como o rodeio são mantidas sob uma motivação econômica e cultural
(PROJETO ESPERANÇA ANIMAL, 2015ª citado por FISCHER & TAMIOSO, 2016). O uso de animais
em carroça ou de trabalho constitui um dilema ético, gerando discussões éticas, legais e morais
(JORDÃO, FALEIROS & AQUINO NETO, 2011), pois a prática que serve para auxiliar o produtor em
suas atividades cotidianas.
Dessa forma o presente trabalho teve como objetivo avaliar a percepção dos estudantes
ao que diz respeito de atividade com uso de animais para pesquisa e entretenimento.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Entende-se por “maus tratos” o ato de submeter alguém a tratamento cruel, trabalhos
forçados e/ou privação de alimentos ou cuidados (DELABARY, v(5), n°5, p. 835 - 840, 2012).
A UNESCO aprovou em 1978, em Paris, a DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DO
ANIMAL, seguindo a mesma trilha filosófica da Declaração Universal dos Direitos do Homem,
votada a 30 anos pela ONU, donde se pode citar os artigos seguintes:
A Unesco cita no Art. 8º) 1) A experimentação animal que envolver sofrimento físico ou
psicológico, é incompatível com os direitos do animal, quer se trate de experimentação médica,
científica, comercial ou de qualquer outra modalidade; 2) As técnicas de substituição devem ser
utilizadas e desenvolvidas (UNESCO, 1978).
Art. 11º) Todo ato que implique a morte desnecessária de um animal constitui biocídio, isto
é, crime contra a vida (UNESCO, 1978).
Artigo I - Todas as pessoas que pratiquem a experimentação biológica devem tomar
consciência de que o animal é dotado de sensibilidade, de memória e que sofre sem poder
escapar à dor (UNESCO, 1978).
Artigo II - O experimentador é, moralmente, responsável por suas escolhas e por seus atos
na experimentação animal (UNESCO, 1978).
Artigo III - Procedimentos que envolvam animais devem prever e se desenvolver
considerando-se sua relevância para a saúde humana ou animal, a aquisição de conhecimento ou
o bem da sociedade (UNESCO, 1978).
Artigo IV - Os animais selecionados para um experimento devem ser de espécie e qualidade
apropriadas e apresentar boas condições de saúde, utilizando-se o número mínimo necessário
para se obter resultados válidos. Ter em mente a utilização de métodos alternativos tais como
modelos matemáticos, simulação por computador e sistemas biológicos "in vitro" (UNESCO, 1978).
Para Araújo (1964, p.288-289), os rodeios eram espetáculos de demonstração de perícia e
masculinidade e diziam muito sobre a coragem e habilidade de seus participantes para laçar, a pé
ou a cavalo, animais em corrida e montar animais xucros - um exemplo de tradição que não se

XII CONGIC | II SECITEX

505

extinguiu, mas se renovou e se revitalizou, sendo a “festa coroadora” do peão de boiadeiro
(ARAÚJO, 1964).
IANNI se refere brevemente ao rodeio, não como uma prática festiva, mas como uma
atividade comum no dia a dia do trato com o gado (marcação, castração, cuidados e a reunião em
currais), destacando a existência de empregados que eram responsáveis pela doma de animais
(IANNI, 1962, p.55).
A vaquejada é uma competição típica do Nordeste brasileiro, na qual uma dupla de vaqueiros,
montados em cavalos diferentes, busca derrubar um boi ou touro, puxando-o pelo rabo de forma
a dominá-lo em área demarcada com a finalidade restrita de apresentação do espetáculo ao
público. Antigamente, a festa de vaquejada era, segundo Cascudo, um treinamento e exibição de
força ágil, provocadora de aplausos e criadora de fama dos vaqueiros, diretamente vinculada ao
trabalho de divisão (apartação), do gado criado solto nos campos sertanejos (SIQUEIRA FILHO,
LEITE & LIMA, 2015).
Os jardins ou parques zoológicos são considerados locais destinados à coleção de animais
selvagens, principalmente desconhecidos do público, para exibição, preservação e reprodução
desses animais (SANDERS & FEIJÒ, 2007).
Pelo Artigo 1° da Lei Federal 7173/83, que dispõe sobre o estabelecimento e funcionamento
de jardins zoológicos, é considerado jardim zoológico qualquer coleção de animais silvestres
mantidos vivos, em cativeiro ou em semi-liberdade expostos à visitação pública. Para
minimizarmos os efeitos prejudiciais e proporcionarmos esse bem-estar aos animais mantidos
cativos em zoológicos, um importante aliado é o enriquecimento ambiental, que objetiva tornar
estes locais mais favoráveis a vida desses animais (SANDERS & FEIJÒ, 2007).
Vale lembrar um caso recente, acompanhado pelos moradores do Distrito Federal – o drama
dos cinco leões pertencentes ao Transcontinental Circus, apreendidos por maus-tratos, no início
deste ano. Os animais sofriam de desnutrição, apresentavam tumores na boca e problemas de
coluna decorrentes do confinamento em espaço reduzido. Os felinos foram mantidos em
condições precárias, por meses, pelo IBAMA e pelo Zoológico de Brasília, até que fossem
encontradas instituições que tivessem condições de recebê-los (SENADO FEDERAL, 2007).
O uso de animais em circos também já foi um fato muito comum. Desde o Decreto Federal
24.645 de 10 de Julho de 1934 é proibido o uso de animais em casas de espetáculo. É impossível
relatar aqui os inúmeros tipos de maus tratos que esses animais sofriam, mas uma lista desses
atos foi escrita por MARTINS (2008).
Quanto ao uso de animais em carroças, a mitigação desse problema passa diretamente por
medidas de fiscalização e apreensão desses animais quando estiverem sofrendo maus tratos. Mas
para uma solução definitiva é preciso que exista a proibição do uso desses animais para o trabalho
dentro dos centros urbanos aliado ao trabalho de educação e melhoria nas condições de vida da
população carente (DELABARY, 2012). Segundo FEIJÓ et al. (2007) apud DELABARY (2012), os
abusos aos cavalos ocorrem devido a fatores culturais, sociais, a falta de informação e
principalmente a falta de poder aquisitivo dos cidadãos que tem seu sustento baseado na
utilização dos cavalos de carroça. Obviamente, essas famílias realizam esse trabalho por falta de
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uma opção melhor, pois se trata de um trabalho perigoso devido ao trânsito nos grandes centros e
aos danos que pode causar à saúde (FEIJÓ, 2007 et al., 2007 apud DELABARY, 2012).
A retirada excessiva de espécies da natureza é considerada uma das mais importantes
ameaças à fauna mundial (García-Moreno et al. 2007).
Em 1993 no Reino Unido, o comitê “Farm Animal Welfare Concil” propôs as chamadas
“Cinco liberdades”, visando o BEA, que consistem em manter os animais livres de fome e sede.
(VERISSIMO, 2014).
Na atualidade, as brigas de galos, além de já contarem com toda a carga negativa as quais
os discursos civilizatórios lhe impuseram, também, e principalmente, são caracterizadas como
maltrato aos animais e crueldade. No Brasil são frequentemente enquadradas como crime
ambiental pelo artigo 225º da Constituição Federal e pelo artigo 32º do Código Ambiental, mesmo
que a pena aplicada não seja aquelas previstas por lei (CORREA, 2009).
Com relação ao uso de peles no Brasil, o comércio de peles é legal no país (desde que a
origem seja certificada pelo Ibama), mas grande parte dos cidadãos o percebe como uma
atividade moralmente condenável, por considerá-lo cruel para com os animais (MEDEIROS E
LORDÊLO, 2012), além de estimular o tráfico ilegal de animais (LIMA, 2007).

3. METODOLOGIA
A pesquisa foi desenvolvida por alunos do IFRN Campus Apodi em escolas no âmbito
estadual na região oeste do Rio Grande do Norte, com discentes do ensino fundamental
contemplando assim o 8º e 9º ano e ensino médio, sendo então o 1º, 2º e 3º ano, entre Outubro
de 2015 e Março de 2016, abrangendo as cidades de Apodi e Caraúbas. Em Apodi foram
selecionadas as Escolas Estaduais Professor Antônio Dantas, Professor Gerson Lopes, Ferreira
Pinto, Valdemiro Pedro Viana. Em Caraúbas a Escola Estadual Sebastião Gurgel. Foi utilizado o
método de palestra para fixar ideias e pensamentos a respeito de tal temática, a palestra foi
realizada para aproximadamente 400 alunos, antes da palestra foram aplicados questionários em
20% da turma presente em alunos selecionados aleatoriamente, ficando em 86 questionários
aplicados.
Os questionários foram elaborados com perguntas fechadas de acordo com Almeida Filho;
Rouquayrol (2002), contendo informações sobre as atividades com uso de animais para pesquisa e
entretenimento.
A pergunta abrangia quais dos temas a seguir são considerados maus tratos:









Vaquejada
Rinha de galo de briga
Fome e sede
Experimentação animal (pesquisa)
Uso de peles para comércio
Caça
Zoológicos
Circos
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Rodeio
Uso de animais em carroça

A análise dos dados foi realizada de maneira descritiva e os mesmos apresentados em
percentuais.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Quanto a atividade rinha de galo de briga 86% afirmaram que essa prática é considerada
como maus tratos. A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO)
estabelece que boas práticas de bem-estar animal incluem prevenção e tratamento de doenças e
lesões, prevenção de alívio da dor, do distresse e de outros estados negativos (FAO, 2009). Nessa
atividade abordada o principal aspecto notado como maus tratos, se dar pela presença de dor e
sofrimento no animal, como pode ser observado na tabela 1.
Com relação a experimentação animal, em pesquisas 62% afirmaram que tal atividade era
caracterizada como maus tratos, pois grande maioria dos animais eram sacrificados após o
experimento e durante a ação os mesmos se tornavam animais indefesos. A Revista Brasileira de
Anestesiologia cita em um dos seus artigos publicados que, os pesquisadores sentem-se muitas
vezes senhores da vida e da morte, e nem sempre os animais podem se defender do experimento
a ser realizado e da ignorância cientifica e técnica do profissional responsável, deve-se respeitas os
direitos e as diferenças entre as espécies (SCHNAIDER & SOUZA, 2003), como pode ser visto na
tabela 1.
Em vínculo ao uso de peles para o comércio, aproximadamente 81% afirmaram que essa
pratica é considerada como maus tratos. ADZET et al. (1986) destacam que o couro constitui a
pele do animal livre de microrganismos, ou seja, preservada da putrefação por processos químicos
denominadas de curtimento, tornando-a macia e flexível, podendo ser utilizada para fabricação de
diversos artigos (ADZET, 1986). Como citado pelo referido autor, a pele do animal é bastante
macia o que se torna um atrativo para os comerciantes explorarem esse adereço, e, matando
assim cada vez mais por questões supérfluas, como pode ser observado na tabela 1.
Em relação a fome e sede, para definição de bem estar animal é sugerido um perfil de 5
liberdades, que devem ser atendidas: liberdade psicológica (de não sentir medo, ansiedade ou
estresse), liberdade comportamental (de expressar seu comportamento normal), liberdade
fisiológica (de não sentir fome ou sede), liberdade sanitária (de não estar exposto a doenças,
injúrias ou dor), liberdade ambiental (de viver em ambientes adequados, com conforto) (NÄÄS,
2008). Nesse tema obtivemos um excelente percentual, 99% dos estudantes questionados,
apontaram esse tema como maus tratos, pois o mesmo segue contra o regimento das 5
liberdades, dentre qual se identifica a liberdade fisiológica, como pode ser visto na tabela 1.
Com relação a vaquejada 65% citaram essa atividade como maus tratos, prática essa
comum em nossa região, tida como cultura. Tanto a vaquejada quanto o rodeio eram praticados
apenas para fins culturais, porém, com o passar dos anos e com a profissionalização destas
modalidades, o fator econômico passou a ser cada vez mais preponderante, já que muito dinheiro
vem sendo investido. Com isso, a prática dessas modalidades se transformou em grandes eventos
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festivos e os animais passaram a ser também mais exigidos, o que aumentou o nível de violência,
crueldade e maus tratos cometidos contra eles (BRANDÃO, 2014), como pode ser observado na
tabela 1.
Semelhante a vaquejada, o rodeio não obteve tanta diferença em relação ao percentual
obtido, esse questionamento gerou reflexão devido a sua cultura e a forma como é vista em nossa
região, como uma atividade esportiva, e que poucos identificava a prática como maus tratos, à
partir desse questionamento pudemos notar novos pensamentos com relação a essa atividade,
aproximadamente 69% (Tabela 1) estudantes citaram tal prática como maus tratos. HANSEN
(2008) descreveu como os animais são preparados para essas competições (que muitos mais se
pareciam com circos de horrores) é agonizante, já que, após ficarem em condições de espaço
mínimo, incapazes de se mover, eles são levados à arena onde deve começar o show e,
posteriormente, ficam esperando em uma espécie de ante-sala do terror, onde o peão monta em
cima do animal e ele sofre uma grande quantidade de choques e chutes para ficar mais irritado
(HANSEN, 2008).
A caça como atividade de uso animal foi reconhecida por 77% (Tabela 1) dos entrevistados
como maus tratos, pois com sua prática de forma excessiva pode levar os animais a extinção.
Atualmente, a caça é uma atividade ilegal no Brasil e que promove elevado impacto ambiental
sobre as populações de animais silvestres em todos os biomas, no entanto o estabelecimento de
leis de proteção pode ter promovido um novo padrão de divulgação e percepção da imagem do
caçador e de seus impactos perante a sociedade, o que pode ser encarado como positivo sob uma
ótica conservacionista (FERNANDES-FERREIRA; ALVES, 2014).
Em relação aos zoológicos 24% (Tabela 1) afirmaram a caracterização dos maus tratos em
tal pratica, visto que muitos animais são mantidos em cativeiros e não recebem os cuidados
necessários, obtivemos um índice de percentual relativamente baixo, em razão do zoológico ter
função atrativa, muitos não imaginavam tal mau criação para com os animais, sabemos que os
animais mais presentes em zoológicos são animais silvestres e que estão fora do habitat natural.
Sanders & Feijó (2007) cita em um dos seus artigos publicados que toda espécie animal apresenta
um comportamento normal padrão. A presença de um comportamento anormal pode ser
considerada um indicador de que o bem estar desses seres vivos não está sendo alcançado. Sabese que o cativeiro é um fator limitante, e leva muitos animais a terem um comportamento
diferenciado, até neurótico, sendo considerado um comportamento anormal, já que os locais
onde permanecem confinados não proporcionam a eles as mesmas condições que seu habitat
natural, interferindo a no seu bem-estar (SANDERS & FEIJÒ, 2007).
Em pesquisa com a prática do uso de animais em circos, 64% (Tabela 1) afirmaram
reconhecer tal atividade como maus tratos, ambos relacionam o sofrimento de alguns animais
com os treinamentos e a ausência do habitat natural para diversas espécies silvestres. Vânia Tuglio
destaca que nos circos, animais silvestres são forçados, através de treinamentos cruéis, a mudar
sua natureza selvagem e apresentar uma submissão e habilidade que dificilmente teriam sem
esses treinamentos (TUGLIO, 2006).
Com relação ao tema uso de animais em carroças 70% (Tabela 1) dos discentes citaram à
pratica como maus tratos, sabemos da importância da tração animal para os produtores e
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fazendeiros, ambos auxiliam em sua rotina a redução do trabalho manual, entretanto tal prática se
em carga excessiva causa sofrimento e dor ao animal. BIANCHIN cita que se já foi comprovado
através de vários estudos que a promoção do bem-estar dos animais de trabalho promove
também o bem-estar dos seres humanos envolvidos direta ou indiretamente com o
aproveitamento animal no trabalho, seja ele bem-estar mental, econômico e/ou social.
(BIANCHIN, 2010)
Tabela 1. Percepção de bem-estar animal em atividades com uso de animais para pesquisa e
entretenimento (n=86)
Quais destas atividades abaixo se caracterizam como maus
Percentual
tratos?
Fome e sede
Rinha de galo de briga
Uso de peles para comércio
Caça
Uso de animais em carroças
Rodeio
Vaquejada
Circos
Experimentação animal (pesquisas)
Zoológicos

99%
86%
81%
77%
70%
69%
65%
64%
62%
24%

5. CONCLUSÃO
Pela observação dos aspectos analisados, conclui-se que os alunos da rede pública de
ensino possuem uma percepção que os animais sofrem maus tratos em diversas atividades
cotidianas, foi notório que diversos alunos estavam cientes das condições submetidas paras estes
animais. Entretanto, deve-se aumentar a fiscalização para tais práticas evitando assim todo
sofrimento causado pelo uso dos mesmos.
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RESUMO
O objetivo da pesquisa foi caracterizar os índices
reprodutivos da produção de suínos locais na cidade de
Apodi, Rio Grande do Norte. As informações foram
obtidas através de questionários aplicados a 79
pequenos criadores, durante o ano de 2013. Os
produtores foram questionados sobre o tipo de monta e
100% das coberturas ocorrem por monta natural. Com
relação à quantidade de coberturas por cio, 18,6%
afirmaram que as fêmeas eram cobertas uma vez, 74,6%
duas vezes, 5,1% três vezes e 1,7% quatro ou mais vezes
por cio. Apenas 3,3% dos produtores realizam anotações
dos dados. Com relação à idade e peso à primeira
cobertura, os entrevistados responderam que os machos
e fêmeas são cobertos por volta dos 6 meses e com peso
médio variando entre 32 e 35 kg de peso vivo. O parto foi
avaliado e em 100% dos casos, o mesmo é sem controle
e a média de animais nascidos foi de 9,7 leitões por
parto. Em 75,4% das propriedades as fêmeas possuem 2

partos/ano e em 24,6% apenas 1 parto/ano. Ao
desmame a média foi de 8,2 animais com idade
aproximada de 3 meses e peso médio de 13 kg. Com
relação ao cio pós-desmame, 7,1% dos animais retornam
ao cio entre 3 e 5 dias, 14,3% entre 6 e 12 dias, 23,2%
entre 13 e 21 dias e 55,4% acima de 21 dias. A causa de
descarte dos animais em 76,9% das situações é devido a
idade avançada, em 12,8% por motivo de doenças e para
10,3% outras causas. Os rebanhos são renovados a partir
do próprio plantel e 28,3% de outros criatórios da
própria região. As principais raças citadas pelos
produtores foram Piau (53,6%), Duroc (36,9%), Sem raça
definida (7,1%), Moura (1,2%) e Landrace (1,2%).
Conclui-se que os suínos locais dos produtores de Apodi,
no Nordeste Brasileiro, possuem baixos índices
reprodutivos e necessitam de assistência técnica,
capacitações e apoio institucional para produção de
suínos com perspectivas de sustentabilidade.

PALAVRAS-CHAVE: suinocultura, reprodução, escrituração.

REPRODUCTIVE MANAGEMENT OF PIGS FROM LITTLE FARMERS IN VÁRZEA
MICROREGION ON CITY OF APODI - RN
ABSTRACT
The objective of the research was to characterize the
reproductive performance of swine production in the city
of Apodi, Rio Grande do Norte. Data were collected
through questionnaires given to 79 small farmers during
the year 2013. The producers were asked about the type
of riding and 100% of the coverage occurs by natural
mating. With respect to the amount of coverage by
estrous, they said 18.6% females were covered once,
74.6% twice, 5.1% three times and 1.7% four times or
more by estrous. Only 3.3% of producers realize
annotations data. With regard to age and weight at first
coverage, respondents answered that males and females
are covered by 6 months and with an average weight
between 32 and 35 kg live weight. The piglet birth was
evaluated and in 100% of cases, it is out of control and
the mean born animals was 9.7 piglets per litter. In 75.4%
of females have 2 properties births/year and 24.6% just 1

births/year. At weaning the average was 8.2 animals the
age was approximately three months with average
weight of 13 kg. With regard to oestrus after weaning,
7.1% of the animals return to estrus between 3 and 5
days, 14.3% between 6 and 12 days, 23.2% between 13
and 21 days and 55.4% over 21 days. The cause of culling
of animals in 76.9% of cases is due to old age, 12.8%
because of disease and 10.3% other causes. Herds are
renewed from own squad and 28.3% from other farms of
the region. The main races mentioned by the producers
were Piau (53.6%), Duroc (36.9%), No breed (7.1%),
Moura (1.2%) and Landrace (1.2%). It is concluded that
local swine producers Apodi, in the Brazilian Northeast,
have low reproductive rates and need technical
assistance, training and institutional support for pig
production with prospects for sustainability.

KEYWORDS: swine production, reproduction, bookkeeping.
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1. INTRODUÇÃO
A suinocultura é uma atividade cada vez mais crescente no território brasileiro e hoje, o
Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking de produtores de suínos do mundo, com um rebanho
avaliado em 20 bilhões de dólares e o quarto lugar em produção e exportação da carne suína. Isso
se deve a constante procura por métodos e tecnologias viáveis que de alguma forma aumentam a
produção, como os investimentos nas granjas que são feitos com a criação novas vacinas que
aumentam a produção e imunidade, com a redução da idade de desmame (de 42 dias para 21
dias) e de abate (de 180 dias para 150 dias), com a criação de rações pré-iniciais de gestação e
lactação e a implantação de técnicas de manejo reprodutivo, que foram métodos encontrados
pelos produtores para que os animais aumentassem sua produção de forma mais rápida.
Dessa maneira, pode-se enxergar a importância das práticas de manejo, que são um
conjunto de técnicas utilizadas na criação, que visam organizar a produtividade do rebanho,
melhorar seu desempenho zootécnico e econômico, de forma a orientar o produtor desde a
aquisição de reprodutores e matrizes, até o manejo das crias durante a puberdade e maturidade
sexual (CPT, 2007) e que, de forma geral, são essenciais para o sucesso da atividade econômica,
principalmente, quando fala-se na produção de suínos, para que a carne tenha uma qualidade boa
e livre de doenças que possam afetar o consumidor.
Dentre os manejos existentes, há o manejo reprodutivo, que consoante a CPT (2007)
engloba um conjunto de medidas aplicadas nas áreas de reprodução, nutrição e alimentação,
sanidade e higiene, e ambiente, sendo o principal ponto de atenção do suinocultor, pois não
bastam bons padrões nutricionais e boas normas de manejo, se os índices reprodutivos não forem
também elevados.
Mas é importante ressaltar, que não são todos os produtores que utilizam e adotam em
suas criações as práticas de manejo, sejam porque as desconhecem ou as acham desnecessárias.
Por isso, que muitas vezes, a produção não cresce consideravelmente ou não gera lucro algum, o
que torna atividade ineficiente.
Diante disso, o presente trabalho tem por finalidade analisar os dados de manejo
reprodutivo dos produtores de suínos na microrregião da várzea do município de Apodi – RN, com
o intuito de observar como está dando-se toda a produção e o manejo reprodutivo das criações.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O principal objetivo da suinocultura moderna é a produção do máximo número de animais
com a melhor conversão alimentar e maior rendimento de carne na indústria, aliados ao menor
custo. Vários fatores afetam a produtividade e os aspectos reprodutivos são os que interferem
diretamente com o número de leitões produzidos, sendo que a partir deste, somente poderá
haver decréscimo (maior ou menor), dependendo do modelo de produção. O gerenciamento de
rebanhos para maximizar a produção está relacionado à habilidade de lidar com os fatores
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internos e aqueles alheios à atividade, sendo a grande virtude a capacidade de adaptação aos
desafios que ocorrem constantemente no setor (BRANDT, 2007).
A suinocultura apresenta peculiaridades regionais que merecem ser estudadas e avaliadas
com critério, visando o aumento da capacidade produtiva. O modelo produtivo de granjas é muito
diversificado no Brasil, existindo desde aquelas que visam exclusivamente o sustento familiar, até
os grandes modelos de produção com milhares de matrizes em um único local (BRANDT, 2007).
Não é mais permitido o “produzir suínos pura e simplesmente” da mesma maneira que
“todos fazem”, é preciso trabalhar com modelos inteligentes de produção adaptados a uma
realidade de mudança. A profissionalização na suinocultura permitiu alguns avanços considerados
“revolucionários” como a inseminação artificial, mas que se discutidos atualmente nos fazem
questionar “como vivíamos ou produzíamos sem ela”? E algumas destas tecnologias ainda são
consideradas novas na nossa rotina de produção (BRANDT, 2007).
No Brasil, existem granjas que utilizam tecnologia avançada, apresentando níveis
indistinguíveis dos praticados nos países desenvolvidos. Porém, grande parte dos suínos é
produzida em sistemas tradicionais, com limitada atenção aos principais fatores de produção,
caracterizando-se por uma atividade de subsistência familiar, mas que desenvolve um papel de
grande importância socioeconômica, sobretudo, para os pequenos produtores rurais (SILVA FILHA,
2006).

3. METODOLOGIA
O manejo reprodutivo dos suínos foi mensurado conforme a aplicação de um formulário de
questões com 13 perguntas. Optou-se por entrevistas diretas, onde o entrevistador fez as
perguntas e anotou as respostas. Ao todo foram 79 questionários, conforme a metodologia
proposta por Borges et al. (2008), através dos alunos do curso técnico em Zootecnia do IFRN –
Campus Apodi.
O período de entrevista ocorreu durante os meses de janeiro e abril de 2013, com
produtores de 10 comunidades distintas (Santa Rosa I, Baixa fechada I, Caboclo, Carpina,
Carafosca, Várzea da salina, Várzea da carreira, Bico torto, Carnaubinha e Ponta) da microrregião
da várzea no município de Apodi – RN.
A escolha da microrregião da várzea ocorreu após consulta ao IDIARN (Instituto de defesa e
inspeção agropecuária do Rio Grande do Norte), que forneceu a informação de que a referida
microrregião concentrava a maioria dos estabelecimentos de suínos de Apodi. A aplicação do
questionário ocorreu nos turnos da manhã, tarde e noite, de maneira aleatória, sendo que o
contato com os entrevistados ocorreu no momento em que os entrevistadores chegavam às
propriedades. As abordagens individuais ocorreram com o consentimento dos consumidores.
Previamente à aplicação do questionário, os participantes foram informados sobre o
objetivo da pesquisa e o tempo necessário para sua realização, sendo a pesquisa realizada com a
ciência e o consentimento deles (THOMS et al., 2010).
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O questionário efetuado continha informações referentes ao tipo de monta, quantidade de
cobrições no cio, se faz anotações, idade e peso na primeira cobertura: machos e fêmeas, parições
por ano: leitões/porca/ano, leitões nascidos vivos por parto, leitões nascidos mortos por parto, cio
após desmame, idade do desmame: peso ao desmamar e número de leitões desmamados, causas
de descartes dos reprodutores (machos e fêmeas), tipo de parto, se o reprodutor era da própria
granja, local de compra das matrizes e reprodutores e por fim, as raças das matrizes e
reprodutores.
Os dados obtidos diretamente por meio da aplicação dos questionários foram tabulados e
submetidos à análise estatística descritiva, com ênfase na distribuição de frequências relativas das
respostas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
No que segue o trabalho, após a realização das entrevistas, encontrou-se os seguintes
resultados, como: o tipo de monta predominante e utilizados pelos suinocultores que é sem
controle com 97%, 3% é auxiliada e acompanhadas e nenhum produtor utiliza a inseminação
artificial, como mostra a Tabela 1.
Tabela 1. Tipo de monta utilizada pelos produtores de suínos na microrregião da várzea em
Apodi
Tipos de monta
Sem controle

Auxiliada e acompanhada

Inseminação Artificial

97%

3%

0%

Rached (2009) pesquisou pequenas criações suínas no estado de São Paulo e encontrou
que 91% realizam exclusivamente monta natural e apenas 9% fazem uso da inseminação artificial.
Resultados como estes, devem-se muitas vezes por falta de recursos financeiros ou conhecimento
técnico para que os pequenos produtores, como os encontrados na várzea de Apodi – RN, possam
investir em suas criações ou também, pela escassez de tempo disponível e por acharem
desnecessário fazer o controle de práticas como essa. Dessa forma, buscam algo simples, que é a
não realização do controle, o que pode tornar a atividade não muito produtiva, por isso, que a
monta deveria ser supervisionada para assegurar que esteja sendo realizada correta e
completamente. Silva Filha (2006) também pesquisando sobre pequenas produções suinícolas no
estado da Paraíba, constatou que 64,5% não praticavam o manejo reprodutivo, 32,2% afirmaram
praticar a monta controlada e 3,3% a monta natural a campo.
Quanto a quantidade de coberturas no cio, enfatizada na Tabela 2, 18,64% dos produtores
informou que o macho cobre a fêmea apenas uma vez, 74,58% duas vezes, 5,08% três vezes e
1,69% quatro ou mais vezes. Com relação a anotações das coberturas, 96,72% dos produtores não
fazem e apenas 3,28% fazem.
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Tabela 2. Quantidade de coberturas no cio das matrizes e anotações zootécnicas dos
produtores da microrregião da várzea em Apodi
Quantidade de coberturas no cio
Uma vez

Duas vezes

Três vezes

Quatro ou mais
vezes

18,64%

74,58%

5,08%

1,69%

Faz anotações?
Sim

Não

3,28%

96,72%

Os valores obtidos na Tabela 2 são essenciais para que se observe que a maioria (74,58%)
dos criadores de suínos estão corretos ao fazer pelo menos duas cobrições, pois recomenda-se
duas cobrições apenas em cada matriz, sendo a primeira realizada 12 a 15 horas após o início dos
primeiros sinais de cio ou quando a porca entra no período de tolerância ao macho e a segunda,
12 horas após a primeira cobrição (SILVA, 2008). Enquanto que, os valores obtidos na Tabela 2,
relevam que poucos são os produtores que anotam e têm total controle sobre a produção, dessa
forma, fica difícil produzir, já que não se anota, logo, não se controla. Para Rached (2009), a
ausência de escrituração zootécnica não permite maior aprofundamento desta questão, ficando
evidente a necessidade de estímulo e de orientação quanto ao registro de indicadores de
desempenho nestas criações. Na pesquisa paulista, apesar da possibilidade de sistemas manuais,
dos 33% dos proprietários que possuem computador, apenas 10% destes os utilizam como auxílio
na gestão de informações da produção.
Na Tabela 3, estão os dados referentes a idade e peso da primeira cobertura dos machos e
fêmeas, em que os machos começam a cobrir com idade de 6 meses, com peso de 35 Kg,
enquanto que, as fêmeas são cobertas com 6 meses de idade e 32 Kg.
Tabela 3. Idade e peso de cobertura dos machos e das fêmeas dos produtores da
microrregião da várzea em Apodi
Idade (meses) e peso (kg) da primeira cobertura
Fêmeas (Idade)

Fêmeas (Peso)

Machos (Idade)

Machos (Peso)

6 meses

32 Kg

6 meses

35 Kg

Para o Manual brasileiro de boas práticas agropecuárias na produção de suínos (2011), a
recomendação é de que as marrãs sejam cobertas com 140-150 kg de peso vivo, com idade
aproximada de 220 a 240 dias e, a partir do 2º cio, preferencialmente no 3º cio. Dados de pesquisa
consistentes indicam que, com essas características, é possível associar a maturidade hormonal da
fêmeas com as reservas corporais de tecido magro e gordura e com um alto número de ovulações
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e espaçamento uterino adequado para gestação de um grande número de fetos. O peso corporal
tem sido considerado o fator mais importante relacionado à determinação do desempenho da
primípara e sua influência no desempenho por toda a vida. Assim, a marrã coberta com peso
adequado chegará ao parto com bom escore corporal, garantindo uma boa primeira lactação e
retorno à ciclicidade, além de um bom desempenho no segundo parto. Os dados encontrados na
pesquisa (Tabela 3) mostram claramente como as produções suinícolas na microrregião da Várzea
em Apodi estão distantes dos índices preconizados como corretos, vale salientar que os
produtores de Apodi não realizam maiores cuidados com sanidade, alimentação e escolha correta
de animais, o que justifica os resultados encontrados.
Com relação a quantidade de parições por ano (Tabela 4), 24,56% dos produtores
responderam que suas matrizes costumam parir uma vez no ano e 75,44%, que as mesmas parem
2 vezes, que no geral, têm uma média de parições de 9,7 leitões/porca/ano. Para a quantidade de
leitões nascidos vivos por parto, pode-se avaliar que abaixo de 6 crias foram apenas 1,82%, entre 6
e 8 crias foi 54,55%; entre 9 e 11 filhotes foi 43,64% e acima de 11 crias nenhum. Com relação à
mortalidade no parto, em 68,63% dos partos nenhum leitão nasceu morto, em 15,69% apenas 1
leitão morre e em 15,69% dos casos dois nascem mortos. Quanto a informação sobre o cio após o
desmame, de acordo com a entrevista feita, 7,1% dos produtores disseram que o cio acontecia de
3 a 5 dias após o desmame, 14,3% de 6 a 12 dias, 23,2% de 12 a 21 dias e 55,4%, acima de 21 dias,
como demonstra a tabela abaixo.
Tabela 4. Quantidade de parições por ano, leitões nascidos vivos, mortos e cio pós-desmame
das matrizes dos produtores de suínos da microrregião da várzea em Apodi
Parições por ano
Um parto

Dois partos

Leitões/porca/ano

24,56%

75,44%

9,7 leitões

Leitões nascidos vivos por parto
Abaixo de 6
leitões

Entre 6 e 8 leitões

Entre 9 e 11
leitões

Acima de 11 leitões

1,82%

54,55%

43,64%

0%

Mortes por parto
Nenhum leitão

1 leitão

Acima de 2 leitões

68,63%

15,69%

15,69%

Cio após desmame
3 a 5 dias
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7,1%

14,3%

23,2%

55,4%

Os resultados são significativos e abaixo dos índices técnicos. Rached (2009) encontrou em
relação à porcentagem de leitões nascidos vivos um índice acima de 99% em 38% das
propriedades visitadas (de ciclo completo e reprodutores). 23% afirmam ter entre 96 e 98% de
nascidos vivos e 39% de 90 a 95%. Na mesma pesquisa paulista, proprietários foram indagados
quanto ao número de leitões nascidos por leitegada (animais/porca/parto). Um total de 66% ficou
numa média entre 9 a 11 leitões, dados esses maiores do que os dados potiguares, uma vez que
mais da metade dos entrevistados norte-rio-grandenses possuem partos com até 8 leitões.
Ainda na pesquisa paulista e quanto ao percentual de natimortos e/ou mumificados em
relação ao total de leitões nascidos, 30% dos proprietários das criações, declararam que são raras
(<1%) tais ocorrências. Outros 30% relataram a ocorrência em 1% enquanto que outros 30%
observam perda de 3% dos leitões por essas causas. Apenas 10% afirmam ter 5% de leitões
natimortos e/ou mumificados (Rached, 2009). De forma semelhante à pesquisa em São Paulo, na
cidade de Apodi, 31,38% dos entrevistados relataram alguma morte de leitão durante o parto.
No entanto, é importante ressaltar que a ausência de anotações pode gerar percepções
equivocadas por parte dos entrevistados. Em pesquisa semelhante no estado da Paraíba, Silva
Filha (2006) encontrou que como a maioria dos entrevistados não praticava o manejo reprodutivo,
não possuía nenhum controle ou escrituração zootécnica, não sabia informar sobre tamanho da
leitegada nem os pesos da leitegada ao nascer ou ao desmame. Não houve disponibilidade de
dados que possibilitassem uma estimativa da prolificidade ou qualquer outro parâmetro
zootécnico para se avaliar a eficiência reprodutiva destes agrupamentos populacionais suínos.
Segundo Rydhmer (2000) apud Silva Filha (2006), no aspecto econômico, o tamanho da leitegada é
a característica reprodutiva mais importante e já é considerada em vários programas de
melhoramento. Durante o período do nascimento até a desmama dos leitões, principalmente nos
estágios iniciais de lactação, ocorre grande porcentagem de perdas, indicando que este período é
crítico, especialmente sob os aspectos relacionados com alimentação, manejo, cuidados higiênicosanitários, instalações e equipamentos (Lima et al., 1997) apud Silva Filha (2006).
Para o cio pós-desmame, apenas 7,1% dos valores encontrado estão de acordo o
preconizado pelo Manual brasileiro de boas práticas agropecuárias na produção de suínos (2011),
que é de até 5 dias.
Com relação à idade ao desmame dos leitões, os produtores responderam que geralmente
acontece no período de 3 meses, quando eles atingem um ao peso ao desmamar de
aproximadamente 13 Kg e que o número médio de leitões desmamados é de 8,2, como é
mostrado abaixo.
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Tabela 5. Idade, peso e quantidade de leitões desmamados na criação dos produtores da
microrregião da várzea em Apodi
Idade do desmame

Peso ao desmamar

Número de leitões
desmamados

3 meses

13 Kg

8,2 leitões

Rached (2009) encontrou em pequenas criações de São Paulo que o peso ao desmame
variaram entre 5 e 20 kg, sendo que 19% afirmaram desmamar os animais com mais de 15 kg, 37%
quando estes têm de 10 a 14 kg e 44% desmamam os animais com 5 a 9 kg. Ainda em relação ao
desmame, a idade dos leitões nesta fase variou entre 23 e 90 dias. Um total de 61% dos criadores
de ciclo completo e reprodutores adota esta prática entre os 23 e os 40 dias de vida do leitão,
enquanto 4% o faz acima de 60 dias (RACHED, 2009). Os dados de Apodi apresentam índices
zootécnicos menores do que os observados por Rached (2009) e menores do que o preconizados
pelo Manual brasileiro de boas práticas agropecuárias na produção de suínos (2011) que
recomenda idades do desmame entre 21 e 28 dias.
Em relação as causas de descartes dos reprodutores, como constata na Tabela 6, 79,9%
informaram que o descarte era feito por causa da idade do animal, 12,8% que a razão era de
doenças adquiridas e 10,3% era de outras causas.
Tabela 6. Causas de descartes dos reprodutores na criação dos produtores da microrregião
da várzea em Apodi
Causas de descartes dos reprodutores
Idade

Doenças

Outros

79,9%

12,8%

10,3%

Esse resultado atingido, de alguma forma é satisfatório, pois mostra que os animais
reprodutores são na minoria descartados por doenças e na maioria por questões de idade, o que
faz economizar em medicamentos e se gastar pouco na compra de outros animais que sejam
sadios.
O tipo de parto também foi pesquisado e em 100% dos entrevistados o mesmo ocorre sem
controle. São poucas as propriedades que buscam no controle a melhor forma de produzir bem e
de qualidade, por isso, é preciso que se avalie o parto dos animais, para observar se algo pode
acontecer ou não e possa por algum motivo, prejudicar a produção. Para o Manual brasileiro de
boas práticas agropecuárias na produção de suínos (2011), o atendimento imediato ao parto e aos
leitões recém-nascidos se faz fundamental para garantir a sobrevivência do maior número possível
de leitões, reduzindo, assim, o frio e acelerando a chegada ao aparelho mamário ou pela
intervenção nos partos com problemas.
No que refere-se a informação de se os reprodutores são da própria granja, 71,7% dos
produtores responderam que sim e 28,3% que não, ou seja, os reprodutores na maioria das vezes
não são comprados e sim, originários da própria criação, como mostra a Tabela 7. Os produtores
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de suínos responderam que 100% da compra que é feita de matrizes dentro da criação, são
oriundas da nossa região,
Tabela 7. Percentual da origem dos reprodutores e matrizes suínas dos produtores da
microrregião da várzea em Apodi
O reprodutor é da própria granja?
Sim

Não

71,7%

28,3%
Local da compra da matriz
Na região
100%

Silva Filha (2006) encontrou que praticamente 100% dos produtores adquiriam,
comercializavam, doavam, presenteavam um familiar e ou emprestavam seus reprodutores
dentro do próprio município, demonstrando a possível existência de endogamia dentro do
rebanho, promovido pelo provável alto grau de parentesco entre os animais do próprio local. Na
região de Apodi há possibilidade de acontecer de forma semelhante, uma vez que 100% das
matrizes são da região.
Como é enfatizado na Tabela 8 sobre as raças do reprodutor e da matriz, de acordo com a
pesquisa 56,3% disseram criar suínos da raça Piau, 36,9% a raça Duroc, 1,20% as raças Moura e
Landrace, e 7,10%, criam SRD (Sem raça definida).
Tabela 8. Raça dos reprodutores e matrizes dos produtores da microrregião da várzea em Apodi
Raça do reprodutor ou matriz
Piau

Duroc

Moura

SRD*

Landrace

53,6%

36,9%

1,20%

7,10%

1,20%

*SRD: Sem raça definida.
A preferência por essas raças, principalmente, a Piau, deve-se por esta, se de fácil
adaptação a nossa região e não ser tão rígida em questões de ambiência e alimentação quanto a
outras raças, por exemplo.
Para Silva Filha (2006), diante da importância significativa de um acompanhamento e
adequado manejo reprodutivo, há a necessidade de promover uma formação mais técnica dos
criadores, ressaltando-se os cuidados na reprodução e manejo da leitegada, de modo que os
mesmos possam usufruir dos seus suínos sem, contudo, degradá-los. Pois se observou condição
precária no manejo dos leitões.
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5. CONCLUSÃO
Ao analisar os dados de manejo reprodutivo dos produtores de suínos na microrregião da
várzea no município de Apodi – RN constatou-se que os produtores de suínos em sua grande
maioria não executam as atividades da forma correta, mas que ele conseguem adaptar a produção
a região onde se encontra, mas que precisam, antes de tudo, investir mais em manejo reprodutivo
em sua criação, para que alguns erros sejam corrigidos e seu desempenho como suinocultor
cresça de forma significativa.
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RESUMO
A competição exercida pelas plantas daninhas
sobre os cultivos agrícolas gera perdas de produção e
para evita-la há necessidade de contratação de mão-deobra, elevando os custos de produção. O uso da
solarização pode ser uma alternativa para o manejo das
plantas daninhas e com isso foi realizado um
experimento visando avaliar o efeito do tempo de
solarização sobre o desenvolvimento de plantas daninhas
em condições de clima semiárido, em NEOSSOLO
FLUVICO, no Vale do Açu. O trabalho foi conduzido na
Horta Experimental da Fazenda-Escola do Instituto
Federal do Rio Grande do Norte (IFRN – Campus

Ipanguaçu), entre os meses de novembro de 2014 e
fevereiro de 2015. O experimento foi conduzido sob
delineamento em blocos casualizados, com quatro
repetições, com cinco tratamentos compostos por um
tratamento testemunha (sem solarização) e quatro
tratamentos referentes aos tempos de 20; 40; 60 e 80
dias de solarização. Após retirada do plástico, cada
parcela foi irrigada, simulando cultivo, e após 30 da
retirada do plástico foi avaliada a matéria seca de plantas
daninhas desenvolvidas em cada parcela. Foi observado
efeito linear negativo entre o tempo de solarização e
matéria seca de plantas daninhas.

PALAVRAS-CHAVE: Proteção de plantas. Manejo Ecológico. Agroecologia.

SOLARIZATION TIME EFFECT AS PREVENTIVE PRACTICE OF WEED CONTROL IN THE
VALE DO AÇU
ABSTRACT
The competition exerted by weeds on crops
generates production losses and for avoid is necessary
hand labor hiring, raising production costs. The use of
solarization may be an alternative for weed management
and therefore an experiment was conducted to evaluate
the effect of solarization time on the development of
weeds in semiarid climate conditions in Fluvisol in Vale
do Açu. The study was conducted in Experimental area
Schoool farm of the Instituto Federal do Rio Grande do
Norte - IFRN Campus Ipanguaçu, between the months of

November 2014 and February 2015. The experiment was
conducted in a randomized block design with four
replications, with five treatments consisting of a
treatment without solarization and four treatments
related to 20; 40; 60 and 80 days of solarization. After
plastic removal, each plot was irrigated and after 30 days
was evaluated weeds developed. It was observed
negative linear effect between the time of solarization
and
dry
matter
of
weeds.

KEYWORDS: Plant protections. Ecological management. Agroecology.
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1. INTRODUÇÃO
A solarização do solo tem sido testada e utilizada em diversos países principalmente para
o controle de fitopatógenos habitantes do solo, obtendo resultados significativos (KATAN; DEVAY,
1991). Esta técnica foi desenvolvida em Israel por Katan et al. (1976) com o objetivo de ser um
método de desinfestação do solo por meio do uso de energia solar, sendo observados ainda
outros efeitos benéficos com o uso da técnica, como controle de vegetação espontânea, melhor
desenvolvimento das plantas cultivadas, liberação de nutrientes ao solo, dentre outros.
O tratamento é recomendado principalmente para regiões quentes, visto que
consiste na cobertura do solo, manualmente ou de forma mecanizada, com um filme plástico
transparente, permitindo a elevação da temperatura do solo através da energia solar (BETTIOL et
al., 1994).
Em muitas hortas comerciais, a solarização está sendo utilizada visando apenas o
controle das plantas invasoras, em virtude da redução de mão-de-obra que isso pode representar.
Devido às dificuldades do agricultor em monitorar a temperatura do solo ou a população do
patógeno durante a solarização, o controle de plantas daninhas constitui-se num excelente
indicador da eficiência do método. A presença de plantas invasoras pode significar que as
temperaturas atingidas não foram suficientes para um controle satisfatório.
Portanto, diante da necessidade de desenvolvimento de técnicas com baixo
impacto ambiental que possam auxiliar no desenvolvimento da agricultura, foi instalado um
ensaio com o objetivo de avaliar o efeito da solarização, em função do tempo de sua aplicação, no
desenvolvimento da vegetação espontânea em solo característico da região do Vale do Açu.

2. METODOLOGIA
O ensaio foi conduzido na Horta experimental da Fazenda-Escola do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN – Campus Ipanguaçu) localizado no
distrito de Base Física, a 4 km do município de Ipanguaçu-RN (latitude 5° 32’ 08” S, longitude 36°
52’ 13” O e altitude de 22 m), durante o período de novembro de 2014 a fevereiro de 2015. O
clima da região, de acordo com a classificação de Koeppen, é do tipo BSwh’, ou seja, quente e
seco, com precipitação pluviométrica bastante irregular, com média anual de 903,3 mm,
temperatura média anual de 27,9°C e umidade relativa do ar média de 70% (COSTA; SILVA, 2008).
O solo da área é classificado como NEOSSOLO FLÚVICO (EMBRAPA, 2006), e a sua fertilidade está
descrita na Tabela 1.
Tabela 1. Análise química do solo da área experimental, da camada de 0 - 10 cm. Ipanguaçu – RN, 2015.

Ph
H2O
6,66

P

+

+

2+

2+

K
Na
Ca
Mg
-3
-------------------------------mg dm -----------------------53,80
14,59
40,03
13,79
6,64

SB
t
-3
---cmolc dm --0,33
0,33

MO
%
1,23

SB: soma de bases; t: CTC efetiva; MO: matéria orgânica do solo

A solarização foi empregada utilizando plástico transparente próprio para a prática, sobre
canteiros com 2,25 m². A área onde foi empregada a pesquisa foi previamente limpa, por ocasião
da confecção de canteiros conforme tempo de teste para cada tratamento, removendo-se todo a
vegetação existente sobre ela e, posteriormente, confeccionando-se os canteiros por meio do
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revolvimento do solo, aplainando e removendo todos os torrões após essa etapa (Figura 1). Após
preparo dos canteiros, estes receberam água em abundância, de forma a garantir umidade na
camada superficial onde seria empregado o teste, e logo após foi colocado o plástico transparente
com o cuidado de deixar as bordas do plástico cobertas com terra, evitando assim a troca de gases
e consequentemente a otimização da técnica.
O experimento foi montado com delineamento experimental em blocos casualizados,
com quatro repetições e cinco tratamentos que consistiram dos diferentes tempos de solarização
a serem empregados, conforme a seguir: Testemunha – sem solarização (T1); 20 dias de
solarização (T2); 40 dias de solarização (T3); 60 dias de solarização (T4) e 80 dias de solarização
(T5), totalizando 20 parcelas experimentais. Para 80 dias de solarização, os canteiros foram
preparados e cobertos com o plástico no dia 10 de novembro de 2014 e para os demais tempos,
os canteiros foram preparados e cobertos a cada vinte dias, conforme tratamentos.
Após completado o tempo para todos os tratamentos, foram retirados os plásticos que
cobriam os canteiros e estes foram irrigados diariamente durante 30 dias (Figura 2). Após
conclusão deste tempo, foi removido todo o material vegetal presente sobre os canteiros, sendo
estes coletados rente ao solo, numa área útil de 1,0 m² sobre o canteiro, descartando-se as bordas
do canteiro.
Após coleta, o material vegetal foi levado ao laboratório de ciências do IFRN Campus
Ipanguaçu, onde foi aferida a massa fresca e de todo o material de cada parcela foi retirada uma
amostra e levada a estufa de circulação forçada de ar a 70 °C até peso constante, para então aferir
a massa seca de plantas espontâneas em cada parcela, sendo esta a característica escolhida para
avaliação da eficiência da aplicação da técnica em função do tempo do plástico sobre o canteiro.
Os valores obtidos foram submetidos à análise estatística por meio das análises de
variância e de regressão usando-se o software SISVAR versão 5.0 (FERREIRA, 2003).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi realizada análise de variância para os dadores referentes à matéria seca total de
plantas espontâneas em cada parcela avaliada e os valores podem ser observados na Tabela 2.

Tabela 2. Resumo da análise de variância para matéria seca total de plantas espontâneas contendo grau de
liberdade, quadrado médio, significância do teste F e coeficiente de variação, em função do tempo de solarização
do solo. Ipanguaçu-RN, 2015.

Fonte de variação
Tratamento
Efeito linear
Desvio
Erro
*,

n.s

Grau de
liberdade
4
1
1
12

Quadrado médio
36847,399n.s.
119605.939*
7927.885376 n.s.

Coeficiente de
variação (%)
31,65

, significativo a 5% de probabilidade e não significativo, respectivamente, pelo teste F da análise de variância.

Não foram observados efeitos significativos entre os tratamentos através da análise de
variância, porém observou-se regressão linear negativa, significativa a 5% de probabilidade pelo
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teste F, de acordo com o tempo, ou seja, quanto maior foi o tempo empregado de solarização do
solo, menor foi a matéria seca de planta espontânea observada (Figura 3), reduzindo em quase
40% a infestação quando o tempo de solarização foi de 60 dias ou mais, me relação ao solo não
solarizado. Valores semelhantes foram observados por Morenco e Lustosa (2000), quando
avaliaram a matéria seca de plantas daninhas em solos que foram submetidos a 9 semanas de
solarização, obtendo redução de aproximadamente 40%, em relação ao solo não solarizado.

Figura 1. Matéria seca total (g m-2) de plantas espontâneas em função do tempo de solarização do solo.
Ipanguaçu – RN, 2015.

Em estudo realizado por Bettiol et al., (1994), no município de Holambra – SP, observouse que a solarização promoveu aumento da temperatura do solo em até 10 °C nos primeiros 10 cm
de profundidade, controlando efetivamente as plantas daninhas, quando avaliado o peso da
matéria seca dessas aos 21 dias.
A prática quando testada para controle especificamente de tiririca (Cyperus rotundus),
em experimento realizado em Seropédica – RJ, a solarização reduziu em 73,6% a presença de
tubérculos de tiririca e em 86% a sua reinfestação, avaliada 45 dias após o início do cultivo da
cenoura (RICCI et al., 2006).
Observa-se, portanto, que o uso da solarização promoveu redução das plantas daninhas
no solo em função do tempo, sendo esta uma prática de fácil realização e sem resíduo tóxico
sobre o solo ou alimentos, aplicável à agricultura familiar principalmente para o cultivo de
hortaliças, plantas de ciclo curto e de sistema radicular pouco profundo.
A utilização da técnica da solarização é algo orgânico, ou seja, que não é prejudicial ao
meio ambiente, pois ela não utiliza nenhum elemento químico, e utiliza apenas a luz solar para
combater as plantas daninhas, além disso, o plástico utilizado para realizar a técnica, pode ser
reaproveitado em outras vezes que a técnica for ser realizada.
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4. CONCLUSÃO
Observou-se que quanto maior o tempo em que o solo é submetido à técnica da
solarização, menor foi a quantidade de matéria seca de plantas daninhas.
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RESUMO
As falhas de germinação nos cultivos podem estar
relacionadas ao material genético empregado e a
profundidade de semeadura. Com base nisso, foi
instalado um ensaio no Campus Ipanguaçu do
Instituto Federal do Rio Grande do Norte, durante o
período de março a abril 2016, com o objetivo de
avaliar o efeito da profundidade de semeadura na
germinação e emergência de dois materiais
genéticos, sendo um comercial e o outro referente
a uma variedade crioula oriunda de agricultores
familiares.
Foi
utilizado
o
delineamento

inteiramente casualizado, com quatro repetições,
em parcela subdividida, sendo as parcelas
referentes aos tratamentos de material genético
(comercial e crioula), e cinco tratamentos de
profundidades de semeadura, referentes às
subparcelas, que foram de 3,0; 5,0; 7,0; 9,0 e 11,0
cm. Não foi observado efeito dos tratamentos para
a germinação e houve efeito linear positivo da
profundidade de semeadura sobre o tempo para
germinação e efeito linear negativo para o índice de
velocidade de germinação.

PALAVRAS-CHAVE: Zea mays, Análise de germinação, Sementes crioulas.

EFFECT OF PLANTING DEPTH ON GERMINATION AND EMERGENCE OF TWO
GENETIC MATERIALS OF MAIZE
ABSTRACT
germination failures in crops may be related to
genetic material used and the sowing depth. A
study was carried on Campus Ipanguaçu the
Instituto Federal do Rio Grande do Norte, during
the period from March to April 2016 with the
objective of evaluating the effect of sowing depth
on the germination and emergence of two genetic
materials of maize, a commercial seed and the
other relating to a landrace coming from family

farmers. We used a completely randomized design
with four replications, in split plot, with plot relating
to the treatment of genetic material, and five
treatments of sowing depth, referring to the
subplots, which was 3 0; 5.0; 7.0; 9.0 and 11.0 cm.
There was no effect of treatments and was
observed a positive linear effect of sowing depth on
the emergence time and negative linear effect for
the germination speed index.

KEYWORDS: Zea mays, germination analysis, landraces.
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1. INTRODUÇÃO
A cultura do milho tem grande importância em nível mundial, pois é uma das principais
fontes de alimento exploradas pelo homem desde a sua descoberta na América e disseminação
pelo mundo (SILVA; CARVALHO, 2000). Dos cereais que são cultivados no Brasil, o milho é o que
tem maior expressão: cerca de 40,8 milhões de toneladas de grão produzidos em uma área de
aproximadamente 12,55 milhões de hectares (CONAB, 2006).
O milho (Zea mays L.) pertence à família Gramineae/Poaceae, bastante cultivado em todo
o mundo devido a sua grande adaptabilidade e flexibilidade com relação a climas – pode ser
encontrado em climas tropicais, subtropicais e temperados. Geralmente é utilizada como fonte de
alimentação animal – cerca de 84% do milho produzido no Brasil (MENEGALDO, 2016). É
importante ressaltar que essa planta é muito rica em nutrientes, e que deveria ocupar uma
posição mais privilegiada na dieta do brasileiro pelo seu baixo custo e versatilidade de preparo.
Com relação às características fisiológicas e morfológicas, o milho apresenta, quanto à
semente, uma classificação dada botanicamente como cariopse. A raiz é fasciculada e o caule
ereto não-ramificado. Suas folhas têm cor verde-claro e são pilosas. A maior velocidade de
crescimento dos caules e das folhas ocorre quando as temperaturas se situam entre os 25 e os
35ºC (BELLIDO, 1991).
A germinação geralmente ocorre em torno de 5 a 6 dias, a uma temperatura de 25ºC à
30ºC, temperatura em que costuma ter maior facilidade de emergência. Além de fatores como
temperatura, umidade, luminosidade e água, outro fator bastante importante a ser considerado
em uma germinação é a profundidade de semeadura. Essa profundidade, se excessiva, pode inibir
a emergência da plântula; se superficial, pode a expor a inúmeras adversidades ambientais. Com
base nisso, realizou-se um ensaio com o objetivo de avaliar o efeito da profundidade de
semeadura na germinação e emergência em dois materiais genéticos de milho.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Importância socioeconômica do milho
No Brasil é o cereal de maior consumo, seja consumo humano ou para nutrição animal.
Para alimentação humana pode ser servido: cozido ou assado, como bolo, pão, cuscuz, pamonha e
como canjica – o que o torna bastante importante para a população mais carente. Pode também
ser utilizado para alimentação animal, que vai desde a utilização dos grãos até a palha que o
reveste.
Cerca de 84% do milho produzido no Brasil é utilizado para alimentação animal e 11% vai
para a indústria alimentícia (MENEGALDO, 2016). Sendo relevante ressaltar que ele é largamente
utilizado como fonte direta de consumo humano na região Nordeste. De acordo com alguns
pesquisadores da área da nutrição, o milho deveria ocupar uma posição mais privilegiada na dieta
de todo brasileiro – não só do nordestino –, por suas propriedades nutricionais, e diversas outras
características – baixo custo, versatilidade de preparo – que o tornam acessível, de modo geral,
para todas as classes sociais.
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Grande parte da produção agrícola no Brasil se dá de forma convencional a partir de uso de
sementes híbridas comerciais e adubos sintéticos como fonte de nutrientes às plantas, o que torna
o país um dos grandes consumidores de adubos minerais do mundo (MELAMED et al., 2007). A
grande demanda energética para obtenção de fertilizantes sintéticos bem como os elevados
custos de sementes acarretam no aumento do custo de produção, inviabilizando a mesma em
pequenas propriedades agrícolas. Então, o resgate de variedades crioulas, bem como o uso de
fontes de nutrientes naturais, pode reduzir o custo de produção, tornando o agricultor familiar
mais sustentável a partir da adoção de um sistema de cultivo menos oneroso (ARAÚJO JUNIOR et
al., 2015).

2.2 Sementes crioulas
São aquelas utilizadas por comunidades tradicionais nas suas lavouras, com características
peculiares como uniformidade, resistência a doenças e pragas, desequilíbrios climáticos e pureza,
por não terem sofrido modificações genéticas como, por exemplo, a transgenia e o melhoramento
genético. Estas sementes, geralmente, são nativas e podem ter muito a oferecer ao pequeno
produtor, visto que o uso de sementes crioulas possibilita as famílias reduzir custos de produção,
aumentar a renda através da redução da compra de sementes por terem as sementes
armazenadas para as safras seguintes (TRINDADE, 2006; CARPENTIERI-PÍPOLO et al., 2010).
Em contraponto, entretanto, está à baixa capacidade produtiva, se comparada a sementes
geneticamente modificadas: híbridos. O que não é desanimador, se levarmos em conta a
dependência de insumos que o híbrido tem em comparação com o crioulo.

2.3 Profundidade de semeadura
Germinação, biologicamente, é a fase em que a semente está em etapa de checagem das
condições ambientais, ativando seu metabolismo e estabelecendo suas plântulas se essas
condições forem ideais. Há muitos fatores que podem influenciar na germinação de uma semente,
como por exemplo, água, temperatura, luminosidade e profundidade de semeadura.
A profundidade de semeadura é um fator de grande importância para a germinação das
sementes. Ela garante o envolvimento da semente pelo solo e o fornecimento de água para a fase
de embebição, e, mais adiante sua fixação, porém, sem exageros, pois se excessiva, pode causar
inibição em sua emergência. A profundidade é específica de cada espécie, isto é, varia de uma
espécie para outra. Uma profundidade de semeadura excessiva, exagerada, pode fazer com que a
plântula não emerja à superfície do solo; em contraste, se for reduzida, expõe a semente às
diversas variações ambientais, como falta ou excesso de água, por exemplo. (MATOS et al., 2013).
De acordo com Silva et al. (2008), a profundidade de deposição da semente pode afetar a
germinação, sendo condicionada pela temperatura, teor de água e tipo de solo, dentre outros
fatores. A semente deve ser depositada a uma profundidade que permita um adequado contato
com o solo úmido, resultando em elevado percentual de emergência.
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3. METODOLOGIA
O ensaio foi conduzido na Horta Didática Experimental da Fazenda-Escola do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN – Campus Ipanguaçu)
localizado no distrito de Base Física, a 4 km do município de Ipanguaçu-RN (5º 32’ 08” S; 36º 52’
13” O; 22 m de altitude), durante o período de março a abril 2015, em ambiente controlado. O
clima da região, de acordo com a classificação de Köeppen, é do tipo BSwh’, ou seja, quente e
seco, com precipitação pluviométrica bastante irregular, com média anual de 903,3 mm,
temperatura média anual de 27,9°C e umidade relativa do ar média de 70% (COSTA; SILVA, 2008).
O experimento foi instalado em delineamento inteiramente casualizado, com quatro
repetições, utilizando o esquema experimental em parcela subdividida, com dois tratamentos de
variedades (crioula e comercial) referentes às parcelas, e cinco tratamentos de profundidades de
semeadura, referentes às subparcelas, que foram de 3,0; 5,0; 7,0; 9,0 e 11,0 cm. A semeadura foi
realizada em saquinhos de mudas com volume de 1,0 l, utilizando substrato formado por terra e
composto orgânico, na proporção de 3/1.
Após a semeadura, os saquinhos foram regados diariamente e a partir do 4º dia após
instalação do ensaio, deram-se início às avaliações. Foram avaliadas a germinação, o tempo para
emergência das plântulas e o índice de velocidade de germinação (IVG). A germinação foi avaliada
com base nas regras para análise de sementes (BRASIL, 2009). A análise do tempo para
emergência foi feita comparando os tempos decorridos, para cada tratamento, para obtenção da
emergência total observada. O IVG foi determinado considerando-se plântulas normais com o
mínimo de 3 cm de comprimento e com todas as estruturas essenciais bem desenvolvidas,
calculado pelo somatório de plântulas germinadas diariamente, multiplicado pelo inverso do
número de dias ocorridos da semeadura à contagem (BORBA et al., 1995).
Após coleta de dados, os dados foram submetidos à análise de variância utilizando o
software SISVAR versão 5.6 (FERREIRA, 2011). Quando observado efeito significativo da análise de
variância para os tratamentos de profundidade de semeadura, foi realizada a análise de regressão
utilizando o mesmo software. Para análise da germinação, devido a ocorrência de parcelas não
germinadas, os dados foram transformados usando a equação 1.
√𝑥 + 1

(1)

4. RESULTADOS DE DISCUSSÕES
Não foi observado efeito significativo, pelo teste F, dos tratamentos para germinação.
Quando avaliado o tempo para germinação, foi observado efeito significativo para material
genético e também para a profundidade de semeadura, a 5 e 1% de probabilidade pelo teste F,
respectivamente. Para o índice de velocidade de germinação, só foi observado efeito significativo
para profundidade de semeadura, não tendo efeito do material genético sobre essa variável
(Tabela 1).
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Tabela 1. Resumo da análise de variância contendo graus de liberdade (GL), quadrado médio (QM),
coeficiente de variação (CV) e significância do teste F para as características de germinação avaliadas. Ipanguaçu –
RN, 2016.
Fonte de Variação

GL do tratamento

QM tratamento

CV (%)

Germinação (√𝑥 + 1)
n.s.
1
0,0093
n.s.
4
3,4989
n.s.
4
1,0459

Material Genético (T1)
Profundidade de semeadura (T2)
Interação T1 * T2

12,18
18,29
-

Tempo para emergência
Material Genético (T1)
Profundidade de semeadura (T2)
Interação T1 * T2
Material Genético (T1)
Profundidade de semeadura (T2)
Interação T1 * T2

1
4,90*
4
28,15**
n.s.
4
4,53
Índice de Velocidade de Germinação (IVG)
n.s.
1
0,000360
4
0,178735**
n.s.
4
0,012310

6,14
28,21
15,52
28,61
-

n.s.

; *; **: Não significativo, significativo a 5% e significativo a 1% de probabilidade, respectivamente, pelo teste F da
análise de variância.

Avaliando o tempo para germinação, foram observadas diferenças significativas entre os
materiais genéticos quando empregou-se profundidade de semeadura de 11 cm, sendo a
germinação na semente comercial mais tardia, em relação a semente crioula. Para as demais
profundidades de semeadura não foram observadas diferenças significativas entre os materiais
genéticos utilizados (Tabela 2).

Tabela 2. Tempo para germinação, em dias, nas parcelas em função da profundidade de semeadura e do
material genético. Ipanguaçu – RN, 2016.
Profundidade de semeadura*
Material Genético
3 cm
5 cm
7 cm
9 cm
11 cm
Comercial
4,25 a
5,00 a
7,00 a
7,25 a
10,75 a
Crioulo
4,75 a
5,25 a
6,75 a
8,00 a
7,50 b
* médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade.

Quando avaliado o efeito da profundidade de semeadura sobre o tempo para emergência,
observou-se efeito linear significativo. Sendo os dados expressos na Tabela 3 e Figura 1.

Tabela 3. Resumo da análise de variância para os tratamentos de profundidade de semeadura, contendo graus de
liberdade (GL), quadrado médio (QM), coeficiente de variação (CV), significância do teste F e R² quando avaliado o
tempo para germinação. Ipanguaçu – RN, 2016.
Fonte de Variação
GL do tratamento
QM tratamento
CV (%)
R² (%)
Profundidade de semeadura
4
28,15**
28,21
Efeito linear
1
110,45**
98,09
Desvio

3

0,71

n.s.

-

-

n.s.

; **: Não significativo e significativo a 1% de probabilidade, respectivamente, pelo teste F da análise de variância.
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Figura 1. Tempo para emergência em função da profundidade de semeadura em sementes de milho. Ipanguaçu-RN,
2016.

Avaliando o índice de velocidade de germinação (IVG), foi observado efeito significativo
para as profundidades de semeadura, já para os materiais genéticos avaliados não foram
observados efeitos significativos (Tabela 1). Para as profundidades de semeadura foi ajustada uma
regressão linear negativa significativa (Tabela 4), em que foi observado que quanto maior foi a
profundidade de semeadura, menor foi o IVG (Figura 2).

Tabela 4. Resumo da análise de variância para os tratamentos de profundidade de semeadura, contendo graus de
liberdade (GL), quadrado médio (QM), coeficiente de variação (CV), significância do teste F e R² quando avaliado o
Índice de Velocidade de Germinação (IVG) em função da profundidade de semeadura. Ipanguaçu – RN, 2016.
Fonte de Variação
GL do tratamento
QM tratamento
CV (%)
R² (%)
Profundidade de semeadura
4
0,178735**
28,61
Efeito linear
1
0,70688**
98,87
Desvio
3
0,002687
n.s.

; **: Não significativo e significativo a 1% de probabilidade, respectivamente, pelo teste F da análise de
variância.

n.s.
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Figura 2. Índice de velocidade de germinação (IVG) em função da profundidade de semeadura do milho. IpanguaçuRN, 2016.

5. CONCLUSÕES
Com base nos resultados obtidos conclui-se que:
Não houve efeito significativo da profundidade de semeadura sobre a germinação das
sementes comercial e crioula;
Houve efeito da profundidade de semeadura sobre o tempo para a germinação;
A 11 cm de profundidade, as sementes comerciais apresentaram atraso na germinação em
relação às sementes crioulas;
A profundidade de semeadura promoveu efeito linear negativo para o índice de velocidade
de germinação.
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RESUMO
Ter uma água de boa qualidade é importante no processo de irrigação, pois dependendo dos teores de sais, ph e
salinidade, uma água fora dos padrões determinados pode acarretar em um decréscimo na produção das espécies
cultivadas visto que a água está diretamente ligada ao desenvolvimento vegetal. Este trabalho apresenta uma análise
físico-química da água utilizada na irrigação e no abastecimento dos prédios da Escola Agrícola de Jundiaí - EAJ para
avaliar a qualidade e apontar o melhor tratamento a ser usado na irrigação. A pesquisa é baseada em experimentação
e revisão bibliográfica, onde em laboratório, foram realizadas análises quali-quantitativas dos principais aspectos físicoquímicos, como: cálcio, condutividade, magnésio, Ph, potássio, sódio, sólidos suspensos totais, turbidez e
posteriormente comparadas ao Manual de Irrigação e à resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA
n° 357. Verificou-se que 50% dos valores de Ph e 100% dos valores de turbidez estão de acordo com a resolução 357.
Entre os resultados encontrados para a condutividade 100% das amostras do poço se classificaram com salinidade baixa,
enquanto para as amostras de água para irrigação 33,33% se classificaram com salinidade baixa e 66,67 % com
salinidade média. De acordo com o pH, o tratamento utilizado na irrigação apresentou os melhores resultados, em
relação a turbidez 100% dos resultados foram ideais e em relação a condutividade elétrica, os tratamentos do poço se
apresentaram melhores.
PALAVRAS-CHAVE: Água, Irrigação, Horta, Análise, Qualidade

Physico-chemical analysis of water with different uses: the garden irrigation
and supply of buildings of the Escola Agrícola de Jundiaí.
ABSTRACT
Having a good quality water is important in the irrigation process, because depending on the salt content, pH and
salinity, water out of certain standards may result in a decrease in production of cultivated species as the water is
directly linked to the plant development . This work presents a physical-chemical analysis of water used in irrigation and
to supply the buildings of the Escola Agrícola de Jundiaí - EAJ to assess the quality and point out the best treatment of
the water to be used in irrigation. The research is based on experimentation and literature review, in the laboratory,
qualitative and quantitative analysis of the main physical and chemical aspects were carried out, such as calcium,
conductivity, magnesium, Ph, potassium, sodium, total suspended solids, turbidity and then compared to Irrigation
manual and the resolution of the Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA n° 357. It was found that 50% of Ph
values and 100% of the turbidity values are in accordance with the resolution 357. Among the results obtained
for conductivity 100% of the water well samples were classified with low salinity, while for the samples of water for
irrigation 33.33% were classified with low salinity and 66.67% with an average salinity. According to pH, the treatment
used in irrigation showed the best results regarding turbidity 100% of the turbidity results were compared and optimum
electrical conductivity, well treatments performed the best.
KEYWORDS: Water, Irrigation, Garden, Analysis, Quality
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1. INTRODUÇÃO
A água é um importante recurso no desenvolvimento das atividades econômicas, como
industriais e agrícolas. No planeta, corresponde a cerca de 70% da superfície mas apenas 2,5%
corresponde a água doce e, deste total, cerca de 98% está contida em geleiras ou aquíferos
(Organização da Nações Unidas, 2012).
A utilização de recursos hídricos na produção agrícola corresponde a aproximadamente 70%
da água doce disponível no planeta. No Brasil, o uso da água para irrigação corresponde a 72% da
água potável utilizada no país, sendo o índice de desperdício superior aos 50%. Atualmente, a
pertinência da preocupação com novos meios de aproveitamento da água na irrigação está cada
vez maior em decorrência da larga utilização de água em sistemas de irrigação (BRASIL, 2015).
A origem dos recursos hídricos utilizadas na irrigação em sua maioria são de superfície ou
subterrâneas, como de lagos, rios, barragens, aquíferos, poços, dentre outros. A água pode
incorporar substâncias contida no solo através de escoamento ou infiltrações, e em alguns casos
recebem resíduos provenientes das atividades humanas. Na agricultura, em geral são provenientes
de rios e lagos, sendo portanto, propícia à interferência humana.
A utilização da água é um fator de influência direta no crescimento vegetal, pois está ligada
a germinação, a respiração, ao crescimento e ao desenvolvimento total da planta, além de ser um
dos fatores que auxilia no equilíbrio da sua temperatura. Ela também contribui na absorção de
elementos minerais como Nitrogênio, Potássio e Fósforo. Os principais fatores observados em águas
de irrigação são os que afetam diretamente o solo e o desenvolvimento das culturas irrigadas. Nesse
sentido, os principais parâmetros a serem analisados devem estar relacionados aos níveis de
salinidade, índice de metais, toxicidade entre outros. Quanto à salinidade, dependendo da
concentração, os sais provenientes da água de irrigação podem ter influência na capacidade de
produção do solo além do acumulo no sistema radicular das plantas. Portanto, existem limites
estabelecidos para os parâmetros da água na irrigação, pois o excesso de determinados minerais na
irrigação pode ser prejudicial à saúde e mesmo afetarem a produção agrícola. (SILVA et al., 2011).
Dessa forma, o objetivo dessa pesquisa foi avaliar a qualidade da água utilizada na irrigação
da horta da Escola Agrícola de Jundiaí e da água de um poço utilizada em outros fins por meio de
análises laboratoriais de parâmetros físico-químicos das amostras. A hipótese proposta para a
pesquisa foi de que a água do poço poderia ter características físico-químicas aceitáveis para uma
possível utilização na irrigação da horta.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
As legislações pertinentes ao uso da água no planeta começaram a ser instituídas no início
dos anos 60, através da Organização da Nações Unidas (ONU). No Brasil, o Conselho Nacional do
Meio Ambiente (CONAMA) possui legislações específicas tais, a Resolução 357/2005 que estabelece
a classificação das águas no País em doces, salobras e salinas e a Resolução 284/2001 que dispõe
sobre o licenciamento de empreendimentos de irrigação. De acordo com a Resolução 357/2005, as
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águas doces são aquelas que apresentam salinidade igual ou inferior a 0,5% estando divididas em
cinco classes, das quais a água utilizada na irrigação de hortaliças cruas e frutas que se desenvolvam
rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película estão enquadradas na Classe I
(Brasil, 2005). No tocante a Resolução 284/2001, no parágrafo único do Artigo 5º enfatiza que a
prioridade e incentivos serão os projetos que incorporem equipamentos e métodos de irrigação de
forma eficiente em que seja aplicado menor consumo de água e de energia. Outra lei que aborda a
temática é a 12.787/2013 em seus Art. 5º e 6º que trata sobre o incentivo à criação de projetos de
irrigação na agricultura voltados à pesquisa e ao desenvolvimento e melhoramento da produção
agrícola.
Para realização desta pesquisa, utilizou-se como referência a dissertação de metrado
Qualidade da água utilizada para irrigação de hortaliças na região de Botucatu - SP e saúde pública
(FRAVET, 2006). Os resultados obtidos serão comparados aos valores encontrados no Manual de
Irrigação 8° edição (BERNARDO; SOARES; MANTOVANI, 2009) e a Resolução CONAMA 357/2005
observando-se, principalmente, os valores do pH, turbidez, Condutividade Elétrica além do cálculo
da Razão de Adsorção de Sódio (RAS) que avalia a concentração de sódio em relação ao cálcio e o
magnésio.

3. MATERIAL E MÉTODOS
Foram coletadas duas amostras de água na Escola Agrícola de Jundiaí, campus da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte na cidade de Macaíba (EAJ/UFRN). Uma amostra de
água utilizada na irrigação da horta da escola e outra amostra do poço que faz o abastecimento de
todos os prédios da escola. O sistema de irrigação implantado na horta capta água por meio de
bombeamento de um lago que recebe água, por gravidade, do açude localizado na Escola. O
experimento contou com três repetições para a comprovação dos resultados. As coletas das
amostras de água ocorreram nos dias 12, 19 e 26 de novembro de 2015, respectivamente com
realização de coletas nos mesmos pontos em todas as repetições e lavagem dos frascos 3 vezes com
a água a ser coletada. Foram utilizados 6 frascos de coleta de 1L (um para cada amostra durante as
3 repetições). Em laboratório foram realizadas análises quali-quantitativas dos principais
parâmetros físico-químicos das amostras de água para irrigação com base nas análises realizadas
pela Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN), tais como: Cálcio,
Condutividade Elétrica, Magnésio, pH, Potássio, Sódio, Sólidos Suspensos Totais e Turbidez. Os
resultados foram comparados ao Manual de Irrigação 8° edição e à resolução do Conselho Nacional
do Meio Ambiente – CONAMA N° 357, de 17 de março de 2005. Todas as análises laboratoriais
foram realizadas no laboratório de físico-química da Diretoria Acadêmica de Recursos Naturais
(DIAREN-IFRN, Campus Natal-Central) nos mesmos dias das coletas. As análises estatísticas foram
realizadas com o auxílio do programa BIOESTAT e traduzidos em tabelas e discussão no tópico dos
resultados.
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3.1 Métodos e materiais utilizados para dimensionar as características dos tratamentos.
3.1.1.Cálcio e Magnésio – Para determinação do Cálcio procedeu-se a análise completa dos
íons bivalentes na amostra. Para o Magnésio, inicialmente determinou-se a Dureza Total,
seguindo o método Titrimétrico do EDTA. Dessa forma, através da diferença entre o
resultado da Dureza Total e o Cálcio obtidos da espécime determinou-se o Magnésio.
3.1.2.Condutividade - Para leitura da Condutividade Elétrica foi utilizado o condutivímetro
digital modelo Orion Star A212, da Thermo Scientific.
3.1.3.pH - Para leitura do pH da água foi utilizado pHmetro digital modelo Orion Star A211,
da Thermo Scientific.
3.1.4.Potássio e sódio - Os valores foram obtidos através de Espectrofotômetro de chama
modelo DM-62, da Digimed.
3.1.5.Sólidos Suspensos Totais - Para a determinação dos Sólidos Suspensos Totais foi
utilizado o multiparâmetro modelo 125, da marca Orion.
3.1.6.Turbidez - Para leitura da turbidez foi utilizado turbidímetro modelo DM-TU, da
Digimed.

4. RESULTADOS
A partir dos dados obtidos com as análises laboratoriais, procedeu-se as análises estatísticas
e comparação dos resultados com os valores padrões estabelecidos pelo Manual de Irrigação e a
Resolução CONAMA 357, águas Classe I, na qual estão inclusas as águas de irrigação. Dentre os
parâmetros analisados, o pH e a turbidez foram comparados a Resolução 357 e a Condutividade
Elétrica comparada ao Manual de Irrigação com classificação proposta pelo Laboratório de
Salinidade dos Estados Unidos (os valores da Condutividade Elétrica foram lidos em microsiemens
por centímetros (S/cm) pelo condutivímetro utilizado e os valores do Manual são em decisiemens
por metro (dS/m) sendo então necessária a transformação de unidades em que 1dS/m equivale a
1000 S/cm). Os demais parâmetros não foram comparados a literaturas, servindo como
complemento e enriquecimento dos dados do trabalho. Na Tabela 1 estão descritos os valores
permitidos de pH, Turbidez e Condutividade Elétrica de acordo com as duas referências utilizadas.
Tabela 1: Valores padrões permitidos para os parâmetros da água de irrigação
Parâmetro analisado

Valores permitidos

pH

Entre 6,0 e 9,0

Turbidez

Até 40 unidades nefelométricas de turbidez (UNT)
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Condutividade Elétrica

C1- Salinidade baixa: Entre 0 e 0,25 dS/m (ou de 0 a 250 S/cm)
C2- Salinidade média: Entre 0,25 e 0,75 dS/m (ou 250 a 750 S/cm)
C3- Salinidade alta: Entre 0,75 e 2,25 dS/m (ou 750 a 2.250 S/cm)
C4- Salinidade muito alta: Entre 2,25 e 5,00 dS/m (ou 2.250 a 5000 S/cm)

Os dados obtidos com a realização das análises em laboratório estão descritas na Tabela 2,
observando-se as 3 repetições realizadas com os dois tratamentos: água coletada do poço e a água
coletada do sistema de irrigação da horta.
Tabela 2: Resultados obtidos com as análises laboratoriais
Repetição

Tratamento

Turbidez
(NTU)

pH

Sódio
(mg/L)

Potássio
(mg/L)

Condutividade
Elétrica
(S/cm)

1º
Repetição

Água do
Poço
Água de
irrigação

0,25

5,83

16,9

6,1

8,03

6,66

21,6

Água do
Poço
Água de
irrigação

0,36

5,46

5,35

Água do
Poço
Água de
irrigação

2º
Repetição

3º
Repetição

Cálcio
(mg/L)

Magnésio
(mg/L)

164,7

Sólidos
Suspensos
Totais
(mg/L)
78

3,92

37,78

6,5

360

116

4,24

129,2

15,8

5,6

141,1

71

3,92

54,46

6,52

21,2

6,1

220,2

107

4,96

95,12

0,31

5,96

19,7

6,7

182,1

94

4,48

128,96

3,35

6,65

27,6

6,8

225

132

5,68

131,93

Com base nos dados das tabelas 1 e 2, 50% dos valores de pH obtidos estão de acordo com
o que estabelece a Resolução 357 do CONAMA, valores compreendidos entre 6,0 e 9,0 para águas
Classe I. No caso dos valores de pH obtidos da água do poço foram todos inferiores a 6,0 (tendência
mais ácida). Portanto, os valores de pH da água utilizada na irrigação apresentam-se de acordo com
a legislação, indicando-se sua utilização. Quando observados os valores de turbidez, 100% estão de
acordo com os valores permitidos pela Resolução 357, a qual estabelece o máximo de 40 unidades
nefelométricas. Para a leitura da condutividade elétrica, foram utilizados os valores estabelecidos
pelo Manual de Irrigação que define os valores de Salinidade em C1(salinidade baixa), C2(salinidade
média), C3(salinidade alta) e C4(salinidade muito alta). Dos valores encontrados nos dois
tratamentos, 66,66% ficaram incluídos na condição C1, com salinidade baixa, por apresentarem
valores compreendidos de 0 a 250 S/cm e 33,34% incluídos em C2, salinidade média, por estarem
com valores compreendidos de 250 a 750 S/cm. Destes resultados encontrados para
Condutividade Elétrica, 100% das amostras de água do poço ficaram com valores inferiores a 250
S/cm e para as amostras da água de irrigação, 33,33% apresentou valor inferior a 250 S/cm
considerado C1 (salinidade baixa) e 66,67% com valores compreendidos entre 250 a 750 S/cm,
sendo, portanto consideradas como tipo C2 (salinidade média).
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Levando em consideração os resultados de salinidade, obtidos através da Condutividade
Elétrica, para comprovação foi determinado também o índice de Razão de Adsorção de Sódio (RAS),
o qual avalia os prejuízos causados pelo sódio (Na) através de sua relação com os valores de Cálcio
(Ca) e Magnésio (Mg) dada pela fórmula seguinte:
RAS = [Na] / [√(Ca + Mg)/2]

(1)

Para efetuar o cálculo, transformou-se os valores de mg/L em mmolc/L. Todos as amostras
indicaram risco de sodificação baixo, ou seja, valor de RAS menor que 13, descritos na Tabela 3.
Tabela 3: Risco de sodificação determinado pelo cálculo de RAS
Repetição

Tratamento

Ca

Mg

Na

RAS

Risco de
sodificação

mmolc/l
1º Repetição

Água do Poço

0,196

3,148

0,734

0,567

Baixo

0,212

10,766

0,939

0,400

Baixo

0,196

4,538

0,686

0,446

Baixo

0,248

7,926

0,921

0,393

Baixo

Água do Poço

0,224

10,746

0,856

0,365

Baixo

Água de irrigação

0,284

10,994

1,2

0,505

Baixo

Água de irrigação
2º Repetição

Água do Poço
Água de irrigação

3º Repetição

Os valores encontrados para cada parâmetro analisado durante as três repetições dos dois
tratamentos foram submetidos também a análises estatísticas através do BIOESTAT no qual se
obteve valores de média, mínimo, máximo, mediana, amplitude, desvio padrão, coeficiente de
variação e assimetria descritos nas Tabelas 4 e 5 seguintes.
Tabela 4: Determinações estatísticas dos dados obtidos nas análises de água do poço de acordo
com cada parâmetro
Turbidez

pH

Sódio

Potássio

Condutividade

Média

0.3067

5.7500

17.4667

6.1333

162.6333

Sólidos Suspensos
totais
81.0000

Mínimo

0.2500

5.4600

15.8000

5.6000

141.1000

71.0000

Máximo

0.3600

5.9600

19.7000

6.7000

182.1000

94.0000

Mediana

0.3100

5.8300

16.9000

6.1000

164.7000

78.0000
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Amplitude

0.1100

0.5000

3.9000

1.1000

41.0000

23.0000

D. Padrão

0.0551

0.2594

2.0108

0.5508

20.5780

11.7898

C. variação

17.96%

4.51%

11.51%

8.98%

12.65%

14.56%

Assimetria

-0.2714

-1.2557

1.1674

0.2714

-0.4474

1.0709

Tabela 5: Determinações estatísticas dos dados obtidos nas análises de água da horta de acordo
com cada parâmetro
Turbidez

pH

Sódio

Potássio

Condutividade

Média

5.5767

6.6100

23.4667

6.4667

277.4000

Sólidos Suspensos
totais
118.3333

Mínimo

3.3500

6.5200

21.2000

6.1000

220.2000

107.0000

Máximo

8.0300

6.6600

27.6000

6.8000

360.0000

132.0000

Mediana

5.3500

6.6500

21.6000

6.5000

252.0000

116.0000

Amplitude

4.6800

0.1400

6.4000

0.7000

139.8000

25.0000

D. Padrão

2.3482

0.0781

3.5852

0.3512

73.2795

12.6623

C. variação

42.11%

1.18%

15.28%

5.43%

26.42%

10.70%

Assimetria

0.4303

-1.7002

1.7078

-0.4233

1.3724

0.8011

5. CONCLUSÃO
Com base nos resultados obtidos com as análises dos parâmetros físico-químicos da água,
principalmente aqueles de maior interesse para a qualidade da água de irrigação, determinados
pelos padrões da legislação vigente e pelo Manual de Irrigação, avaliou-se que, em relação ao pH
das águas dos dois tratamentos utilizados, a que tem fim para a irrigação apresentou resultados
satisfatórios, pois apresentou-se de acordo com os valores requisitados na legislação. Com relação
a turbidez, 100 % das amostras analisadas estão de acordo com os valores da Resolução CONAMA
357. Para os valores de Condutividade Elétrica, a água do poço apresentou resultados mais
satisfatórios, visto que 100% apresentam-se com salinidade baixa enquanto que a água de irrigação
apresentou 2 das 3 amostras com salinidade média. No entanto, através do índice RAS, observouse que em todas as amostras o risco de sodificação foi baixo.
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RESUMO
Observa-se uma maior preocupação (inclusive dos órgãos
reguladores), com as análises físico-químicas deixando de
lado parâmetros importantes como os fitoquímicos, que
serão o objeto de estudo deste trabalho, que irá comparar
um pólen do Estado da Bahia com outro do Estado de São
Paulo. As análises foram realizadas no laboratório 79, do
Bloco anexo do campus Pau dos Ferros, do Instituto
Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), nos dias 1 e 2, de
setembro de 2016. E consistiram na análise fitoquímica de
dois pólens comerciais (um da Bahia e outro de São Paulo).
A partir da identificação dos compostos: flavonoides,

antraquinonas, glicosídeos, taninos e saponinas, estes
foram avaliados qualitativamente para presença ou não
nos pólens comerciais analisados. Observou-se que o
pólen de origem do Estado da Bahia apresentou a maioria
dos compostos fitoquímicos avaliados, enquanto no de
São Paulo não houve a presença de flavonoides. Já a
substância antraquinona, esteve ausente nos dois pólens.
Entretanto, mais estudos, com mais pólens de outras
regiões devem ser feitos, para que se possa afirmar que
estas são substâncias comuns a todos os pólens.

PALAVRAS-CHAVE: Análises físico-químicas; Análises fitoquímicas; Pólen.

QUALITY PHYTOCHEMICAL ANALYSIS OF TWO COMMERCIAL POLLENS
ABSTRACT
There has been a major concern (including regulatory
bodies) with the physico-chemical analysis aside
important parameters such as phytochemicals, which will
be the object of study of this work, which will compare a
State of Bahia pollen with another from State of São Paulo.
Analyses were performed in the laboratory 79, the
campus Pau dos Ferros in Annex Block, of Federal do Rio
Grande do Norte Institute (IFRN), on 1 and 2 September
2016 and consisted of phytochemical analysis of two
commercial pollens (one of Bahia and another from São
Paulo). From the identification of compounds: flavonoids,

anthraquinones, glycosides, tannins and saponins, these
were qualitatively assessed for the presence or not in
commercial pollens analyzed. It was observed that the
pollen of the State of Bahia origin presented most
phytochemical compounds evaluated, while in São Paulo
was not the presence of flavonoids. Already the
anthraquinone substance, was absent in both pollens.
However, further studies with more pollens from other
regions should be made so that it can be said that these
are common substances to all pollens.

KEYWORDS: Physicochemical analysis; phytochemical analysis; Pollen.
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1. INTRODUÇÃO
As abelhas utilizam várias espécies vegetais para obtenção dos seus recursos florais (pólen e
néctar), desta forma, são classificadas como polilécticas (BARRETO et al., 2006).
O pólen representa a maior fonte de proteínas, lipídeos, minerais e vitaminas para a colônia
servindo de alimentação para as crias e nutrição das abelhas jovens (WIESE, 2005).
Segundo a Normativa No 03 (BRASIL ,2001), do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, que estabelece o Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade do
Pólen Apícola, sendo definido como resultado da união do pólen das flores coletadas pelas abelhas
operárias juntamente com néctar e suas substâncias salivares o qual é recolhido na entrada da
colmeia.
O pólen é um concentrado complexo de substâncias nutritivas dotadas de propriedades
curativas e profilácticas, particularmente rico em caroteno. A medicina empírica utiliza-o como
remédio contra um grande número de doenças como; anemia, regularização do intestino, abre o
apetite, diminuição da pressão arterial, aumento da taxa de hemoglobina e o número de hemácias
no sangue (IORICH ,1986).
A fitoquímica é a área responsável pelo estudo dos principais ativos de substâncias vegetais,
que conferem proteção para as plantas (contra ataques de insetos e herbívoros, a ação dos raios
ultravioleta, proteção contra doenças, etc.), e oferecendo benefícios à saúde humana (AKAH,1993).
Compostos bioativos com potencial antioxidante são substâncias com capacidade de mitigar
a oxidação de biomoléculas, na tentativa de evitar o início ou propagação das reações em cadeia de
oxidação, tais como radicais livres, por promover a formação de compostos mais estáveis, atuando
por um único mecanismo (UNIVASF, 2016).
Desta forma, observa-se uma maior preocupação (inclusive dos órgãos reguladores), com as
análises físico-químicas deixando de lado parâmetros importantes como os fitoquímicos, que serão
o objeto de estudo deste trabalho, que irá comparar um pólen do Estado da Bahia com outro do
Estado de São Paulo.

2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1 Apicultura no Brasil
A abelha Apis mellifera, produz uma série de produtos como: mel, cera, própolis e pólen,
que tem excelente qualidade e o excedente da produção pode ser utilizado para a consumo ou
venda por parte dos agricultores familiares, gerando renda, inclusão social, fixação do homem ao
campo e garantindo a polinização das culturas de interesse econômico. A apicultura no Brasil
envolve direta ou indiretamente mais de um milhão de agricultores e em algumas regiões como o
Nordeste, chega a ser a principal fonte de renda familiar (WOLFF; GONÇALVES; MEDEIROS, 2009).
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A apicultura vem crescendo em todo Brasil, especialmente no Nordeste, onde chega a ser a
única atividade rentável nas regiões semiáridas. Das 34 toneladas produzidas no Brasil em 2005, o
Nordeste foi responsável pela produção 32% (11 toneladas), o que demonstra a potencialidade da
região para atividade (RIBEIRO et al., 2007).

2.2 Pólen
O pólen é o gameta masculino das plantas, as abelhas aglutinam inúmeros grãos e os
transportam para dentro da colônia, em uma mistura de néctar e substâncias salivares, em seguida
as abelhas mais jovens vão compactar o pólen com a ajuda da cabeça e da mandíbula. Por fim
adicionam enzimas (ácido fitocidal principalmente), néctar ou mel, que vão prevenir a germinação,
esse processo também vai aumentar o período de armazenamento dentro dos alvéolos. Devido a
adição de ácidos e a compactação, o pólen vai sofrer uma fermentação láctica ácida, neste momento
o pólen passa a ser conhecido como pão de abelha (WINSTON, 2003).
Do pólen é retirada a proteína necessária para nutrir as abelhas adultas, alimentar as larvas,
ajudando no seu desenvolvimento muscular e glandular, e contribui na síntese da geleia real
(alimento das crias de 72 horas e da rainha por toda sua vida) (SOMERVILLE, 2000).

2.3 Análises Fitoquímicas
Os fitoquímicos são encontrados em vários alimentos e estão presentes nas plantas desde a
sua estrutura química até as propriedades biológicas. Em analises fitoquimicas estuda-se os
componentes químicos das plantas como: os princípios ativos, os odores, pigmentos, entre outros.
Estas substancias são encontradas em vários alimentos consumidos pelos seres humanos como
vegetais, frutas, legumes, grãos, sementes e servem de proteção contra várias doenças como
problemas cardíacos e câncer (MARTINEZ, 2016).
Os flavonoides são compostos naturais de grande interesse cientifico e terapêutico, entre
suas propriedades terapêuticas destaca-se o potencial antioxidante, anticacinorgenico, seus efeitos
protetores ao sistema renal, cardio vascular e hepático. São importantes componentes da dieta
humana, mas geralmente não são considerados nutrientes, ou seja, substancia sem valor nutritivo
(BEHLING et al., 2004).
As antraquinonas são quimicamente definidas como substancias fenólicas derivadas da
dicetona do antroceno, são solúveis em agua quente ou álcool diluído, podem estar presentes nos
fármacos, na forma livre ou na forma de glicosídeo, são empregados terapeuticamente como
laxativos e catárticos por agirem irritando o intestino grosso e aumentando a motilidade intestinal
e consequentemente diminuindo a reabsorção de agua. São importantes para planta pois a protege
contra ação de insetos e doenças, além de evitar que outras espécies cresçam no seu território. Na
indústria apresentam grande importância para fabricação de corantes, medicamentos e cosméticos
(SBFGNOSIA, 2016).
Os glicosídeos são compostos orgânicos constituídos fundamentalmente de carbono,
hidrogênio e oxigênio, também conhecidos por açucares, essa classe de compostos inclui desde o
açúcar comum até compostos muito complexos. Os principais tipos de glicídios são; glicose,
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sacarose, amido, frutose e celulose. São considerados alimentos energéticos destinados a gerar
calorias quando queimadas pelo organismo (SOUZA, 2016).
Os taninos são poli fenóis de origem vegetal que inibem o ataque as plantas por herbívoros,
possuem características de formar complexos com íons metálicos, atividade antioxidante e
sequestrador de radicais livres sendo utilizados como antídotos intoxicações por metais pesados e
alcaloides, adstringente, cicatrizantes, antidiarreicos, anticépticos, anti-nutritivos (diminuem a
capacidade de adsorção de ferro) (MONTEIRO et al., 2005).
As saponinas são glicosídeos caracterizado pela formação de espuma, tendo propriedade de
detergentes e surfactantes, o nome se refere ao fato de formarem espumas quando agitados com
agua apresentam a propriedade de emucionar óleos, são componentes importantes para muitas
drogas como; expectorantes e laxantes (BORELLA et al., 2006).

3. MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 Local do experimento
As análises foram realizadas no laboratório 79, do Bloco anexo do campus Pau dos Ferros,
do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), nos dias 1 e 2, de setembro de 2016. E
consistiram na análise fitoquímica de dois pólens comerciais (um da Bahia e outro de São Paulo).

3.2 Análise Fitoquímicas
3.2.1 Identificação de Flavonoides
3.2.1.1

Reação de Pew

Para que seja realizada a reação de Pew foi evaporado 3 mL da solução até a secura, no tubo
de ensaio; ao resíduo adicionou-se 3 mL de metanol e um pouco de zinco metálico, adicionou-se
aproximadamente 3 gotas de ácido clorídrico (HCl) concentrado. Para casos positivos a coloração
final é vermelha.
3.2.1.2

Reação do Cloreto Férrico

Para 1 mL da solução adicionou-se algumas gotas de FeCl3 (Cloreto Férrico) a 2%. Para
colorações verde, amarelo ou ainda violáceo devem ser observadas, para casos positivos, no qual
vai depender do tipo de flavonoide presente no componente.
3.2.1.3

Reação de Cloreto de Alumínio

Foi necessário umedecer diferentes áreas de um papel filtro com a solução e logo após
adicionou-se em uma das marcas umedecidas uma gota de cloreto de alumínio a 5% em etanol, e
expôs a luz UV. Em casos positivos observa-se fluorescência verde amarelada.
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3.2.2 Identificação de antraquinonas
3.2.2.1

Antraquinonas livres

Agitou-se 0,5 mL da solução com 10 mL de éter etílico e adicionou-se 1 mL de amônia diluída.
Para casos positivos a camada aquosa deverá apresentar coloração rósea.
3.2.3 Identificação de glicosídeos
3.2.3.1

Reação de Legal

Em 2 mL do extrato clorofórmico dissolveu-se 1 mL de piridina e acresentou-se 0,5 mL de
NaOH (Hidróxido de sódio) e 0,5 mL de nitroprussiato de sódio a 10%. Para resultados positivos
formara uma coloração vermelha intensa.
3.2.4 Identificação de Taninos
3.2.4.1

Reação de gelatina

Adicionou-se 2 mL da solução com 2 gotas de HCL diluído e 2,5 % de gelatina gota a gota.
Em caso de resultados positivos haverá formação de precipitado na solução.
3.2.4.2

Reação de sais de ferro

Foram misturados 2 mL da solução e 10 mL de água deionizada acrescentou-se 2 a 4 gotas
da solução de FeCl3 (Cloreto férrico) a 1% (m/m) em metanol. Para casos positivos aparecerá
coloração azul (taninos hidrolisáveis) ou verde (taninos condensados).
3.2.4.3

Reação de Acetato de Chumbo

Adicionou-se 5 mL da solução com 2 mL de ácido acético 10, 5 mL de acetato de chumbo a
10%. Para casos positivos formará uma coloração esbranquiçado (taninos hidrolisáveis).
3.2.5 Identificação de saponinas
3.2.5.1

Extração e teste

Aqueceu-se durante 10 minutos 1 g da solução com 10 mL de água destilada, após esfriar
filtrou-se a solução a um tubo de ensaio, foi deixado em repouso, verificou-se se houve o
aparecimento de um anel de espuma, que não desaparece com a adição de 1 mL de HCL.

3.3 Parâmetros avaliados
A partir da identificação dos compostos: flavonoides, antraquinonas, glicosídeos, taninos e
saponinas, estes foram avaliados qualitativamente para presença ou não nos pólens comerciais
analisados.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Tabela 1, pode se observar que o pólen de origem do Estado da Bahia apresentou a
maioria dos compostos fitoquímicos avaliados, enquanto no de São Paulo não houve a presença de
flavonoides. Já a substância antraquinona, esteve ausente nos dois pólens.
Tabela 1: Presença ou ausência dos parâmetros fitoquímicos avaliados qualitativamente

Parâmetros avaliados
Flavonoides
Antraquinonas
Glicosídeos
Taninos
Saponinas

Pólen da Bahia
Presente
Ausente
Presente
Presente
Presente

Pólen de São Paulo
Ausente
Ausente
Presente
Presente
Presente

O pólen baiano, mostrou-se mais completo em relação ao paulista, pois apresenta mais
substâncias fitoquímicas. Entretanto, nenhum dos dois pólens apresentou a substância
antraquinona, o que não quer dizer que eles não estejam presentes nos demais locais das plantas,
apenas que não serão absorvidos pelo consumo do pólen. Oliveira, Ferreira e Toma (2010),
encontraram compostos fitoquímicos, principalmente os flavonoides, apenas nas raízes da Typha
domingensis, o que ratifica o que foi citado anteriormente. Não se pode descartar a possibilidade
de se encontrar as substâncias fitoquímicas ausentes em um ou nos dois pólens, pois fatores
edafoclimáticos, podem influenciar a composição dos mesmos. Outro fator é que os pólens
analisados, são poli florais, ou seja, de diferentes espécies e o resultado pode estar retratando
apenas o pólen predominante de cada uma das amostras, não descartando a presença dos
compostos fitoquímicos nas plantas das regiões produtoras.

5. CONCLUSÃO
Os dois pólens apresentaram compostos fitoquímicos, com destaque para glicosídeos,
taninos e saponinas, presente em ambos. Entretanto, mais estudos, com mais pólens de outras
regiões devem ser feitos, para que se possa afirmar que estas são substâncias comuns a todos os
pólens.
Apenas o pólen da Bahia apresentou flavonoides e nenhum dos pólens apresentou
antraquinona, porém não se pode concluir que nessas regiões não haja a presenças dessas
substâncias no pólen, pois fatores como o solo e o clima, podem influenciar na qualidade do pólen.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi desenvolver um molho de mostarda e mel caseiro, sem a utilização de conservantes e
compara-lo através de analise sensorial e identificar a frequência e o consumo de produtos apícolas. Os 48 voluntários
que realizaram a análise sensorial, preencheram um questionário, com uma escala hedônica. Na opinião geral sobre o
produto as respostas variavam de 1 desgostei extremamente a 9 gostei extremamente, para os atributos: cor, sabor,
aroma e textura. Outro ponto avaliado foi o consumo de produtos apícolas por parte dos voluntários, que responderam
sim ou não é a frequência, variando de diariamente até o não consumo de produtos. Finalmente, foi perguntado sobre
a intenção de compra do produto, onde os avaliadores respondiam também por meio de notas que variavam de
compraria com certeza a não compraria com certeza. Para as características sensoriais, não se observou diferença entra
os atributos aroma, sabor e textura, e para o quesito cor a mostarda caseira recebeu as melhores notas. A aceitação
global não apresentou diferença entre as médias. E finalmente, o molho caseiro mostrou uma intenção de compra maior
do que o comercial. Conclui-se que a fórmula do molho caseiro, pode ser desenvolvida e comercializada, de acordo
com as análises sensoriais realizadas, pois trata-se de um produto sem o uso de sais e conservantes.

PALAVRAS-CHAVE: Análise sensorial; Molho de Mostarda e Mel; Consumo de produtos apícolas.

COMPARISON THROUGH OF SENSORY ANALYSIS THE MUSTARD AND HONEY
SAUCE AND HOMEMADE AND COMMERCIAL, BEE PRODUCTS CONSUMER AND
FREQUENCY BY TASTERS
ABSTRACT
The aim of this study was to develop a mustard sauce and homemade honey without the use of preservatives and
compares it through sensory analysis and to identify the frequency and consumption of bee products. The 48 volunteers
who underwent sensory analysis, completed a questionnaire with a hedonic scale. In the general opinion of the product
answers ranged from 1 to 9 liked extremely disliked greatly, for the attributes: color, flavor, aroma and texture. Another
point was assessed consumption of bee products by the volunteers, who answered yes or not the frequency, ranging
from daily to non-consumer products. Finally, he asked about the intention of purchasing the product, where the
evaluators also responded by notes ranging from buy certainly not buy for sure. For the sensory characteristics, no
difference was observed enters the attributes aroma, flavor and texture, and the color item homemade mustard
received the best grades. Global acceptance showed no difference between the means. And finally, the homemade
sauce showed an intention to purchase greater than the commercial. It is concluded that the formula of homemade
sauce, can be developed and marketed in accordance with the sensory analysis performed because it is a product
without the use of preservatives and salts.
KEYWORDS: Sensory analysis; Mustard and honey sauce; Bee products consumption.
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1. INTRODUÇÃO
A mostarda brasileira usa em seu processo de fabricação o modelo americano, que utiliza o
grão em pó da espécie vegetal Sinapis alba, durante seu processamento, tem a adição de vinagre,
condimentos e outros ingredientes que não descaracterizem o sabor da especiaria, deve ter como
resultado um produto suave, pois este se adequa melhor ao paladar do consumidor brasileiro
(MACHADO, 2014).
Entretanto, a mostarda pode trazer alguns malefícios a saúde se consumida com frequência,
dentre estes destacam-se as reações alérgicas, que podem se manifestar em crianças na forma de
asma, rinites, eczemas, urticárias e em adultos podem levar a choques anafiláticos (RANCÉ; DUTAU,
1993), provocadas pelos sulfitos, dióxido de enxofre e seus sais de sódio, potássio e cálcio, sempre
quando ultrapassam o Ingestão Diária Aceitável (IDA), 0,7 mg/kg de peso corpóreo (FAVERO;
RIBEIRO; AQUINO, 2011).
No Brasil o nível de sódio encontrado na merenda escolar em molhos de mostarda amarela
pronta, chega ao nível de 1844 mg, o que pode ser considerado baixo se comparado ao IDA diário,
mas elevado se comparado aos 2000 mg, recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS)
(COSTA, 2014).
Por sua vez o mel é um produto alimentício, produzido pelas abelhas Apis mellifera, a partir
do néctar das flores, transformado, combinado com enzimas das mesmas e deixado maturar nos
favos das colônias (BRASIL, 2001). É um adoçante natural, de alto valor energético, estimulante e de
rápida absorção, sem prévia digestão, recomendado para pessoas com problemas digestivos e de
acordo com sua origem floral, seu sabor pode ser de insípido a suave (WIESE, 2005).
Desta forma, o mel pode ser utilizado para transformar o sabor característico da mostarda,
deixando-o mais suave e ajudando na aceitação pelo consumidor deste condimento. O objetivo
deste trabalho foi desenvolver um molho de mostarda e mel caseiro, sem a utilização de
conservantes e compara-lo através de analise sensorial e identificar a frequência e o consumo de
produtos apícolas.

2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1.

Análise sensorial

A análise sensorial como ciência aparece pela primeira vez na década de 40 (1940), nos
países escandinavos, através de um teste triangular desenvolvido por Bengtsson e colaboradores
para a empresa Carlsberg Brewery e simultaneamente nos Estados Unidos com Peryon e Swartz,
que faziam estudos para empresas pertencentes ao Exército Americano. E só ao final da década de
50, os testes sensoriais se popularizam em toda a Europa. Atualmente pode ser definida com a
ciência utilizada para medir, analisar e interpretar as reações às dos indivíduos as características dos
alimentos e/ou materiais tal como são percebidos pelos órgãos do sentido (ESTEVES, 2009).

XII CONGIC | II SECITEX

554

A análise sensorial é utilizada para o desenvolvimento de novos produtos, no controle de
qualidade de: processos de fabricação, de produtos acabados, controle de mercado, etc. E é
influenciada diretamente pelos órgãos do sentido como: audição, olfato, tato, visão e paladar, que
ajudaram a definir atributos importantes para a percepção do alimento como: cor, forma, tamanho,
textura visual, odor, etc. (FREITAS, 2016).

2.2. Mostarda
Os primeiros registros do uso da mostarda, foram como remédio, quando se macerava o
grão e misturava-se ao vinagre, somente em 25 a.C, Marcus Apicius, utilizou essa mistura pela
primeira vez como tempero. Foi utilizada por egípcios e gregos para realçar o sabor das carnes e dos
pescados. Já os romanos utilizavam a mostarda para temperar legumes. Inicialmente a semente da
mostarda era salpicada sobre os alimentos, como se faz hoje com a pimenta e o sal, somente na
Idade Média, os franceses criaram a mostarda condimentada (BRAGANTE, 2009).
A produção de mostarda no Brasil, está muito relacionada ao mercado externo, maior
comprador das sementes nacionais, pois o brasileiro consome mostardas mais suaves, feitas de
sementes amarelas em pó, de origem da espécie vegetal Brassica alba, misturada a condimentos e
vinagre (MACHADO, 2014).

2.3. Mel
O néctar é uma mistura de açúcares (principalmente sacarose, glicose e frutose) e água. Após
coletado, é transportado para a colônias onde será desidratado e adicionado de enzimas (invertase,
glicose-oxidase e diástase), as quais gradativamente junto com outros processos físicos irão resultar
no mel (CRANE, 1983).
Em condições normais o mel vai apresentar de 15 a 20% de água, possui mais de 65% de
açúcares simples (aproximadamente 32% de glicose e 38% de frutose), pequenas quantidades de
outros açúcares como: sacarose e maltose, sais minerais (potássio, sódio, enxofre, cálcio, fosforo,
silício, ferro e magnésio), aminoácidos e enzimas adicionadas pelas abelhas (invertase, diástase e
glicose oxidase), traços vitaminas (tiamina, riboflavina, ácido nítrico, vitamina K, ácido fólico, biotina
e piridoxina), que possivelmente são adicionados acidentalmente pelo pólen e ácidos, pigmentos e
substâncias aromáticas (COUTO, R.; COUTO, L., 1996).

3. MATERIAL E MÉTODOS
3.1.

Localização do experimento

O experimento foi dividido em duas etapas, a primeira foi a formulação do produto e a
segunda a analise sensorial do mesmo, ambos feitos no laboratório 82 do Bloco de Anexo do
Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), campus Pau dos Ferros, nos dias 29 e 30 de agosto
de 2016.

3.2.

Produção do molho caseiro
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Para a produção do molho caseiro utilizou-se ingredientes encontrados no comercio local de
Pau dos Ferros, assim como o molho comercial, com exceção do mel, que foi adquirido na cidade
de Portalegre - RN. Estes ingredientes estão descritos na Tabela 1.
Tabela 1: Ingredientes utilizados para a formulação do molho de mostarda caseiro

Ingredientes
Creme de leite
Mostarda
Suco de limão
Mel
Noz moscada
Orégano

Quantidades (g)
200
22,98
4
60
11,59
1,43

O preparo do molho obedeceu uma receita desenvolvida na instituição e obteve-se
aproximadamente 300 gramas. Foram pesadas as quantidades de cada ingrediente em balança
digital e misturados em um recipiente até que ficasse com a consistência desejada. Após esse
processo o molho foi acondicionado em bisnaga apropriada e levado ao refrigerador por 24 horas,
para depois passar pela análise sensorial.

3.3.

Análise Sensorial

As análises sensoriais foram feitas com 48 avaliadores voluntários, não treinados, entre eles
alunos e servidores do respectivo campus, com faixa etária que variava de 15 a 34 anos, cada um
deles avaliou duas amostras (uma com o molho comercial e outra com o caseiro).
Para a aplicação dos testes sensoriais, o molho de mostarda foi servido em torradas de pão,
dentro de formas de isopor, nestas haviam etiquetas identificando as amostras, que vinham
acompanhadas de copos com água em temperatura ambiente e bolacha de água e sal, que deveriam
ser comidas pelos provadores entre uma amostra e outra, fazendo com que o sabor do produto
anterior não interferisse na avaliação seguinte.
Os voluntários preencheram um questionário, utilizando uma metodologia adaptada de
Santos e Basso (2013), em uma escala hedônica para se obter uma maior segurança e estruturação
dos dados apresentados. Na opinião geral sobre o produto as respostas variavam de 1 desgostei
extremamente a 9 gostei extremamente, para os atributos: cor, sabor, aroma e textura. Outro ponto
avaliado foi o consumo de produtos apícolas por parte dos voluntários, que responderam sim ou
não, a frequência, variando de diariamente até o não consumo de produtos. Finalmente, foi
perguntado sobre a intenção de compra do produto, onde os avaliadores respondiam também por
meio de notas que variavam de compraria com certeza a não compraria com certeza
(respectivamente de 1 a 5).

3.4.

Análise estatística

Para a comparação dos dados das analises sensoriais do experimento foi utilizada a analise
de variância (ANOVA) no programa BioStat, e as médias foram comparadas a posteriori pelo o teste
de Tukey. Os dados foram considerados ao nível de 5% de probabilidade.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
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4.1.

Análises sensoriais (características sensoriais, aceitação global e intenção de
compra)

Para as características sensoriais analisadas, observou-se diferença estatística apenas na
característica Cor do produto, onde o molho de mostarda caseiro recebeu melhores notas que o
comercial, para os demais atributos, não houve diferença significativa entre as médias (Tabela 2).
Tabela 2: Características sensoriais dos molhos de mostarda caseiro e comercial, médias e desvio-padrão.

Parâmetros avaliados
Aroma
Cor
Sabor
Textura

Comercial
6,7708 ± 2,1461
6,9796 ± 1,8539
7,1837 ± 1,7521
7,2449 ± 1,8318

Caseiro
7,2083 ± 1,6237
7,7755 ± 1,3113ª
7,5918 ± 1,4849
7,7347 ± 1,5782

Médias dentro da mesma linha, com sem letra, não são significativamente diferentes, no nível de 5%, pelo
teste de Tukey.

As notas atribuías para aroma, sabor e textura, mostram que as amostras foram bem aceitas
pelos provadores, e que tanto o molho comercial, quanto o caseiro, tiveram aceitação entre “gostei
ligeiramente” e “gostei regularmente” (notas 6 e 7, respectivamente), demonstrando que para
provadores não treinados estes aspectos não foram tão importantes. Machado (2014), testando
uma mostarda a l’ancienne, avalia dois parâmetros muito importante, que não foram levados em
conta no presente estudo, o primeiro deles são os avaliadores treinados, o que certamente
acarretaria em notas mais distintas para esses atributos, o segundo fator foi o teste com
apreciadores de mostarda, o que provavelmente aumentaria as notas atribuída as características.
Vale salientar que vários provadores, se declararam não apreciadores da mostarda, o que deve ter
reduzido as notas atribuídas.
Já para o índice aceitação global, não houve preferência por parte dos avaliadores para
nenhum dos dois molhos, com as notas variando entre 7 (gostei regularmente) e 8 (gostei
moderadamente). Entretanto, para a intenção de compra, a média das notas foram menores para
o molho caseiro, ou seja, haveria uma probabilidade de compra maior para esse produto em relação
ao outro, já que os valores atribuídos variaram entre 2 (provavelmente compraria) e 3 (indiferente)
(Tabela 3).
Tabela 3: Aceitação global e Intenção de compra dos molhos de mostarda caseiro e comercial, médias e
desvio-padrão.

Parâmetros avaliados
Aceitação global
Intenção de compra

Comercial
7,1667 ± 1,7544
2,8511 ± 1,3018

Caseiro
7,6042 ± 1,3486
2,234 ± 1,0676a

Médias dentro da mesma linha, com sem letra, não são significativamente diferentes, no nível de 5%, pelo
teste de Tukey.

A aceitação global dos molhos foi relativamente boa, já que os provadores não são treinados
e nem apreciadores de mostarda, o que demonstra que o molho caseiro tem potencialidade de
produção e de comercialização, levando uma vantagem de não usar em sua fabricação conservantes
como o sódio e os sulfitos, mas leva em desvantagem o tempo de prateleira reduzido. Outro fator
no qual o molho caseiro levou vantagem, foi a intenção de compra já que as médias se aproximaram
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muito da nota 2 (provavelmente compraria), enquanto o comercial ficou muito próximo a nota 3
(indiferente). Fonseca (2008), testando molhos de salada de soro de leite aromatizados, mostrou
que apesar de não terem apresentados diferenças nas características sensoriais, os molhos com
melhor aceitação e intenção de compra, tem maior vantagem para a comercialização, corroborando
com os resultados observados no presente trabalho.

4.2. Frequência e consumo dos produtos apícolas dos provadores
Na Figura 1, observa-se o a idade dos provadores que participaram da análise sensorial dos
molhos de mostarda.
14 anos
4%

Idade dos provadores
34 anos
19 anos 25 anos
4%
4%
6%

15 anos
13%

18 anos
13%
16 anos
25%
17 anos
31%

14 anos

15 anos

16 anos

17 anos

18 anos

19 anos

25 anos

34 anos

Figura 1: Idade dos provadores que realizaram a análise sensorial.

A idade de 17 anos foi a mais representativa entre os 48 provadores que realizaram a análise
sensorial com 31%, seguido por 16 anos (25%), 18 e 15 anos (13%), 19 anos (6%) e 14, 25 e 34 anos,
com apenas 4%. A idade baixa dos avaliadores pode ter sido um dos fatores que influenciou nas
avaliações das características sensoriais.
Na figura 2, observa-se que a grande maioria dos avaliadores consume algum produto
apícola e a figura 3, mostra a frequência com a qual estes consomem.

XII CONGIC | II SECITEX

558

Consume produtos apícolas
não
10%
sim
não

sim
90%

Figura 2: Consumo de produtos apícolas, por parte dos provadores que realizaram a análise sensorial.

Frequência de consumo
diariamente
2%
semanalmente
25%

mensalmente
35%

raramente
27%

não consome
produtos apicolas
11%

Figura 3: Frequência de consumo de produtos apícolas, por parte dos provadores que realizaram a análise
sensorial.

Observou-se que 90% dos voluntários (43 pessoas), consomem produtos apícolas e em sua
maioria mensalmente (36%), seguidos por aqueles que consomem raramente (27%), semanalmente
(25%) e apenas 2% (uma pessoa) diariamente, enquanto cinco voluntários (aproximadamente 11%)
não consomem produtos apícolas.

5. CONCLUSÕES
Conclui-se que a fórmula do molho caseiro desenvolvido no IFRN campus Pau dos Ferros,
pode ser desenvolvida e comercializada, de acordo com as análises sensoriais realizadas, pois tratase de um produto sem o uso de sais e conservantes, entretanto deve ser levado em consideração
que este tem um tempo de prateleira menor que o comercial. Desta forma, deve ser produzido e
comercializado de forma rápida.
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A grande maioria dos voluntários tinha entre 14 e 19 anos, mais de 90% deles consome
produtos apícolas mensalmente (36%).
Futuros trabalhos com conservantes naturais devem ser desenvolvidos para aperfeiçoar a
formula do molho caseiro e o seu tempo de prateleira.
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RESUMO

Entende-se por Ginger Beer, a bebida obtida por fermentação alcoólica, de gengibre podendo a
mesma ser adicionada de frutas, condimentos ou outros vegetais com o intuito de agregar valor
sensorial à bebida, sendo consumida gelada com teores alcoólicos variando de <0,5% a 10%. Tratase de uma bebida carbonatada naturalmente de grande apreciação no preparo de coquetéis ou no
consumo puro. O presente projeto tem como objetivo a elaboração de uma bebida de gengibre,
alcoólica e carbonatada naturalmente, com adição de beterraba como componente de cor e,
eventualmente sabor e valor nutricional. A bebida está sendo desenvolvida nos laboratórios de
Alimentos, Origem Vegetal e Bioprocessos Alimentares do IFRN Campus Currais Novos, sendo
realizadas as análises físico-químicas e sensoriais que estabelecerão padrões de identidade e
qualidade da mesma, uma vez que não existe legislação brasileira específica para este produto.
Espera-se que o produto obtido agrade aos provadores e contribua para o desenvolvimento de
produtos inovadores dentro da área de alimentos e bebidas.

AN ALCOHOLIC BEVERAGE PREPARING FERMENTED FORMULATED GINGER BASE
(Zingiber officinalis) AND BETERRADA (Beta vulgaris L. )
ABSTRAT
It is understood by Ginger Beer, the beverage obtained by alcoholic fermentation, ginger and it may
be added fruit, spices or other vegetables in order to add value to the sensory drink being consumed
with cold alcoholic strength ranging from <0.5 % to 10%. It is a carbonated beverage naturally great
appreciation in the preparation of cocktails or pure consumption. This project aims at developing a
ginger drink, alcoholic and carbonated naturally, with addition of beet as color component and
possibly taste and nutritional value. The drink will be developed in the laboratories of Food and
Vegetable Origin and Bioprocess Food of IFRN Campus Currais Novos, being carried out physicochemical and sensory analysis to establish standards of identity and quality of the same, since there
is no specific Brazilian legislation for this product . It is expected that the product obtained please
the tasters and contribute to the development of innovative products in the area of food and
beverage.
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1 INTRODUÇÃO
Segundo a legislação brasileira a bebida é definida como o produto de origem
vegetal industrializado destinado à ingestão humana em estado líquido, sem a finalidade
medicamentosa ou terapêutica. São classificadas em bebida não alcoólica e bebida alcoólica.
Dentre as bebidas alcoólicas pode-se destacar as bebidas alcoólicas fermentadas, ou seja,
aquela bebida obtida por meio do processo de fermentação (BRASIL 1997).
O processo de fermentação alcoólica consiste, na ação das leveduras presentes no mosto.
Em um primeiro momento em condições aerobióticas, estes microrganismos irão se adaptar ao
novo ambiente, metabolizando a glicose, uma porção deste açúcar é transformado em biomassa,
dióxido de carbono e água; logo mais em condições anaeróbicas a maior parte é convertida em
etanol, dióxido de carbono (CO2) e ATP (LIMA et al., 2001).
Uma das hortaliças mais consumidas e rica em carboidratos (cerca 4,6g por 100g) de origem
vegetal destaca-se a beterraba (Beta vulgaris L.), pertencente à família Chenopodiaceae, originária
das regiões de clima temperado da Europa e do Norte da África (EMBRAPA 2007). A beterraba é
caracterizada por sua raiz tuberosa apresentar cor vermelho-arroxeada devido à presença de
betalaínas. Sendo consideradas muito importantes, as betalaínas foram um dos primeiros corantes
naturais a serem empregados nas indústrias de alimentos. Além de suas propriedades colorantes,
são consideradas como uma nova classe de antioxidantes dietéticos, principalmente devido a sua
capacidade de sequestrar radicais livres (SÃO PAULO, 2011).
Outro ingrediente valido e bastante utilizado pela industria alimentícia é o gengibre (Zingiber
officinale Roscoe) pertencente à família Zingiberacea, originária na Asiática Tropical. Incluindo-se
no grupo de “especiarias” seus extratos são usados extensivamente nos alimentos bebida e nas
indústrias de confeitaria, por apresentar propriedades únicas de sabor surgindo a partir de
compostos componentes voláteis, não voláteis e da combinação de pungência e óleo essencial
aromático, além de ser utilizado por muitos séculos, pela medicina popular para curar e tratar
diversas patologias (WAGESHO; CHANDRAVANSHI 2015).
Tão significativa em relação a elaboração de novas formulações adicionado a produtos
tradicionais, as análises de alimentos, sobretudo as físico-químicas, são imprescindíveis para
caracterização de novos alimentos e a determinação de produtos ainda desconhecidos (CECCHI
2003). Além do mais, a análise de alimentos tem a capacidade de avaliar a qualidade das matérias
primas originais e a sua manutenção ao longo de todo o seu processamento, transporte e
conservação, atuando diretamente no controle de qualidade, tornando-se indispensável para a
indústria alimentícia (PICÓ 2015).
A análise sensorial é bastante utilizada na indústria de alimentos, especificamente na área de
desenvolvimentos de novos produtos, bem como na avaliação e controle de qualidade, tornandose uma ferramenta fundamental para a determinação da qualidade e aceitação dos consumidores
aos produtos que então foram colocados no mercado (PALERMO, 2015).
Associadas aos benéficos que o gengibre e a beterraba traz as características sensórias, visuais
e aromáticas aos alimentos e em atender a paladares cada vez mais refinados e exigentes, o
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presente trabalho objetivou-se, na elaboração de uma bebida alcoólica fermentada a base de
gengibre e beterraba e a sua caracterização físico-química e sensorial.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Bebidas fermentadas e não fermentadas

Segundo a legislação brasileira, bebida é definida como, o produto de origem vegetal
industrializado destinado à ingestão humana em estado líquido, sem finalidade medicamentosa ou
terapêutica, como também bebida, a polpa de fruta, o xarope sem a mesma finalidade, os
preparados sólidos e líquidos para bebida, a soda e fermentados alcoólicos de origem animal, os
destilados alcoólicos de origem animal e as bebidas elaboradas com a mistura de substâncias de
origem vegetal e animal. São classificadas em:
I - bebida não-alcoólica: é a bebida com graduação alcoólica até meio por cento em volume, a vinte
graus Celsius, de álcool etílico potável, a saber: Bebida não fermentada não-alcoólica ou bebida
fermentada não-alcoólica;
II - bebida alcoólica: é a bebida com graduação alcoólica acima de meio por cento em volume até
cinquenta e quatro por cento em volume, a vinte graus Celsius, a saber:


Bebida alcoólica fermentada: é a bebida alcoólica obtida por processo de fermentação
alcoólica;



Bebida alcoólica destilada: é a bebida alcoólica obtida por processo de fermento-destilação;



Bebida alcoólica retificada fermentações: é a bebida alcoólica obtida por processo de
retificação do destilado alcoólico;



Bebida alcoólica por mistura: é a bebida alcoólica obtida pela mistura de destilado alcoólico
simples de origem agrícola, álcool etílico potável de origem agrícola e bebida alcoólica
(BRASIL 1994).

Fermentação
Dentre uma das práticas mais antigas existente até os dias atuais, pode-se destacar a
fermentação dos alimentos, que consiste, em um conjunto de reações químicas enzimáticas
executada por meio de microrganismos, sob condições controladas; em que, uma molécula
orgânica (por exemplo: glicose) é degradada em a duas moléculas de piruvato. O piruvato formado
na glicólise poderá ser desviado para a produção de etanol, ácido lático, ácido butílico, dentre
outros compostos orgânicos, para a obtenção de energia na forma de ATP por meio da própria
fermentação, afetando de forma positiva ou negativa as características organolépticas dos
alimentos ou para a obtenção de novos produtos (NULTSCH, 2000).
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As leveduras do gênero Saccharomyces, e outros mais microrganismos, são capazes de
fermentar a glicose em etanol e CO2, esse processo é denominado fermentação
alcoólica. Sendo este microrganismo considerado um aeróbico facultativo, ou seja, tem a
capacidade de se adaptar metabolicamente, tanto em ambientes que estejam sobre condições de
aerobiose ou anaerobiose (ausência de oxigênio). Assim, em um primeiro momento uma porção
do açúcar é transformado em biomassa processo denominado como glicólise (degradação da
glicose), CO2 e H2O em aerobiose e a maior parte é convertida em etanol e CO2 em
anaerobiose (LIMA et al., 2001).

Ginger beer
Em meados do século XVIII na Inglaterra originou-se a cerveja “ginger, resultando ainda nesta
época a sua exportação a nível mundial. Desde modo, este efeito só foi possível através do uso de
garrafas de barro resistentes, seladas com um esmalte estanque ao líquido a gás ("esmalte de
Bristol”). A Lei Britânica de Produtos Sujeitos a Impostos Especiais de Consumo de 1855 exigia que
a bebida contivesse menos de 2% de álcool: desta forma, a cerveja de gengibre tornou-se popular,
principalmente entre as crianças. No final do século XVIII sua produção passou a ser em quase
todas as cidades do Reino Unido. Em 1935 havia mais de 3 mil fabricantes de cerveja de gengibre
no Reino Unido: hoje em dia, contudo, apenas uma empresa britânica fabrica o produto
tradicionalmente, produzida atualmente a partir de diversos sabores e gaseificada com dióxido de
carbono pressurizado (MADDEN, 2007).

Gengibre
O gengibre (Zingiber officinale Roscoe) pertencente à família Zingiberaceae, essa família
consiste em 47 gêneros e 1400 espécies, sendo que o gênero Zingiber compreende cerca de 150
éspecies; é uma planta herbácea de origem Asiática Tropical, introduzido no Brasil por volta do ano
de 1500 pelos portugueses. (CAMARGO, 2006; BEAL, 2006).
Apresenta em sua composição química componentes voláteis (terpenos), não voláteis
(compostos fenólicos e alcalóides), além das oleoresinas extraíveis, óleos essenciais (, ácidos graxos
livres (ácido palmítico), carboidratos, vitaminas e minerais. (EMBRABA 2001). Os principais
compostos pungentes em gengibre fresco são uma série de cetonas fenólicos homólogas
(gingerolos) (ANDRETTA, 2005).
O gengibre é comum para vários alimentos e bebidas. Ambos os rizomas frescos e secos
são utilizadas em todo o mundo. Incluindo-se no grupo de “especiarias” seus extratos são usados
extensivamente no alimento, bebida e nas indústrias de confeitaria na produção de produtos como
geleias, picles, gengibre cerveja, vinho de gengibre, biscoitos e outros produtos de padaria, por
apresentar propriedades únicas de sabor surgindo a partir da combinação de pungência e óleo
essencial aromático. (WAGESHO; CHANDRAVANSHI 2015). Várias propriedades do gengibre foram
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comprovadas em experimentos científicos, sendo utilizado por muitos séculos, pela medicina
popular para curar e tratar diversas patologias. (ROGRIGUES; e LIRA, 2013).
Entre os anos 1996 a 2006, o Brasil atingiu uma produção de 10.072 toneladas (IBGE 2007).
Na safra 2004/2005, o Departamento de Economia Rural (DERAL), da Secretaria do Estado da
Agricultura e do Abastecimento do Paraná (SEAB) registrou produção estadual de 1.579 toneladas
(ANDRETTA, 2005), à cultura de gengibre, na safra 2005/2006, ocupou uma área de 300 hectares,
apresentando um aumento de 20,5% da área plantada em relação à safra anterior (ANDRETTA,
2005; NEGRELLE, 2005).

Beterraba

A beterraba (Beta vulgaris L.) pertence à família Chenopodiaceae é originária regiões de clima
temperado da Europa e do Norte da África. (EMBRAPA 2007). São verificadas as formas: anual,
bianual e tetra-anual, que produzem sementes e raízes de diferentes formas, cores e tamanho. A
coloração vermelho-escura característica da beterraba, é típica das cultivares comerciais, cor
presente também nas nervuras e nos pecíolos das folhas (EMBRAPA 2007).
A beterraba de mesa é caracterizada por sua raiz tuberosa apresentar cor vermelho-arroxeada
devido à presença de betalaínas, classe de pigmentos naturais. Contém em sua parte aérea e nas
raízes, componentes que a enriquecem, proporcionando um excelente e alto valor nutritivo. A
parte aérea, constituída das folhas e dos talos, é mais rica em ferro, sódio, potássio, vitamina A e
do Complexo B e carboidratos (SÃO PAULO, 2011).
Sendo consideradas muito importantes, as betalaínas foram um dos primeiros corantes
naturais a serem empregados nas indústrias de alimentos. Além de suas propriedades colorantes,
são consideradas como uma nova classe de antioxidantes dietéticos, principalmente devido a sua
capacidade de sequestrar radicais livres (SÃO PAULO, 2011).
Segundo o Censo Agropecuário (IBGE, 2009), os cinco principais Estados produtores em 2006
totalizavam mais de 75% da quantidade produzida do país. Esses Estados são: Paraná que concentra
a maior produção (20,0%), São Paulo (17,0%), Minas Gerais (15,5%), Rio Grande do Sul (15,0%) e
Bahia (8,0%). A beterraba é uma das 17 hortaliças propagadas por sementes mais importantes no
Brasil, segundo a Associação Brasileira do Comércio de Sementes e Mudas – ABCSEM.

3 MATODOLOGIA
O material utilizado na pesquisa está sendo adquirido no comércio local da cidade de Currais
Novos, RN; sendo estes: o gengibre, a beterraba, o açúcar mascavo, limão, a levedura de
panificação (Saccharomyces cerevisiae), adquirida na forma de fermento biológico seco
instantâneo e o cremor de tártaro.
A elaboração da bebida está sendo realizada no Laboratório de Produtos de Origem Vegetal
e Laboratório de Bioprocessos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande

XII CONGIC | II SECITEX

566

do Norte – Campus Currais Novos, em seguida, o produto será conduzido ao Laboratório de Análise
de Alimentos do mesmo campus para a realização das análises físico-químicas e, posteriormente,
as análises sensoriais.
O fluxograma a seguir corresponde a maneira que está sendo desenvolvida a Ginger Beer,
que consiste nas etapas de elaboração do mosto, inoculo da levedura, fermentação e etapas pósfermentação.

Figura 01-Fluxograma de produção da Ginger Beer à base de beterraba.

3.1 Elaboração do mosto

A elaboração do mosto será sendo desenvolvida no Laboratório de Produtos de Origem
Vegetal do IFRN– Campus Currais Novos.
Está sendo utilizado aproximadamente 130g de gengibre descascado e cortado em pequenos
cubos, raspas de limão sobre a sua superfície tendo como a função de regular o pH do mosto
elaborado, 200g de beterraba cortada em cubos. Em seguida foi-se adicionado 140g de açúcar
mascavo e 4g de cremor de tártaro contribuíndo para a acidez do mosto. Sucedendo por fim desta
etapa, a diluição de todos estes ingredientes em 1 litro de água fervente. Todos obtidos no
comércio local da cidade de Currais Novos, RN.

3.2 Inoculação da levedura

A levedura utilizada como agente de fermentação será a Saccharomyces cerevisiae, adquirida
na forma de fermento biológico seco instantâneo, foi diluída em um volume de aproximadamente
150ml do mosto, em seguida, adicionada ao mesmo a uma temperatura de 25-30 °C, logo após o
mosto foi filtrado e transferido a garrafas plásticas esterilizadas de 1,5L.

3.3 Fermentação (1ª fermentação)
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A primeira fermentação alcoólica do mosto está sendo conduzida ao Laboratório de
Biotecnologia do IFRN – Campus Currais Novos, em garrafas plásticas esterilizadas de 1,5L, sendo a
mesma incubada em estufa do tipo B.O.D. (Biochemistry Oxygen Demand), regulada para 20°C ±
2°C por 4 dias.

3.4 Etapas pós-fermentação (1ª etapa pós-fermentação)

Após a primeira fermentação do mosto, o mesmo foi submetido à temperatura de 6°C ± 2°C
em um refrigerador por 4 dias, com a finalidade de cessar a fermentação e, principalmente, facilitar
a decantação do mosto, até o momento em que a borra (leveduras e sólidos insolúveis,) e o vinho
(líquido sobrenadante) formaram duas fases distintas bem definidas.
Para a formação de mais álcool e gás carbônico na bebida foi adicionado ao mosto, ao final
da primeira fermentação, uma solução de 6g açúcar mascavo triturado em 20ml de água, chamada
de solução prime.

3.5 Fermentação (2ª fermentação)

Após a adição do prime, houve o envasamento das bebidas em garrafas de vidro âmbar e
tampadas realizando-se a segunda fermentação na própria garrafa. Estas foram incubadas,
novamente, em estufa do tipo B.O.D. (Biochemistry Oxygen Demand), regulada para 20°C ± 2°C por
4 dias.

3.6 Etapas pós-fermentação (2ª etapa pós-fermentação)

Após a segunda fermentação, a garrafas foram armazenadas sob refrigeração (6°C ± 2°C) por
mais 4 dias, quando serão realizadas as análises físico-químicas e sensoriais.

3.7 Análises físico químicas

As análises físico-químicas da Ginger Beer à base de beterraba, serão realizadas em
triplicata, de acordo com as normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz (2008), com exceção das
análises de teor alcoólico, que foi será de acordo com as recomendações do fabricante ebuliômetro,
e de açúcares (redutores, não-redutores e totais) segundo Miller (1959).

3.7.1 pH
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A determinação do pH será realizada por meio de medição direta em pHmetro digital da
marca Thermo Scientific, modelo Orion Star A215, previamente calibrado. A sua medição do pH será
diretamente, introduzindo-se o eletrodo em béqueres contendo a amostra, cada.

3.7.2 Teor alcoólico
O teor alcoólico do produto será determinado no equipamento ebuliômetro da marca
Toscolab, segundo as instruções do fabricante.

3.7.3 Acidez

Acidez total titulável será determinada segundo o método potenciométrico. Pipetado-se em
mL a amostra para béqueres de 250 mL, adicionando-se 100 mL de água destilada, podendo
também, com o auxílio de um pHmetro, titularando-se a amostra com solução padronizada de
hidróxido de sódio, adicionando de 3 a 4 gostas de fenolftaleína, até o momento da viragem onde
a mesma passa a ser de coloração levemente róseo.

O cálculo da acidez será determinado segundo a Equação 01:
Acidez total (meq.L-1) =

𝑛∗𝑓∗𝑁∗1000
𝑉

(1)

Em quer:
n = volume em mL de solução de hidróxido de sódio gasto na titulação
F = fator de correção da solução de hidróxido de sódio
N = Normalidade da solução de hidróxido de sódio
V = Volume da amostra

3.7.4 Açúcares redutores

Para a determina-se dos açúcares redutores do produto, será utilizado o método
espectrofotométrico do DNS (ácido 3,5 dinitrosalicílico), podendo ser quantificado em
espectrofotômetro a 540nm (MILLER, 1959).

3.7.5 Açúcares não- redutores
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Será sucedido conforme procedeu-se a determinação dos açúcares redutores, aplicando os
valores de absorbância. Do resultado obtido subtrai-se o resultado de açúcares redutores,
determinando-se, assim, o resultado de açúcares não-redutores.

3.7.6 Açúcares Totais

Os açúcares totais será determinado simplesmente com o somatório dos açúcares redutores
e não-redutores, conforme a Equação 02.
Acidez totais (g.L-1) =𝐴𝑟+𝐴𝑛𝑟

(2)

Em quer:
Ar= Teor de açúcares redutores
Anr= Teor de açúcares não- redutores

3. 7.7 Analise sensorial

A Ginger beer à base de beterraba, será submetida à análise sensorial por meio de teste
afetivo, utilizando-se a escala hedônica estruturada de 9 pontos, ancorada pelas notas 1 (desgostei
muitíssimo) e 9 (gostei muitíssimo), avaliando–se quanto aos seguintes atributos: aparência, cor,
aroma, sabor e aceitação global.

4 RESULTADOS ESPERADOS
Ao final do projeto é esperado que a bebida seja elaborada e apresente parâmetros físicoquímicos condizentes com o que é encontrado na literatura, uma vez que não existe padrão
brasileiro na legislação no país para bebidas fermentadas de gengibre. O sucesso do trabalho será
refletido também na aceitação da bebida pelos provadores de acordo com as análises sensoriais
propostas.
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SUCOS DETOX DE LARANJA, LIMÃO E BETERRABA ADOÇADOS COM SACAROSE,
MEL E PRÓPOLIS: DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO SENSORIAL
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RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo avaliar as
características sensoriais de duas formulações de suco
detox de laranja, limão e beterraba, sendo F1 (controle)
adoçado com sacarose, e F2 com mel e própolis. Os
sucos foram avaliados quanto aos quesitos: cor, corpo,
aroma, sabor e impressão global, por 44 avaliadores não
treinados, de acordo com escala hedônica de nove
pontos. Além disso, foram questionados sobre o hábito
de consumo de sucos detox. Ademais, foi calculado o
Índice de Aceitabilidade (IA) dos dois produtos. No
atributo “cor”, não houve diferenças nas médias,
obtendo-se notas iguais (7,30), que correspondem a
“gostei moderadamente”; com relação ao “corpo”,

notaram-se as médias 6,16 e 6,06 para as formulações F1
e F2, respectivamente, que correspondem ao “gostei
ligeiramente”; já com relação ao “aroma”, percebeu-se
que F1 obteve nota (6,61) significativamente maior que
F2 (6,07); no quesito “sabor”, F1 e F2 apresentaram
respectivamente notas 5,95 e 5,64; com relação ao índice
de aceitabilidade, F1 obteve porcentagem equivalente a
71,35%, já F2 obteve a porcentagem de 68,59%. A partir
dos resultados obtidos, concluiu-se que as duas
formulações obtiveram características sensoriais
satisfatórias, com índices de aceitação superiores ou
próximos a 70%, sendo assim boas opções para
comercialização.

PALAVRAS-CHAVE: Beta, Citrus × limon, Citrus X sinensis, desintoxicante.

JUICE DETOX OF ORANGE, LEMON AND BEET SUGARED WITH SUCROSE, HONEY
AND PROPOLIS: DEVELOPMENT AND EVALUATION SENSORY
ABSTRACT
This study aimed to evaluate the sensory characteristics
of two detox juice formulations of orange, lemon and
beetroot, and F1 (control) sweetened with sucrose, and
F2 with honey and propolis. The juices were assessed for
the criteria: color, body, aroma, flavor and overall
impression, by 44 evaluators not trained, according to a
hedonic scale of nine points. Also, they were asked about
the consumption habits of detox juices. In addition, it
calculated the Index of Acceptability (IA) of the two
products. In the 'color' attribute, there were no
differences in average, obtaining equal notes (7.30),
corresponding to "like moderately"; with respect to the

"body", were noted and the averages 6.16 to 6.06 F1 and
F2, respectively, which correspond to "somewhat liked";
Now regarding the "aroma", was realized that F1
obtained note (6.61) significantly higher than F2 (6.07);
the item "taste", F1 and F2 respectively presented notes
5.95 and 5.64; F1 with respect to the acceptability index
obtained percentage equivalent to 71.35%, F2 already
obtained the percentage of 68.59%. From the results, it
was found that both formulations achieved satisfactory
sensory characteristics with higher acceptance rate or
near 70%, thus being good choices for marketing.

KEYWORDS: Beta, Citrus × limon, Citrus X sinensis, detoxifying.
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1. INTRODUÇÃO
É perceptível que o mercado de alimentos funcionais está em crescente expansão,
sobretudo, nas ultimas década. Tal aspecto é consequência das diversas pesquisas nas áreas de
nutrição, que constataram a estreita relação entre dieta e saúde e impulsionaram a
conscientização da população quanto o papel positivo do consumo destes na busca por uma vida
saudável (BALDISSERA et al., 2011). Ao mesmo tempo, houve um aumento no que tange o
consumo de sucos de frutas processadas no Brasil e no mundo, motivado pela mudança de hábito
da população, que cada vez mais se depara com falta de tempo. Os sucos processados trouxeram
consigo a praticidade atrelada ao seu valor nutritivo, benefícios diante a busca por alimentos mais
saudáveis (LIMA, 2008).
As frutas são fontes nutricionais de vitaminas, carboidratos e sais minerais, com algumas
variações nas suas concentrações, a depender de cada espécie. Sendo assim, o desenvolvimento
de misturas diferentes pode ser uma alternativa para somar as qualidades nutricionais ou
funcionais dos sucos, aliada a complementação e enriquecimento com produtos, como a própolis
e o mel (NEVES & LIMA, 2010). A própolis possui diversas atividades microbiológicas, como a
atividade antioxidante, anti-inflamatória, imunoestimulante e antibiótica. Já o mel, além de ser
considerado um adoçante natural, possui dentre outras ações, a antibacterianas, antibiótica e
anticárie (AL et al., 2009; NEVES & LIMA, 2010).
Poucos estudos buscam identificar a aceitabilidade de sucos funcionais, a exemplo do
detox, mesmo frente a um grande mercado em potencial para tais produtos. Atentando para este
propósito, a seguinte pesquisa tem como objetivo desenvolver e avaliar sensorialmente sucos
detox de laranja, limão e beterraba, adoçados com sacarose, mel e própolis.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Alimentos funcionais e sucos detox
As funções dos alimentos no organismo tem ido além do convencional papel nutricional.
Novos produtos são criados com o avanço dos conhecimentos sobre a relação entre alimentação e
saúde, os quais são chamados de alimentos funcionais e benéficos por regular as funções
corporais e prevenir doenças (OLIVEIRA, 2010; SOUZA et al., 2003). Desta forma, a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) afirma que alimento com propriedades nutricionais são
aqueles que produzem efeitos metabólicos ou fisiológicos através da atuação de um nutriente ou
não nutriente no crescimento, desenvolvimento, manutenção e em outras funções normais do
organismo humano (BRASIL, 1999).
Na busca por alimentos saudáveis, o consumo de sucos e néctares de frutas aumentou nos
últimos anos, diante da importância de escolher alimentos que melhorem a qualidade de vida.
Para isso, cada vez mais são desenvolvidas novas misturas, que são capazes de descobrir novos
sabores e aperfeiçoar a cor e consistência dos comumente ofertados (PEREIRA et al.,2009;

XII CONGIC | II SECITEX

573

FARAONI et al., 2009). O mercado dos produtos desintoxicantes, denominados de “Detox”, vem
crescendo nos últimos anos, apesar de ainda serem escassos os trabalhos relacionados ao
desenvolvimento e aceitação de tais produtos (MADRONA, 2016).

2.3 Laranja
A laranja (Citrus X sinensis) é uma fruta que se destaca pelo sabor, aroma e aceitabilidade
comercial, sendo rica em sais minerais e vitaminas, a exemplo do ácido ascórbico - vitamina C
(OLIVEIRA, 2016). Ela possui um alto poder como antioxidante natural, capaz de reduzir espécies
pró-oxidantes ao formar radicais estáveis após a reação (MADRONA, 2016; MELO et al., 2008). O
suco de laranja pronto para beber é um dos sucos mais vendidos no Brasil, o qual possui mais da
metade da produção mundial. Esta produção é destinada quase totalmente para a exportação,
cerca de 18,1 milhões de toneladas, em 2010 (SANTOS et al., 2013; NEVES et al., 2011; IBGE, 2010;
ROSA et al., 2006).

2.4 Limão
O limão (Citrus limon) é uma fruta cultivada em todo mundo, panorama em que o Brasil se
encontra como o quarto maior produtor. Ele possui como princípio ativo o ácido cítrico, que é
oxidado durante a digestão, transformando-se em um alcalinizante, que neutraliza a acidez
interna e ajuda na fixação de cálcio e ferro (SILVEIRA & OLIVEIRA, 2013; AZEVEDO & FIGUEIREDO,
2012; SOARES et al., 2012). Além disso, melhora a circulação sanguínea, previne alguns cânceres,
reduz os níveis de colesterol, atua como antibacteriana e antiviral, bem como, é potencial
antioxidante, protegendo o corpo contra os efeitos destrutivos dos radicais livres, por ser boa
fonte de vitamina C, potássio, magnésio, cálcio e fósforo (SOARES et al, 2012).

2.5 Beterraba
A beterraba (Beta) é cultivada no Brasil, sendo consumida tanto in natura, quanto
processada industrialmente (SOUZA & RESENDE, 2003; MARQUES et al., 2010). Ela possui um forte
apelo sensorial em virtude da sua cor vermelho intenso, dispondo de qualidades como reduzir a
pressão arterial, ser antioxidante natural e reduzir ricos de cânceres e doenças cardiovasculares.
Tais benéficos advêm de sua composição rica em açúcares, sais mineiras, vitaminas: A, B1, B2 e C e
ácidos fólicos (RAMOS, 2015; SANTOS et al., 2014; LOPES et al., 2011).

2.6 Mel
O mel da abelha Apis mellifera é um produto de alto valor nutritivo e grande aceitabilidade,
principalmente por ser um considerado terapêutico e benéfico à saúde (RACOWSKI, 2009;
BARBOSA, 2014). Pode ser compreendido como uma mistura de substâncias naturais orgânicas e
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inorgânicas, produzido pelas abelhas, através do exsudados de plantas e néctares de flores
(BRASIL, 2000). Ele se destaca como um adoçante natural muito apreciado, em decorrência da
riqueza de sabores e aromas. Além disso, atua em ações antibacterianas, antibióticas, anticáries,
anti-inflamatórias, antimicrobianas, bioestimulantes, energética e cicatrizante (AL et al., 2009;
LORENTE et al., 2008). No Brasil, este alimento é produzido especialmente no estado do Pará,
região propícia em extensão, clima, solo e vegetação (SOUZA et al., 2014).

2.7 Própolis
A própolis é uma substância resinosa formulada pelas abelhas, composta basicamente por
cera, pólen e resinas, além de secreções das glândulas da cabeça. Ela é destinada a diversas
atividades na colmeia, como vedar fissuras, embalsamar inimigos naturais mortos para evitar a
putrefação e atividades microbianas, além de possui diversas atividades biológicas, dentre elas,
ação antioxidante, anti-inflamatória, antimicrobiana, anticarcinogênica e anti-HIV (DE-MELO,
2014). Ademais, sua utilização pela indústria alimentícia abrange diversas aplicações, a exemplo
da conservação de frutos pós-colheita, como revestimento (ALI et al., 2013; ZAHID et al., 2013;
DAIUTO et al., 2012; PASTOR et al., 2011; PEREIRA et al, 2002), e o incremento na composição de
diversos produtos que possibilitam conferir características benéficas aos consumidores, as quais
são desempenhas por este produto.

3. METODOLOGIA
3.1 Elaboração dos produtos
Os ingredientes utilizados na formulação dos sucos detox foram os seguintes: laranja,
beterraba, limão, extrato de própolis, mel e açúcar, adquiridos no centro comercial da cidade de
Pau dos Ferros – RN. Os sucos detox foram elaborados no Laboratório de Leites e Derivados, do
Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus Pau dos Ferros. Inicialmente foram definidas
duas formulações de sucos detox, diferenciadas pelo tipo de adoçante. A formulação F1 (controle)
foi adoçada com sacarose e a formulação F2 com mel e própolis.
Tabela 1: Proporções dos ingredientes utilizados em cada formulação.

Ingredientes
Suco de laranja
Suco de limão
Beterraba
Sacarose
Mel
Própolis

F1*(%)
60,0
5,0
25,0
10,0
-

F2**(%)
60,0
5,0
25,0
9,9
0,1

*F1 (controle – adoçado com sacarose);
**F2 (adoçado com mel e própolis).
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Somente então, com o auxílio de um espremedor elétrico (MONDIAL®), retirou-se o suco
das laranjas e dos limões, bem como, cortou-se as beterrabas em cubos para facilitar o
processamento. Logo depois, foram batidos suco de laranja, suco de limão e beterrabas cortadas
em um liquidificador industrial (SKYMSEN®) para a homogeneização (3-5min.). Em recipientes de
polipropileno, misturou-se separadamente o mel, própolis e açúcar nas quantidades específicas
para casa formulação; posteriormente foram resfriados a 4ºC.

3.2 Análise sensorial e estatística
Os sucos detox foram avaliados por 44 provadores, não treinados, entre 12 e 50 anos,
quanto à aceitação dos seguintes atributos: cor, corpo, aroma, sabor e impressão global. Para isso,
utilizou-se uma escala hedônica de nove pontos, variando de “(9) gostei muitíssimo” a “(1)
desgostei muitíssimo” (DUTCOSKY, 2013). Além disso, foram questionados quanto à frequência de
consumo dos sucos detox, se consumiam “nunca”, “ocasionalmente”, “frequentemente”. Aqueles
que não escolheram nenhuma das alternativas, foram contados como “Não respondeu” . Ainda
determinou-se o Índice de Aceitabilidade (IA) dos sucos detox, utilizando-se a fórmula a seguir:
IA (%) = A x 100 / B

(2)

Considerando A como a nota média geral obtida pelo atributo e B como a nota máxima
adquirida pelo atributo (TEIXEIRA et al., 1987).
As médias obtidas dos atributos de aceitação foram analisados em triplicata, com o auxílio
do software Assistat versão 7.7 beta, através da análise de variância (ANOVA), comparando-se as
médias pelo teste de Tukey a nível de 5% de significância (p<0,05).

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
As médias obtidas no resultado da análise sensorial dos sucos detox de laranja, limão e
beterraba estão apresentadas na Tabela 2.
Tabela 2: Resultados da análise sensorial para os sucos detox de laranja, limão e beterraba.

Atributos
Cor
Corpo
Aroma
Sabor
Impressão global

F1* (controle)
7.30 ± 1.71a
6.16 ± 1.96a
6.61 ± 1.90a
5.95 ± 2.30a
6.09 ± 2.03a

F2**
7.30 ± 1.75a
6.00 ± 1.91a
6.07 ± 2.00a
5.64 ± 2.17a
5.86 ± 2.09a

DMS
0.79
0.82
0.82
0.95
0.86

MG
7.30
6.08
6.34
5.79
5.97

CV(%)
26.26
31.12
31.20
38.77
34.34

*F1 (controle – adoçado com sacarose); **F2 (adoçado com mel e própolis);
Média ± desvio padrão seguidas na linha pela mesma letra não diferem estatisticamente
entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância.
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De antemão, é importante ressaltar que não existe legislação que determine padrões de
qualidade e identidade específicos para sucos detox. Ambas as formulações não apresentaram
diferença estatística pelo teste de Tukey, em nível de 5% de significância (p<0,05), mostrando-se
numericamente semelhantes.
No que se refere à cor, principal atributo avaliado pelos consumidores, que interfere na
aceitação das demais características (BEZERRA, 2010), percebe-se que as amostras de sucos detox
obtiveram resultados iguais (7,30), que correspondem a “gostei moderadamente”. Belisario et al.
(2014) também obteve resultados positivos, variando de 7,66 a 7,71, ao processar e analisar suco
misto de acerola, melancia e beterraba. O corpo dos sucos detox recebeu médias de 6,16 e 6,00,
para as formulações F1 (controle) e F2, respectivamente. Resultados que demonstram uma
avaliação “gostei ligeiramente”, semelhante ao encontrado por Budin et al. (2014) nas
formulações mais aceitas (textura - 6,23 e 6,00), em “Análise sensorial de néctares elaborados a
partir da polpa de macaúba”.
No atributo aroma é possível verificar uma diferença numérica entre as formulações F1
(6,61) e F2 (6,07), demonstrando que o suco adoçado com sacarose foi mais bem aceito neste
quesito. Médias semelhantes foram encontrados por Sousa et al. (2011) nas formulações mais
bem aceitas (6,1), ao avaliarem sensorialmente néctar de manga tradicional e light. Tal diferença
pode ser explicada pela adição de mel e própolis. O mel é um alimento que se destaca por ser
muito apreciado como um adoçante natural (AL et al., 2009; LORENTE et al., 2008), mas é pouco
utilizado para esse fim em nossa região, onde tem sido consumido mais na composição de receitas
medicinais caseiras (SEBRAE, 2011). Já a própolis possui uma propriedade característica não muito
apreciada (sabor e odor), apesar dos potenciais benefícios a saúde contribuírem para uma maior
exploração na indústria de alimentos (PEREIRA et al., 2006).
O sabor foi o atributo menos aceito em ambas as formulações (F1 – 5,95 e F2 – 5,64),
evidenciando a necessidade de aperfeiçoar este quesito. Vale considerar a adição do suco de
limão que desenvolve um suco de sabor muito ácido. Resultados superiores foram encontrados
por Silva et al. (2008) para o mesmo quesito (6,00-7,01), ao desenvolver néctar de caju adoçado
com mel de abelha. A frequência com que os provadores consomem este tipo de produto pode
justificar este fato, uma vez que observa-se na tabela a seguir (Tabela 3) o baixo consumo de sucos
detox, com 50% correspondendo a frequência de consumo “nunca”.
Tabela 3: Frequência de consumo dos sucos detox.

Frequência
Nunca
Ocasionalmente
Frequentemente
Não respondeu

Provadores (%)
52,27
29,55
6,81
11,36

Não é um produto comumente vendido nos comércios e lanchonetes, o que pode
colaborar para um menor consumo, especialmente para 90% dos avaliadores da pesquisa, que se
encontram numa faixa etária de 12 a 25 anos. Neste seguimento, a impressão global expressou
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médias de 6,09 e 5,86 para F1 e F2, respectivamente, o que demonstra uma menor aceitação para
os sucos detox de laranja, limão e beterraba adoçados com sacarose, mel e própolis. Nogueira et
al. (2016) encontrou médias superiores para o mesmo atributo (7,23 e 7,57), ao estudar sobre
“elaboração, caracterização química e sensorial de blend de cajá manga e maracujá”. As
percentagens obtidas no Índice de Aceitabilidade (IA) dos sucos detox de laranja, limão e
beterraba adoçados com sacarose, mel e própolis estão expostas na Figura 1.

Figura 1: Percentual obtido no Índice de Aceitabilidade para cada formulação.

Verifica-se que somente a formulação F1 (controle – 71,35%) apresentou percentagem
acima de 70%, considerada positiva, já que, segundo Teixeira et al. (1987), os resultados com boa
perspectiva de aceitabilidade apresentam-se acima ou igual a 70%. Isso deixa evidente mais uma
vez a necessidade de melhorar as características sensoriais da formulação (F2 – 68,59%),
objetivando uma melhor aceitabilidade por parte dos consumidores. Apesar disso, Vieira et al.
(2010) obtiveram porcentagens inferiores às desta pesquisa, ao analisar sensorialmente um suco
de couve com limão (57,58%), em “análise sensorial de sucos elaborados com aproveitamento
integral de alimentos”.

5. CONCLUSÕES
Diante dos resultados, conclui-se que todas as amostras apresentam-se como uma boa
opção de comercialização, por demonstrarem características sensoriais satisfatórias, com Índice
de Aceitabilidade próximo ou superior a 70%. A formulação mais bem aceita foi a F1 (controle),
em virtude de uma composição mais convencional ao paladar. A maior parte dos atributos
apresentou-se semelhante aos reportados na literatura, apesar de não existir legislação que
determine padrões para os sucos detox. Ainda torna-se necessário o aperfeiçoamento da
formulação adoçada com mel e própolis (F2), visando uma melhor aceitação sensorialmente.
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ABELHA Apis mellifera E A FREQUÊNCIA DE CONSUMO DOS PRODUTOS APÍCOLAS
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I. M. G. Silva1; A. A. Silveira Neto2; D. C. Lins3; Sales Júnior, F. V.4; Souza, G. A.5.
E-mail: matheus_bed125@outlook.com 1; antonio.neto3@ifrn.edu.br2; dayaneliins98@gmail.com3;
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RESUMO
O objetivo do presente trabalho foi comparar
sensorialmente duas formulações de biscoito tipo
cookies, uma das amostras com mel e a outra apenas com
açúcar, e identificar a frequência e o consumo de
produtos apícolas. O teste afetivo para comparação entre
à amostra (A) e à amostra (B) foi realizado com 51
provadores, não treinado, escolhidos aleatoriamente, de
diferentes faixas etárias, do Instituto Federal do Rio
Grande do Norte (IFRN), campus Pau dos Ferros, os quais
responderam em uma ficha sua opinião sobre as
características impressão global, cor, sabor, aroma,
textura e intenção de compra. As amostras foram

apresentadas e identificadas com números aleatórios.
Para avaliação utilizou-se a escala hedônica organizada de
1 (Desgostei extremamente) a 9 (Gostei extremamente).
No teste de intenção de compra utilizada escala hedônica
organizada de 1 (compraria com certeza) a 5 (não
compraria com certeza). De acordo com o teste sensorial,
conclui-se que a formulação dos biscoitos tipo cookie com
mel e açúcar desenvolvido no IFRN campus Pau dos
Ferros, pode ser desenvolvida e comercializada e que a
maiorias dos voluntários tinha entre 15 a 18 anos, nos
quais 98% deles afirmaram consumir produtos apícolas,
no entanto cerca de 29% consomem raramente.

PALAVRAS-CHAVE: Mel; Análise sensorial; Biscoito cookies; Consumo de produtos apícolas.

SENSORY ANALYSIS OF BISCUITS TYPE COOKIES FORMULATED WITH HONEY OF
BEE Apis mellifera AND CONSUMER FREQUENCY OF BEE PRODUCTS BY TASTERS
ABSTRACT
The objective of this study was to compare two sensory
cookie formulations, one of the samples with honey and
the other only with sugar, and to identify the frequency
and consumption of bee products. Affective test to
compare the sample (A) and the sample (B) was carried
out with 51 tasters, untrained, randomly selected from
different age groups, the Instituto Federal do Rio Grande
do Norte Institute (IFRN) campus Pau dos Ferros, which
responded in a form your opinion about the
characteristics overall impression, color, flavor, aroma,
texture and purchase intent. Samples were presented and

identified by random numbers. For evaluation we used
the organized hedonic scale of 1 (extremely disgusted) to
9 (very good). In purchase intent test used organized
hedonic scale from 1 (definitely buy) to 5 (do not buy for
sure). According to the sensory test, it is concluded that
the formulation of biscuits type cookie with honey and
sugar developed in IFRN campus Pau dos Ferros, can be
developed and marketed, and that the majority of the
volunteers were between 15 to 18 years, in which 98 %
said consuming bee products, however about 29% rarely
consume.

KEYWORDS: Honey; Sensory analysis; Cookies; Consumption of bee products.
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1. INTRODUÇÃO
A produção de biscoitos é uma prática muito antiga, na qual se utilizavam duas pedras para
amassar grãos, adicionava-se água a massa seca e levava-se ao fogo. Com passar do tempo foram
acrescentados novos ingredientes a massa do biscoito, como amidos e outras substâncias
alimentícias (SIMABESP, 2008).
O biscoito é um produto de grande comercialização, pois abrange todas as classes sociais e
é encontrado facilmente no comércio. Vários fatores explicam o seu valor comercial, um deles é a
qualidade do produto que está relacionada com propriedades como: a textura, a cor, o sabor e
aparência geral, preço e com um duradouro tempo de prateleira (PASSOS, 2012).
Dos produtos apícolas, o mel é sem dúvida o mais conhecido e difundido. Era utilizado como
alimento e como recurso medicinal pelas antigas civilizações, e um dos primeiros alimentos do
homem. É um produto natural das abelhas obtido a partir do néctar das flores que é excretado de
insetos sugadores de partes vivas das plantas, que por ser de origem vegetal tem um grande teor
nutricional, diferentemente dos açucares normais, o mel tem melhor metabolização por possuir
açucares simples, já o açúcar comum utilizado não possui essa facilidade, assim necessitando que o
organismo quebre esses açucares complexos em açucares simples, fazendo certo esforço (SILVA,
2008).
O mel possui constituintes, que mesmo não estando em grandes concentrações agregam
grandes valores vitamínicos e minerais ao mel. Utilizado mundialmente por servir como adoçante
natural, sem que haja perca dos sabores dos demais ingredientes também adicionados aos
produtos, e ainda por ser considerado como fonte natural saudável, por suas qualidades
terapêuticas como: atividade antimicrobiana, propriedades antioxidantes, bioestimulante,
energética, cicatrizante e entre outras, podendo haver variação de acordo com a origem floral do
néctar (BERA, 2007).
O objetivo do presente trabalho foi comparar sensorialmente duas formulações de biscoito
tipo cookies, uma das amostras com mel e a outra apenas com açúcar, e identificar a frequência e
o consumo de produtos apícolas.

2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1 Mel
O mel é uma solução supersaturada de açúcares, principalmente glicose e frutose, produzido
a partir do néctar das flores, assim possuindo grande valor nutricional. O mel apresenta uma
coloração variável de quase incolor ate marrom escuro. Também pode ser viscoso, fluido e até
mesmo sólido. O sabor e o aroma do mel podem variar desde a forma de coleta ate a origem floral
do néctar. É um produto de fácil exploração, dependendo do clima e condições propícias para uma
boa produção (VENTURINI, 2007).
Em sua composição há predominância de frutose e glicose, ainda contendo também agua,
maltose, glucose, sacarose, proteínas aminoácidos, vitaminas de minerais como: tiaminas,
riboflavina, niacina, acido pantatênico, piridoxina (B6) e acido ascórbico. O mel possui também
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muitos minerais no qual podemos destacar o cálcio, potássio, sódio, magnésia, ferro, cobre e entre
outros minerais (WIESE, 2005).
Por esses fatores o mel é um alimento mundialmente recomentado e tem grande
importância terapêutica, indicado para crianças e idosos principalmente por conter as vitaminas e
minerais que necessitamos diariamente, o mel quando puro pode apresentar diversas
propriedades: antimicrobiana, curativa, calmante, regenerativa de tecidos, estimulante, dentre
outras (SILVA, 2008).
Por ser constituído por açúcares simples como glicose e frutose, o mel pode ser facilmente
digerido e então metabolizado facilmente pelas células sem precisar que haja uma quebra desses
açucares por enzimas, e assim tendo uma fácil entrada na célula e rapidamente transformada em
energia, diferente dos açucares complexos, por esse e outros fatores terapêuticos e o mel pode ser
e é considerado um adoçante natural, sem que tenha perca de sabores dos demais componentes e
ainda seja alcançado o objetivo de adoçar e também contribuir para a saúde do consumidor
(CASTOLDI, 2014).
Com a crescente preocupação da sociedade como maus efeitos das alimentações
industrializadas, que passam por rigorosos processos químicos em sua fabricação, tem sido tem sido
cogitada a substituição desses alimentos por outros que não passem por esses processos, surgindo
assim adoçantes alternativos como o mel utilizado como alternativa para substituir o açúcar
industrial, e que agrega qualitativos valores nutricionais quando adicionado a outros alimentos
como pães, bolos e biscoitos (GENEROSO, 2009).

2.2 Biscoitos
O biscoito é um alimento originalizado pelo amassamento e cozimento de uma massa,
entretanto, nem sempre foi assim. Na antiguidade usavam-se duas pedras para amassar grãos de
árvores até que ficasse uma massa seca, e adicionava-se água, cozinhava-se sobre outra pedra, que
era levada diretamente ao fogo, tendo assim uma textura dura completamente diferente dos
biscoitos atuais (MOREIRA, 2013).
Em sua composição os biscoitos possuem farinha, amido, e outras substâncias alimentícias,
como cereais, água, sal e trigo, fermentado ou não, é de fácil produção, no qual fica a critério do
produtor acrescentar outros ingredientes ao produto. Após o preparo da massa, inicia-se a
modelagem dos biscoitos, em seguida leva-se ao forno, e logo se tem o resultado de um alimento
crocante. O sabor, a textura, aroma sempre iram depender dos ingredientes utilizados e do preparo,
pode-se ter biscoitos doces ou não, com textura dourada ou mais marrom e assim por diante
(MORAES, 2010).
Atualmente, pensando no valor nutricional dos alimentos consumidos diariamente, os
biscoitos já estão sedo formulados com a intenção de compor sua fortificação com fibra ou proteína
passaram a ser recomendadas na alimentação, devido ao crescente aumento da incidência de
algumas doenças crônicas como: obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes. Muitos
ingredientes fornecem essas qualidades de fortificação como: fibra de milho, farinha de trigo por
farelo de arroz e sementes de girassol, que agregam grandes valores econômicos e nutricionais aos
biscoitos (PEREZ, 2007).
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3. METODOLOGIA
3.1 Formulação do biscoito tipo cookie
Os ingredientes para a formulação dos cookies, foram adquiridos no comercio local e
encontram-se descritos a seguir (Tabela 1). Foram desenvolvidos dois tipos de cookies o primeiro
com a adição de mel (amostra A), e o segundo sem mel (amostra B).
Tabela 1: Ingredientes e quantidades para as formulações desenvolvidas.

Ingredientes

Amostra (A)

Amostra (B)

Margarina

120g

120g

Açúcar

150g

150g

Ovos

1 unidade

1 unidade

Farinha

225g

225g

Fermento

7g

7g

Mel

60g

0g

Canela

7g

7g

Raspa de limão

5g

5g

3.2 Análise sensorial
O teste afetivo para comparação entre à amostra (A) e à amostra (B) foi realizado com 51
provadores, não treinado, escolhidos aleatoriamente, de diferentes faixas etárias, do Instituto
Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), campus Pau dos Ferros, os quais responderam em uma ficha
sua opinião sobre as características impressão global, cor, sabor, aroma, textura e intenção de
compra.
As amostras foram apresentadas e identificadas com números aleatórios. Para avaliação
utilizou-se a escala hedônica organizada de 1 (Desgostei extremamente) a 9 (Gostei extremamente).
No teste de intenção de compra utilizada escala hedônica organizada de 1 (compraria com certeza)
a 5 (não compraria com certeza).

3.3 Análise estatística
Para a tabulação dos dados utilizou-se o programa (Microsoft Excel®) e para comparação dos
dados foi utilizado o programa estatístico BioStat, atrás da análise de variância (ANOVA), sendo as
medidas comparadas a posteriori pelo teste de Tukey, a um nível de probabilidade de 5%.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Análises sensoriais (características sensoriais, aceitação global e intenções de
compra)
Para as características do teste sensorial avaliadas nesse trabalho, obteve-se diferença
estatística apenas na característica textura do produto, na qual amostra B se sobressaiu em relação
à outra, recebendo melhores notas para esse quesito, para as demeais características não houve
diferença considerada significativa entre as médias (Tabela 2).
Tabela 2: Características sensórias dos biscoitos tipo cookies formulados com mel e sem mel, médias e desvio-padrão.

Parâmetros avaliados

Amostra B

Amostra A

Odor

7,5882 ± 1,2518

7,5882 ± 1,3142

Cor

7,3333 ± 1,3952

7,4902 ± 1,4335

Sabor

8,1020 ± 1,2624

7,8824 ± 1,2907

Textura

7,8039 ± 1,2652a

7,2353 ± 1,2098

Médias dentro da mesma linha, com sem letra, não são significativamente diferentes, no nível de 5%, pelo teste de
Tukey.

As notas atribuídas as características cor, aroma e sabor comprovam que as amostras foram
bem aceitas pelos provadores não treinados, no qual a aceitação ficou entre “gostei regularmente”
e “gostei moderadamente” (notas 7 e 8 respectivamente), comprovando que para este público
esses aspectos não se mostraram tão relevantes. Passos (2012), testando diferentes formulações
de biscoito adoçadas com açúcar mascavo, açúcar cristal e mel, também não obteve diferença
significativa nos quesitos cor e sabor para as três formulações. As notas relativamente altas,
comprovam grande apreciação do mel como produto apícola por parte dos provadores. Um fator
que certamente acarretaria em uma maior diferença entre as médias, seria a realização do teste
sensorial com provadores treinados.
Para a característica aceitação global, pode-se observar na Tabela 3, que não houve
diferença estatística, visto que houve igualdade de preferência por parte dos provadores, que
atribuíram notas com medias de 7 (gostei regularmente). No entanto, para o quesito intenção de
compra, o biscoito sem mel obteve uma média mais próxima de 2 (provavelmente compraria), o
que implica dizer que este produto teria uma maior probabilidade de compra por parte dos
avaliadores, em relação ao biscoito formulado com mel que obteve médias de aproximadamente 3
(indiferente).
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Tabela 3: Aceitação global e intenção de compra dos biscoitos tipo cookies com diferentes formulações, médias e
desvio padrão.

Parâmetros avaliados

Amostra B

Amostra A

Aceitação global

7,9149 ± 1,4116

7,6304 ± 1,4354

Intenção de compra

1,8980 ± 1,1226a

2,1224 ± 0,8811

Médias dentro da mesma linha, com sem letra, não são significativamente diferentes, no nível de 5%, pelo
teste de Tukey.

Não houve diferença em relação a aceitação de mercado, no entanto apesar de 98% dos
avaliadores serem apreciadores de mel, o biscoito sem mel obteve melhor média, com relação a
intenção de compra. O que não era esperado, já que Macagnan (2014), testando sensorialmente
pão formulado com mel (pão de mel), observou que a adição do mel na formulação aumentou a
possibilidade de compra, por parte dos provadores, que atribuíram notas na escala de
“provavelmente compraria”, para o quesito intenção de compra.

4.2 Frequência e consumo dos produtos apícolas dos provadores
Na figura 1, observa-se a idade dos provadores que participaram da análise sensorial dos
biscoitos tipo cookies.
20 anos
2%
19 anos
2%

Idade dos Provadores
29 anos
2%
18 anos
18%

14 anos
6%
15 anos
35%

17 anos
16%
16 anos
19%

Figura 1: Idade dos provadores que realizaram a análise sensorial.
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Entre os 51 provadores que realizaram a analise sensorial dos biscoitos tipo cookies a idade
de 15 anos foi a mais representativa com 35%, seguido de 16 anos (19%), 18 anos (18%), 17 anos
(16%), 14 anos (6%) e 19, 20 e 29 com apenas 2%.
Na Figura 2, observa-se que a grande maioria dos avaliadores consume algum produto
apícola e a Figura 3, mostra a frequência com a qual estes consomem.

Aprecição de produtos apicolas
2%

sim
não
98%

Gráfico 2: Consumo dos produtos apícolas pelos participantes da análise sensorial.

Frequência de Consumo
semanalmente
10%
dificilmente
27%
raramente
29%

não consome
14%

mensalmente
20%

Gráfico 3: Frequência de consumo de produtos, apícolas por parte dos provadores que realizaram o teste sensorial.
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Constatou-se que 98% dos provadores (50 pessoas), consomem produtos apícolas e cerca
de 29% consomem raramente, seguido de 27% que consome dificilmente, mensalmente (20%),
semanalmente (10%) e 14 % (7 pessoas) não consomem produtos apícolas.

5. CONCLUSÕES
De acordo com o teste sensorial, conclui-se que a formulação dos biscoitos tipo cookie com
mel e açúcar desenvolvido no IFRN campus Pau dos Ferros, pode ser desenvolvida e comercializada
e que a maiorias dos voluntários tinha entre 15 a 18 anos, nos quais 98% deles afirmaram consumir
produtos apícolas, no entanto cerca de 29% consomem raramente.
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mateus_bed125@autlook.com4; jackson.queiroga@ifrn.edu.br5

RESUMO
O objetivo deste trabalho foi analisar físico-química e
fitoquimicamente duas amostras de méis de abelhas Apis
mellifera produzidos no Município de Portalegre/RN,
Brasil. As amostras de méis foram obtidas no mercado
local da cidade de Pau dos Ferros/RN e com um produtor
local do Município de Portalegre/RN. Os méis são do
Município de Portalegre/RN, localizado na região oeste do
Rio Grande do Norte, a 38° de longitude oeste e 6° de
latitude a sul, com posicionamento a 400 km da capital,
Natal. As análises Físico-Químicas e Fitoquímicas dos dois
méis de abelhas Apis mellifera foram realizadas nos
laboratórios 79 e 91 do Bloco Anexo do Instituto Federal
do Rio Grande do Norte (IFRN) – campus Pau dos Ferros.

As características físico-químicas das duas amostras de
méis produzidas no Município de Portalegre/RN estão nas
conformidades do Regulamento técnico de identidade e
qualidade do mel, normativa vigente para o mel brasileiro.
Foi detectada a presença de glicosídeos e vestígios de
flavonoides nas duas amostras de méis, no entanto não
foi identificada nos mesmos a existência de taninos e
antraquinonas.
Futuros
trabalhos
podem
ser
desenvolvidos com o intuito de identificar a origem floral
dos méis analisados para caracterizar e quantificar os
compostos fenólicos presentes nos méis do Município de
Portalegre, bem como, analisar algum grau de toxicidade
conferida pela presença destas substâncias.

PALAVRAS-CHAVE: Mel; Análises físico-químicas; Análises fitoquímicas.

PHYSICOCHEMICAL AND PHYTOCHEMICAL ANALYSES OF TWO Apis mellifera
HONEYS PRODUCED IN THE MUNICIPALITY OF PORTALEGRE/ RN, BRAZIL
ABSTRACT
The objective of this study was to analyze and
physicochemical and phytochemical two honey samples
of Apis mellifera produced in the municipality of
Portalegre / RN, Brazil. The honey samples were obtained
on the local market town of Pau dos Ferros / RN and with
a local producer of the Municipality of Portalegre / RN.
Honeys are the Municipality of Portalegre / RN, located in
the western region of Rio Grande do Norte, 38 ° west
longitude and 6 ° of south latitude, with positioning 400
km from the capital Natal. The physicochemical and
phytochemical analysis the two honeys of Apis mellifera
bees were carried out in laboratories 79 and 91 of Block
Annex of the Instituto Federal do Rio Grande do Norte

(IFRN) - campus Pau dos Ferros. The physicochemical
characteristics of the two samples of honey produced in
the municipality of Portalegre / RN are in conformity
Technical Regulation of identity and quality of honey,
current regulations for Brazilian honey. It was detected
the presence of glycosides and traces of flavonoids in two
samples of honeys, however was not identified in the
same the existence of tannins and anthraquinones. Future
work can be developed in order to identify the floral origin
of honeys analyzed to characterize and quantify the
phenolic compounds present in the honeys of the
municipality of Portalegre, and to evaluate some degree
of toxicity conferred by the presence of these substances.

KEYWORDS: Honey; Physicochemical analyses; Phytochemical analyses.
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1. INTRODUÇÃO
Mel é uma substância natural e alimentícia elaborado pelas abelhas melíferas a partir do
néctar das flores e de outras secreções procedentes de partes vivas das plantas, que é recolhido,
transformado por meio da evaporação da água e adição de enzimas, e deixado maturar nos favos
da colmeia (BRASIL, 2000).
O mel é um produto biológico com composição que varia de acordo com a flora, no entanto,
é composto essencialmente por água, carboidratos (frutose, glicose, maltose, sacarose), proteínas,
aminoácidos, vitaminas como tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantatênico, piridoxina (B6) e
ácido ascórbico (vitamina C). Possui ainda minerais como cálcio, cobre, ferro, magnésia, manganês,
fósforo, potássio e sódio (ARRUDA, 2004; WIESE, 2005).
É comum encontrar méis com variações em suas composições físico-químicas, isso se deve
a vários fatores que interferem em sua qualidade, como as condições climáticas, pasto apícola
silvestre bastante diversificado e estágio de maturação, mas, em linhas gerais o mel apresenta
coloração que varia de branco d’água a âmbar escuro, pH entre 3,3 e 4,6 e no mínimo 65% de
açúcares redutores segundo a norma vigente no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento
(MAPA)(ARRUDA, 2004; MENDONÇA, 2008).
Apresentando cerca de 200 substâncias, o mel possui uma complexa mistura de açúcares
associados a inúmeros elementos presentes em menores quantidades, além dos minerais,
vitaminas, proteínas, enzimas e ácidos orgânicos, possui ainda, ácidos fenólicos, flavonoides e
outros fitoquímicos como: taninos, antraquinonas, glicosídeos, saponinas e alcaloides (WHITE,
1979).
As inúmeras características fitoquímicas e físico-químicas do mel, lhe conferem grande
importância na medicina tradicional. Sendo utilizado na etnomedicina desde o início da humanidade
e atualmente no tratamento de queimaduras, problemas gastrointestinais, úlcera de pele, asma,
bronquite e outros problemas associados a mucosas e olhos (CASTALDO; CAPASSO, 2002). O mel é
ainda uma grande fonte de antioxidantes, visto sua produção através do néctar das flores e de
outras partes vivas de vegetais que contém uma ampla variedade de fitoquímicos que possuem
propriedades antioxidantes, tais como: compostos fenólicos, ácido ascórbico e carotenoides,
compostos estes que são transferidos para o mel através do néctar e outras secreções vegetais
empregadas na elaboração do mel (SILVA, 2013).
Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo analisar físico-química e
fitoquimicamente duas amostras de méis de abelhas Apis mellifera produzidos no Município de
Portalegre/RN, Brasil.

2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1 Propriedades fitoquímicas empregadas ao mel
O Após uma série de transformações físicas e químicas, o néctar recolhido das plantas pelas
abelhas é convertido em mel, que quando ingerido in natura, sobre forma de medicamento,
composto com outros produtos apícolas ou drogas vegetais, age sobre o organismo humano. Os
crescentes avanços nas pesquisas e o frequente interesse pelo mel decorrem de sua composição
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diferenciada e de sua ação antimicrobiana, antisséptica, cicatrizante, anticancerígena e
antiflamatória. Dentre estas propriedades, destaca-se a capacidade antioxidante, que está
associada à presença de flavonoides, ácidos fenólicos e enzimas como glucose oxidase e catalase.
Esses compostos fenólicos presentes no mel estão diretamente associados à origem botânica do
néctar, pólen e óleos coletados pelas abelhas, o que faz com que o mel apresente diferentes
características bioativas (PONTE, 2003).
Nas espécies vegetais, entre as quais estão as forrageadas pelas abelhas, existem inúmeros
componentes com princípios ativos e outros inertes. Os princípios ativos não se distribuem de
maneira uniforme em todo o vegetal, podendo apresentar concentrações diferentes nas folhas,
flores, sementes, raízes e caule. Dentre os mais importantes princípios ativos presentes nos vegetais
podem-se citar os flavonoides, glicosídeos, antraquinonas e taninos (GARCIA, 1995; MATOS, 2000).
Os glicosídeos desempenham papel fundamental na vida dos vegetais, visto que estão
presentes em funções reguladoras, sanitárias e protetoras. Os glicosídeos são compostos
resultantes de hidrólise, que dão origem a um ou mais açúcares (glicona), e à aglicona, núcleo
fundamental que permite a classificação desses compostos em antraquinônico, cianogênico,
cumarínico, saponínico, flavonóide e cardioativo. Os glicosídeos cardiativos são absorvidos de forma
cumulativa pelo organismo, o que pode causar intoxicação aguda e crônica, sendo esta última mais
frequente, devido seu princípio ativo, digitoxina, está classificado entre as substâncias mais tóxicas.
No entanto, sua principal espécie, Dedaleira (Digitalis purpurea L.), é utilizada na medicina no
tratamento de insuficiência cardíaca (MATOS, 2000).
Antraquinonas/quinonas são compostos resultantes da oxidação de fenóis. Desde os
primórdios da humanidade os vegetais que possuem as quinonas em sua composição são utilizados
devido as suas atividades biológicas ou empregados como corantes na indústria têxtil e alimentícia.
As antraquinonas possuem grande importância na indústria farmacológica, mediante sua ação
laxativa, quando administrada em pequenas doses ou purgativa, quando utilizada em doses
maiores. Os antraquinonas possuem também ação antioxidante, capturando radicais livres e
atuando como antiprotozoária, apresentam ainda ação antimicrobiana, antifúngica e antiviral, bem
como efeitos analgésicos, o que permite que este composto seja empregado amplamente na
medicina (MATOS, 2000; LEÃO, 2015).
Taninos são substâncias que pertencem a um grupo de compostos fenólicos resultante do
metabolismo secundário de vegetais e podem ser definidos como polímero fenólico solúveis em
água que precipitam proteínas, podendo ser de dois tipos: hidrolisáveis ou condensados. Os taninos
são encontrados em uma diversificada variedade nos vegetais, podendos estar presente nas raízes,
casca, folhas, sementes, frutos e na seiva da planta (BATTESTIN, 2008). Estes compostos são
empregados largamente na indústria farmacêutica e alimentícia, entre suas aplicações estão o
curtimento do couro, o tratamento de água em barragens, na produção de borrachas, entre outras
(PANSERA, 2003). Os taninos possuem a tanase, que é uma enzima extracelular, induzível, produzida
quando em contato com ácido tânico, fungos, bactérias e leveduras, aplicada amplamente na
indústria alimentícia, na produção de sucos, cervejarias, cosméticos, farmacêutica e indústria
química (BATTESTIN, 2008).
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Os flavonoides estão entre os compostos fenólicos naturais mais encontrados em vegetais,
sendo um de seus principais grupos as flavonas. Este grupo de compostos é responsável pelas
colorações de muitos tipos de vegetais e frutas e são largamente encontrados em grãos, nozes,
flores e folhas. Os flavonoides possuem diversas propriedades farmacológicas, entre as quais
destacam-se à ação antiflamatória, antitumoral, antialérgica, antiviral, antimicrobiana,
antioxidante, além de atuar na redução da fragilidade capilar. Dessa forma, a ação desse composto
fenólico como antioxidante tem um papel fundamental da redução da oxidação de lipídios em
tecidos, animal e vegetal, pois ao ser inserido na alimentação humana além de conservar a
qualidade dos alimentos, reduzem os riscos de desenvolvimento de inúmeras patologias, como é o
exemplo do câncer e da arteriosclerose (ANGELO, 2007; MAGALHÃES, 2011; PONTE, 2003; PEREIRA,
2010).
A existência de compostos fenólicos no mel, confere características antioxidantes que atuam
no organismo humano como auxiliar na prevenção de várias patologias degenerativas causada pelos
radicais livres, como o desenvolvimento do câncer, Alzheimer, doença de Parkinson, esclerose
múltipla e uma série de outras doenças (SILVA, 2013).

3. MATERIAS E MÉTODOS
3.1 Obtenção dos méis e local do experimento
As amostras de méis foram obtidas no mercado local da cidade de Pau dos Ferros/RN e com
um produtor local do Município de Portalegre/RN. Os méis são do Município de Portalegre/RN,
localizado na região oeste do Rio Grande do Norte, a 38° de longitude oeste e 6° de latitude a sul,
com posicionamento a 400 km da capital, Natal (MORAIS, 2005).
As análises Físico-Químicas e Fitoquímicas dos dois méis de abelhas Apis mellifera foram
realizadas nos laboratórios 79 e 91 do Bloco Anexo do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) – campus Pau dos Ferros.

3.2 Análises Físico-Químicas
3.2.1 Cor
A determinação da cor dos dois méis foi realizada em espectrofotômetro 560 mm,
utilizando-se como branco a glicerina pura (MARCHINI, 2004). Os dados que foram obtidos no
espectrofotômetro (em mm) eram convertidos em cor utilizando-se a Escala de Cores Pfund.
3.2.2 Açúcares Redutores
Para determinação dos açúcares invertidos nas amostras de méis utilizou-se a metodologia
descrita por Adolf Lutz (1985).
Pesou-se 2g de cada amostra de mel em um béquer de 100 mL e diluiu-se para 100 mL de
água, em seguida filtrou-se em papel filtro. Em um béquer de 100 mL foi adicionado com auxilio de
uma pipeta, 10 mL de cada uma das soluções de Fehling A e B e 40 mL de água. A solução foi
aquecida até o ponto de ebulição e adicionou-se 1 mL de azul de metileno em cada uma das
amostras e titulou-se até o ponto de viragem, vermelho-tijolo.
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3.2.3 pH
A determinação do pH foi realizada seguindo as Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz
(1985) com pHmetro digital marca Procyon, pH 10.

3.3 Análises fitoquímicas
3.3.1 Identificação de Flavonoides
3.3.1.1 Reação de Pew

Foram evaporados até a secura, 3 mL do extrato final presente no tubo de ensaio; ao resíduo
restante adicionaram-se 3 mL de metanol e uma pitada de zinco metálico, sendo, sem seguida, foi
adicionado aproximadamente 3 gotas de ácido clorídrico (HCl) concentrado. Para casos positivos a
coloração final deve ser vermelha.
3.3.1.2 Reação do Cloreto Férrico

A 1 mL do extrato final foi adicionada algumas gotas de FeCl3 (Cloreto Férrico) a 2%. As
colorações verde, amarelo ou ainda violáceo devem ser observadas, para casos positivos,
dependendo do tipo de flavonoide presente.
3.3.1.3 Reação de Cloreto de Alumínio

Foi necessário umedecer diferentes áreas de um papel filtro com a solução e logo após
adicionou-se em uma das marcas umedecidas uma gota de cloreto de alumínio a 5% em etanol, e
expôs a luz UV. Em casos positivos observa-se fluorescência verde amarelada.
3.3.2 Identificação de antraquinonas
3.3.2.1 Antraquinonas livres

Em 1 mL da solução acrescentou-se 10 mL de éter etílico e 1 mL de amônia diluída, e agitouse. Para casos positivos a camada aquosa deverá apresentar coloração rósea.
3.3.3 Identificação de glicídios
3.3.3.1 Reação de Legal

Em 1 mL da solução adicionou-se 2 mL do extrato clorofórmico em um tubo de ensaio, o
resíduo resultante foi dissolvido em 1 mL de piridina e, em seguida, adicionou-se 0,5 mL de NaOH
(Hidróxido de sódio) e 0,5 mL de nitroprussiato de sódio a 10%. Para casos positivos a solução deverá
apresentar coloração vermelha intensa.
3.3.4 Identificação de taninos
3.3.4.1 Reação de gelatina

Em 2 mL da solução de mel adicionou-se 2 gotas de HCl (Ácido clorídrico) diluído e a solução
de gelatina a 2,5% gota a gota. Para casos positivos haverá a formação de precipitado.
3.3.4.2 Reação de sais de ferro

Em 2 mL da solução adicionou-se 10 mL de água deionizada, 2 a 4 gotas da solução de FeCl3
(Cloreto férrico) a 1% (m/m) em metanol. Para casos positivos, aparecerá coloração azul (taninos
hidrolisáveis) ou verde (taninos condensados).
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3.3.4.3 Reação de acetato de chumbo

Em 5 mL da solução acrescentou-se 10 mL da solução de ácido acético a 10% e 5 mL da
solução de acetato de chumbo a 10%. Para casos positivos aparecerá formação de precipitado com
coloração esbranquiçada (taninos hidrolisáveis).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Análise físico-química
Os resultados para os parâmetros físico-químicos analisados nas duas amostras de méis,
provenientes do Município de Portalegre, interior do Rio Grande do Norte, pode ser observado na
Tabela 1.
Tabela 1: Cor, pH e Açúcares Redutores (AR) determinados em méis produzidos por abelhas Apis mellifera no
Município de Portalegre/RN.

Amostras
Mel A
Mel B
BRASIL (2000)***

Cor**
Âmbar claro
Âmbar
-

pH
4,50
4,42
-

AR*(%)
87
72
Mínimo 65

*AR = Açúcares Redutores; ** especificações da Escala de Cores Pfund; *** Normativa vigente.

O conteúdo de açúcares redutores variou de 87 a 72% para as amostras de méis A e B,
respectivamente, a normativa vigente (Brasil, 2000), estabelece um mínimo de 65% para açúcares
redutores, portanto, as duas amostras de méis analisadas estão dentro dos limites previstos.
Os valores apresentados no presente trabalho estão próximos aos de Sodré (2007) e Arruda
(2004), que obtiveram médias de 78,84 e 74,30%, respectivamente, analisando méis do Estado do
Ceará e Tocantins.
Os valores obtidos para o pH variaram de 4,50 a 4,42 para as amostras A e B,
respectivamente. O mel naturalmente é ácido, devido a liberação da ácido glicônico, resultante da
ação da enzima glicose-oxidase sobre a glicose do mel, essa característica foi comprovada também
nos trabalhos de Welke (2008), Mendonça (2008) e Marchini (2004), que obtiveram valores de 4,0,
4,31 e 4,4 para pH de méis do Estado do Tocantins, Noroeste do Rio Grande do Sul e Itirapina
Município de São Paulo, respectivamente.
Observou-se que houve variação na característica cor entre as duas amostras, visto que o
mel A apresentou coloração âmbar claro e o mel B cor âmbar, conforme a Escala de Cores Pfund. A
cor do mel está diretamente relacionada com a sua origem botânica, processamento e
armazenamento, bem como fatores climáticos durante o fluxo do recurso floral e a temperatura na
qual o mel é mantido dentro da colmeia (MARCHINI, 2007). Desta forma, um destes fatores, sua
combinação ou até mesmo todos eles, podem ter influenciado o escurecimento do mel B, já que
ambos são do mesmo município e teoricamente deveriam ter a mesma coloração já que estão sendo
comercializados na mesma época do ano.
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4.2 Testes fitoquímicos
Os resultados obtidos com os métodos de abordagem fitoquímica para a detecção de
compostos fenólicos nos méis de abelhas Apis mellifera, proveniente da cidade de Portalegre/RN,
estão apresentados na Tabela 2.
Tabela 2: resultado do teste fitoquímico para as duas amostras de méis de abelhas Apis mellifera.

CLASSES
Flavonoides

Antraquinonas

REAÇÃO/REVELADORES
Pew
Cloreto férrico
Cloreto de Alumínio

Livres
Legal
Glicosídeos
Sais de ferro
Acetato de chumbo
Taninos
Gelatina
*(-) Ausência da substância; (+) Presença da substância.

AMOSTRAS
Mel A
Mel B
–
–
+
+
_
_
–
+
+
–
–

–
+
+
–
–

No presente trabalho não foi detectada a presença de antraquinonas na forma livre nas
amostras (A) e (B) de méis de abelha A. mellifera do Município de Portalegre, visto que não houve
mudança na cor final da solução, que deveria apresentar coloração rósea na camada aquosa para
resultados positivos. Apesar de estar presente em quase todos os vegetais como destacado por Leão
(2015), existe uma pequena parcela de plantas que não possuem este composto, ou possuem, mas
em pequenas concentrações ou em partes vegetais que não são coletadas pelas abelhas, dessa
forma, pode-se explicar a ausência de antraquinonas nas amostras de méis analisados.
Na prospecção fitoquímica não houve vestígios de flavonoides para os testes de Pew e
cloreto de chumbo, visto a permanência da coloração cinza na solução. No entanto, a reação de
cloreto férrico mostrou-se positiva, havendo mudança na coloração da solução, que passou de
quase translúcida para verde. Magalhães (2011), realizando um estudo químico e biológico in vitro
demonstrou a presença deste composto em méis de Melipona subnitida D., entretanto, deve-se
destacar que por se tratar de uma outra abelha, não é garantido que todo mel tenha a presença de
flavonoides, pois os processos físico-químicos que as abelhas utilizam para transformar do néctar
em mel são muito variados.
O resultado foi negativo para taninos tanto na amostra (A) como em (B), pois não houve
formação de precipitado, não havendo indicativos da presença desse composto nas amostras de
méis analisados, isso pode ser um indicador da ausência deste composto no mel de abelhas, visto
que nenhuma das literaturas consultadas indicam à sua presença. A explicação para à ausência de
taninos nos méis podem ser dadas por Trugilho (2003), que relata em seu trabalho que apesar deste
composto estar presente em quase todos os vegetais e em diversas partes da planta, sua extração
comercial é feita através da casca e/ou do cerne da madeira, locais onde os índices de concentração
de taninos são relativamente maiores, e nos quais as abelhas não fazem coleta.
Para glicosídeos o resultado foi positivo nas duas amostras de méis, havendo indicativos da
presença deste composto comprovados pelas reações de Legal e Sais de ferro, visto que a solução
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final apresentou coloração vermelho intenso e cor esverdeada, respectivamente, no entanto a
reação de acetato de chumbo mostrou-se negativa, não apresentando formação de precipitado,
que indica resultado positivo para este teste. A existência desse composto fenólicos no mel, pode
conferir uma característica antioxidante que auxilie na prevenção de inúmeras doenças
degenerativas, e até ser utilizá-lo no tratamento de insuficiência cardíaca (MATOS, 2000; SILVA,
2013).

5. CONCLUSÃO
As características físico-químicas das duas amostras de méis produzidas no Município de
Portalegre/RN estão nas conformidades do Regulamento técnico de identidade e qualidade do mel,
normativa vigente para o mel brasileiro.
Foi detectada a presença de glicosídeos e vestígios de flavonoides nas duas amostras de
méis, no entanto não foi identificada nos mesmos a existência de taninos e antraquinonas.
Futuros trabalhos podem ser desenvolvidos com o intuito de identificar a origem floral dos
méis analisados para caracterizar e quantificar os compostos fenólicos presentes nos méis do
Município de Portalegre, bem como, analisar algum grau de toxicidade conferida pela presença
destas substâncias.
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RESUMO
A goma de mandioca é um alimento
amplamente consumido na região Nordeste do Brasil; é
um produtoobtido de forma artesanal a partir da fécula
da mandioca (ManihotesculentaCrantz). Frente à
importância econômica e nutricional deste produto, com
o presente trabalho, objetivou-se no presente trabalho,
caracterizar físico-quimicamente três amostras de goma
de mandioca comercializadas no município de Currais
Novos, estado do Rio Grande do Norte, esperando com
isso fornecer informações referentes à composição e às
características
físico-químicas
do
produto,
constatandosua conformidade com os parâmetros
permitidos pela legislação em vigor. Para isto, foram
realizadas análises de umidade, proteína, lipídios e

cinzas. Quanto à umidade, todas as amostras
apresentaram-se em conformidade, obtendo valores
médios bem próximos, de 42,32 a42,78%. Em relação ao
teor proteico, os valores encontrados foram bastante
baixos para as três amostras, variando de 0,11 a 0,31%. O
índice de cinzas, que determina o teor de minerais
presentes no produto,variou de 0,06 a 0,34%nas
amostras analisadas, porém, quando comparados à
farinha de mandioca, tais valores se encontram dentro
dos padrões estabelecidos pela Legislação Brasileira que
é de no máximo 2,0%.A legislação não estabelece valores
específicos para o teor de lipídios, mas os resultados
encontrados assemelham-se com outros valores
encontrados
na
literatura
(0,17
a
0,20%).

PALAVRAS-CHAVE: Goma de mandioca, Farinha de mandioca, Artesanal, Caracterização físico-química.

PHYSICOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF CASSAVA GUM COMMERCIALIZED IN
THE MUNICIPALITY OF CURRAIS NOVOS / RN
ABSTRACT
Cassava gum is a food widely consumed in the Northeast
region of Brazil; it is obtained from handmade product
from the starch of cassava (Manihotesculenta Crantz).
Facing the economic and nutritional importance of this
product, with this work, the aim in the present study was
to characterize physico-chemically three cassava starch
samples commercialized in the city of Currais Novos, Rio
Grande do Norte, hoping to provide information
concerning the composition and physico-chemical
characteristics of the product, verifying compliance with
the parameters allowed by law. For this, moisture
analyzes were performed, protein, fat and ash. As for

humidity, all samples had to comply, getting very close to
average values, from 42.32 to 42.78%. In relation to the
protein content, the values were very low for the three
samples ranging from 0.11 to 0.31%. The content of ash,
which determines the content of minerals in the product
ranged from 0.06 to 0.34% in the samples, however,
when compared to cassava flour, such values are within
the standards established by the Brazilian legislation it is
at most 2.0%. The law does not set specific values for
lipid content, but found results are similar to others
found in the literature (0.17 0.20%).

KEYWORDS: Cassava starch, Cassava flour, Artisanal, Physico-chemical characterization.
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1. INTRODUÇÃO
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é cultivada em muitos países do ocidente ao oriente
e tem sido a principal fonte de carboidratos de alguns povos, particularmente da África e da
América latina. É um tubérculo pertencente à família Euphorbiacea, cultivada por suas raízes
tuberosas ricas em amido. Atualmente são produzidas 170 milhões de toneladas de mandioca por
ano: 53,32% na África, 28,08% na Ásia, 18,49% nas Américas e 0,11% na Oceania. Originária do
continente sul-americano, muito provavelmente do Brasil central, disseminou-se por toda a região
tropical do globo após as grandes navegações. Há indícios na história que os indígenas brasileiros
foram os primeiros a descobri-la e fazerem seu uso, comendo-a como raiz e fazendo produtos
manufaturados (LIMA, 2010, p. 35; KOBLITZ, 2011, p. 36).
Dados da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB, 2013) colocam o
Brasil entre os quatro maiores produtores mundiais (8,4% da produção total),atrás apenas da
Nigéria, Indonésia e Tailândia. Dando destaque aos estados do Nordeste, cuja região representa
25% da produção total do país.
A cultura da mandioca passa por um processo de inovação no Rio Grande do Norte,
ganhando relevância neste cenário, principalmente, por sua tolerância às severas condições
climáticas do semiárido nordestino, que abrange cerca de 85% do território potiguar. O Estado é o
sétimo produtor regional de mandioca, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE, com 341 mil toneladas produzidas em 2010, e avança apostando na inovação,
ciência aplicada e tecnologia. As mudanças incrementam a produção no plantio da raiz e a
industrialização da farinha da fécula. Garantem também um maior rendimento para os
plantadores e produtores de todo estado, o que a torna uma das poucas opções econômicas para
muitos destes pequenos agricultores potiguares, sobretudo da região Seridó, Agreste Potiguar e
Central Potiguar, mais especificamente na Microrregião da Serra de Santana (SEBRAE, 2006; O
NORDESTE, 2011).
Nas fecularias, para cada tonelada de raiz processada, são produzidos cerca de 250 kg de
fécula de mandioca, com 12% de umidade, e 928,6 kg de bagaço, com 85% de umidade (base
úmida), que totaliza cerca de 35,93% de matéria seca nas raízes. A produção brasileira de fécula
de mandioca gera em torno de 2 milhões de toneladas deste resíduo úmido e,no mundo,
aproximadamente29 milhões de toneladas. Considerando-se a farinha de bagaço de mandioca
com teor de umidade de 12%, poderiamser geradas 566 mil toneladas desta farinha, no Brasil,e
7,72 milhões de toneladas, no mundo (FAO, 2011; IBGE, 2011; FIORDA et al., 2013).
Sob esta perspectiva, o projeto tem como objetivo caracterizar físico-quimicamente três
amostras de goma de mandioca comercializadas no município de Currais Novos, estado do Rio
Grande do Norte, contrapondo os parâmetros permitidos pela Legislação, a fim de fomentar o seu
uso e fornecer informações para os consumidores.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1. Mandioca
A mandioca é uma planta dicotiledônea pertencente à família Euphorbiaceae, gênero
Manihote espécie ManihotesculentaCrantz. Trata-se de um arbusto herbáceo com altura média de
1,5 a 3,0m, mas que pode atingir até 7,0 m. As raízes tuberosas da mandioca crescem em grupos
de quatro a oito, com tamanho e forma variáveis de acordo com o cultivar: geralmente com 15 a
100 cm de comprimento e 3 a 15 cm de diâmetro, podendo ser cilíndricas, cônicas ou ovais
(KOBLITZ, 2011, p. 37).
A raiz adventícia dessa planta apresenta o padrão anatômico normal de desenvolvimento
até o início do processo de tuberização, estabelecendo-se uma diferenciação maior das células
parenquimáticas do xilema para o acúmulo de grão de amido que representa cerca de 85% da
massa total da raiz (OLIVEIRA; MORAES, 2009).Em torno dessa polpa encontra-se a chamada casca
primária, que contém um líquido leitoso que pode encerrar um glicosídeo cianogênico venenoso.
A casca primária é envolta pela membrana intermediária, uma película suberificada, sobre a qual
se deposita a periderme, ou casca, corresponde a 2% da massa (LIMA, 2010, p. 36).
Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2003), a mandioca se
classifica em duas categorias: 1) doces ou de “mesa”, também conhecidas como aipim, macaxeira
ou mandioca mansa e normalmente utilizadas para consumo fresco humano e animal; e 2)
amargas ou mandiocas bravas, geralmente usadas nas indústrias, para produção de farinha e
fécula.
Essas características da mandioca (resistência a alta pluviosidade e também à seca, aliados à
sua baixa exigência de fertilidade do solo e à possibilidade de armazenamento das raízes no
campo (realização da colheita), fazem dessa tuberosa um alimento de extrema importância para a
população, especialmente em áreas sujeitas à seca, com baixo desenvolvimento tecnológico,
evitando a incidência de fome. Sua industrialização vem ganhando destaque na economia, sendo
utilizada como matéria-prima para diversos produtos, como a fécula e seus derivados (FIORDA et
al., 2013).
2.1.1 Composição Química
A mandioca se compõe de 67 a 75% de umidade, de 2 a 5% de proteína bruta, de 1,5 a 2,5%
de celulose, de 0,1 a 0,5% de lipídeos, de 18 a 25% de fécula e de 0,5 a 1,9% de cinzas (LIMA, 2010,
p. 40).Constituída de carboidratos (até 90%), importante fonte energética, dos quais o mais
abundante é o amido. Esses valores podem variar de acordo com o cultivar, a idade da planta na
época da colheita e as condições geográficas, ambientais e de manejo. Do total de carboidratos da
mandioca, 64 a 72% são compostos de amido, rendendo ao final do processo cerca de 20 a 30 %
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de amido em peso fresco, e esse produto (fécula/goma), apresenta menores teores de proteínas e
cinzas do que o amido de outras fontes (KOBLITZ, 2011, p. 37).

2.2 LEGISLAÇÃO
De acordo com a Legislação Brasileira, farinha é o produto obtido da moagem da parte
comestível de vegetais, podendo sofrer processos tecnológicos adequados, devendo o produto ser
denominado de farinha seguido do nome do vegetal de origem. A farinha de mandioca é o
produto obtido pela ligeira torração da raladura das raízes de mandioca previamente descascadas,
lavadas e isentas do radical cianeto. O produto submetido à nova torração é denominado farinha
de mandioca torrada. Já a farinha de tapioca pode ser definida como um produto obtido sob a
forma granulada a partir da fécula de mandioca e submetido a processo tecnológico adequado
(BRASIL, 1978).

3. MATERIAL E MÉTODOS
Para elaboração deste trabalho foram coletadas três amostras (denominadas de A, B e C) de
goma de mandioca comercializadas no município de Currais Novos/RN e em conseguinte avaliada
suas composições físico-químicas no laboratório de pesquisa do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Foram avaliados os seguintes parâmetros:
• O teor de umidade será determinado de acordo com o método 31.1.02 da AOAC (1995),
usando-se estufa a 105°C por 8 horas.
• O teor de cinzas obtido depois que as amostras forem carbonizadas até cessar a liberação
de fumaça e, posteriormente, calcinadas em mufla a 540 °C até peso constante, segundo o
método 31.1.04 da AOAC (1995).
• O teor de lipídios foi obtido por extração em Soxhlet, durante seguidas 10 horas e
posterior evaporação do solvente, de acordo com o método 31.4.02 da AOAC (1995).
• O teor de proteínas foi determinado pela técnica de micro-Kjeldahl, baseado em hidrólise
e posterior destilação da amostra, utilizando o fator 6,25 x %N, de acordo com o método 31.1.08
da AOAC (1995).
• O teor de Carboidrato foi estimado por diferença, subtraindo de 100 o somatório de
proteínas, lipídios e cinzas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A partir da Tabela 1, pode-se observar a conformidade no teor de umidade entre os três
tipos de amostras, onde todas apresentaram média próxima a 43%. A amostra A apresentou
42,78%, a amostra B 42,72%, e para a amostra C42,32% no valor de umidade. Observando isto,
constatou-se que há um padrão na produção das três gomas, por apresentarem valores
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aproximados. A legislação em vigor não estabelece padrão para este parâmetro; em contrapartida,
para a farinha de mandioca há a permissão de no máximo13% de umidade (BRASIL, 1978), tendo
em vista que para a produção da goma há a adição de água no processamento, o que explica o seu
aumento de umidade.

Tabela 1 – Composição centesimal de goma de mandioca
Composição Centesimal de goma de mandioca
Amostra

Umidade

Cinzas

Lipídeos

Proteínas

Carboidratos

A

42,78 ± 0,11

0,06 ± 0,02

0,51±0,41

0,11±0,02

56,51±0,56

B

42,72 ± 0,14

0,34 ± 0,01

0,12±0,075

0,25±0,02

56,56±0,39

C

42,32 ± 0,19

0,28 ± 0,10

0,10±0,01

0,31±0,09

55,95±1,81

Para o teor de cinzas, que pode ser observado na tabela 1, se mostrou inconstante,
variando de 1 a 3,35%, porém, quando comparadas a Legislação da farinha de mandioca, todas as
amostras estão dentro dos padrões estabelecidos neste parâmetro, que determina no máximo
2,0% (BRASIL, 2005)
O teor de lipídios foi avaliado e seus valores encontram-se na tabela 1. Para a amostra A,
foi obtido o valor médio de 0,51%; para a amostra B0,12 e para a amostra C 0,10%, apresentando
seu valor médio de lipídios menor dentre as amostras de goma de mandioca. A legislação em vigor
não estabelece valores específicos com relação ao teor de lipídios, entretanto, os valores
encontrados para as amostras de goma mostram-se, em sua grande maioria, coerentes com Chisté
et al. (2007) que na mesma análise, porém com a farinha de mandioca, obtiveram valores na faixa
de 0,17 a 0,20%.
Os teores de proteína encontrados foram bastante baixos, o que já era esperado frente à
composição da raiz de mandioca, que apresenta em média 82,5% de amido, 2,7% de fibras, 0,3%
de matéria graxa, 2,4% de cinzas, 0,2% de açúcares redutores e 2,6% de proteínas (% em massa
seca) (CEREDA et al., 2003), como pode ser observado na tabela 4. Na amostra A, foi encontrado o
valor médio de ±0,11% neste parâmetro; na amostra B valor médio de ±0,25% e na amostra C o
valor de ±0,31%, sendo a amostra de maior teor protéico. Os resultados mostraram-se inferiores
aos encontrados por Chisté et al. (2007), que obtiveram valores na faixa de 0,76 a 0,94%.
Na tabela 1, podemos observar os valores de carboidratos encontrados. Na amostra A, o
teor de carboidratos médio foi de ±56,51%; na amostra B, apresentou ±56,56% e na C, ±55,95%.
Não há Legislação vigente que padronize o teor de carboidratos da goma, entretanto, segundo a
Portaria nº 554 de 30.08.1995 da Secretaria da Agricultura, do Abastecimento e Reforma Agrária,
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as amostras mostraram-se consideravelmente abaixo do indicado para a farinha de mandioca (7075%)(Brasil, 1995), apresentando aproximadamente 56% da substância em sua composição.

5. CONCLUSÃO
Com relação ao teor de umidade, as amostras de goma de mandioca apresentaram valores
considerados dentro dos padrões, pois mesmo estando acima do permitido para a farinha, o seu
alto índice pode ser explicado pela adição de água no processamento, o que explica o seu
aumento de umidade. O teor de cinzas mostrou-se consideravelmente variado, indo do valor
médio de ±0,06 a ±1,30%, o que pode ser explicado por alguma variação do solo ou clima.
Também não há legislação que especifique a quantidade de cinzas permitida para a fécula da
mandioca, assim como com os lipídios, que nas análises apresentaram em média±0,24%. Para o
teor de proteína mostrou-se bem baixo se comparado com o de carboidratos, tendo em vista o
elevado poder energético da mandioca. A partir do estudo, foi observado que para a maioria das
amostras analisadas há conformidade entre os valores encontrados, porém, certos compostos de
algumas amostras apresentaram-se fora dos padrões das demais, nos levando a perceber a
necessidade de uma legislação específica para que haja maior padrão de qualidade para a goma
de mandioca, tendo em vista seu alto consumo na região.
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RESUMO
Biossegurança é a aplicação do conhecimento,
técnicas e equipamentos objetivando a prevenção da
exposição do usuário a riscos no ambiente laboratorial.
As Boas Práticas Laboratoriais são fundamentos da
biossegurança, por isso elas devem ser aplicadas em
todos os laboratórios. No Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus
Currais Novos um dos laboratórios que podem oferecer
riscos para os estudantes é o de Microbiologia de

Alimentos e por esse motivo é fundamental a aplicação
das Boas Práticas Laboratoriais. Para a verificação e
listagem das ações utilizadas nesse ambiente laboratorial
foi realizada a aplicação de questionários sobre o tema
em questão. Os resultados obtidos foram que algumas
BPL’s são de fato aplicadas, ao passo que muitas e
importantes práticas são meramente deixadas de lado
por parte dos estudantes.

PALAVRAS-CHAVE: Biossegurança , Boas Práticas Laboratoriais , Laboratório de Microbiologia de Alimentos.

BIOSAFETY IN FOOD MICROBIOLOGY LABORATORY OF CAMPUS CURRAIS NOVOS
ABSTRACT
Biosafety is the application of knowledge, techniques and
equipment aimed at preventing the user's exposure to
risks in the laboratory environment. Good Laboratory
Practices are fundamentals of biosafety, so they should
be applied in all laboratories. The Federal Institute of
Education, Science and Technology Rio Grande do Norte
– campus of Currais Novos one of the laboratories that

can pose risks for students is the Food Microbiology and
therefore it is essential to implementation of Good
Laboratory Practice. For verification and listing of shares
used in this laboratory environment was carried out
questionnaires about the issue at hand. The results were
that some BPL's are actually applied, many important
practices are merely overlooked by the students.

KEYWORDS: Biosafety , Good Laboratory Practices, Food Microbiology Laboratory
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1. INTRODUÇÃO
O ambiente laboratorial, principalmente o de microbiologia, pode oferecer riscos a todos
os usuários, bem como a comunidade que o envolve, conforme afirma a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - Anvisa (2005). Penna e colaboradores (2010) e Costa e Costa (2002) citam que
diante dos riscos oferecidos no laboratório surgiu o conceito de biossegurança para esses
ambientes, bem como legislações que a normatizassem. Após várias mudanças ao longo dos anos,
hoje temos a biossegurança laboratorial como a aplicação do conhecimento, técnicas e
equipamentos objetivando a prevenção à exposição do usuário nesse ambiente, conforme define
Mastroeni (2006).
A exposição que ocorre comumente nos laboratórios se dá principalmente à riscos
biológicos, físicos, químicos, ergonômicos e de acidentes de acordo com Centrifuegos (2001). Os
laboratórios são classificados pela Instrução Normativa nº 7 em uma escala de nível de
biossegurança que vai de 1 a 4 e é paralela a classificação de grupo de risco, que também possui
uma importância ímpar, segundo a Organização Mundial da Saúde (2004).No entanto para que se
possa garantir uma mínima exposição aos riscos inerentes ao ambiente laboratorial é
indispensável o conhecimento e aplicação das Boas Práticas Laboratoriais (BPL’s). Elas são
consideradas as técnicas padrões em biossegurança, pois de fato objetivam a proteção do
operador, auxiliares, comunidade local, instrumentos de manipulação e meio ambiente (FONSECA
, 2012).
No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) Campus Currais Novos, um dos ambientes que pode oferecer riscos aos estudantes é o
Laboratório de Microbiologia dos Alimentos. Ele possui uma classificação de nível de
biossegurança e grupo risco 2 conforme a Norma Regulamentadora 32 (NR 32)por conter
microrganismos que o incluem nesse grupo. Desse modo é considerado um laboratório básico e
possui risco individual moderado, por isso é imprescindível o conhecimento e utilização das Boas
Práticas Laboratoriais (BPL’s) nesse ambiente, conforme afirma a Organização Mundial da Saúde
(2004). Apesar de predominar nesse local o risco biológico, não se pode excluir a existência de
outros tipos de riscos, como os riscos físicos, químicos, ergonômicos e de acidentes, pois também
são aplicáveis. A obrigatoriedade da utilização das Boas Práticas Laboratoriais faz necessária a
identificação de quais delas a maioria desses usuários estão utilizando ou não no Laboratório de
Microbiologia dos Alimentos do IFRN - Campus Currais Novos.

2. BIOSSEGURANÇA
A biossegurança são as condições sobre as quais os agentes infecciosos podem ser
seguramente manipulados e contidos de forma segura, conforme cita Mastroeni (2006). Já a
CTbio/Fiocruz (2000), adota uma definição voltada para os riscos, pois afirma que biossegurança é
a prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes as atividades de pesquisa, produção,
ensino, desenvolvimento, tecnologia e prestação de serviços, visando a saúde do homem e o
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equilíbrio de tudo que está a sua volta. A biossegurança vem sendo cada vez mais valorizada visto
que os profissionais estão passando a entender a responsabilidade diante dos riscos inerentes a
atividade de manipulação de agentes biológicos, microbiológicos, químicos, entre outros
(FONSECA, 2012).

2.1 Riscos e classificações
Para o entendimento do conceito de biossegurança é necessário o conhecimento do
conceito de risco, que é todo perigo ou possibilidade de perigo, existindo a probabilidade de perda
ou de causar algum dano. A importância do risco é a insegurança presente que pode causar danos
à saúde das pessoas. Os riscos são divididos em riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e
de acidentes conforme a classificação da Portaria nº 5 de 18/08/1992 do Departamento Nacional
de Segurança e Saúde do Trabalhador (DNSST) do Ministério do Trabalho e Emprego
(CENTRIFUEGOS ,2001; FONSECA, 2012).
O risco químico é causado pela presença de agentes químicos. Esses geralmente são
substâncias ou compostos que podem penetrar no organismo humano por pelas vias respiratórias
nas formas de poeira, névoas, gases e vapores, ou através da absorção cutânea ou ingestão. A
atuação desses agentes no organismo humano pode muitas vezes causar doenças. Os danos mais
comuns são a irritação na pele ou nos olhos, queimaduras leves ou severas. Os agentes podem ser
solventes, combustíveis, explosivos, irritantes, voláteis, cáusticos, corrosivos e tóxicos. O risco de
manuseio de cada produto é representado por pictogramas normatizados pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que indicam os primeiros sintomas no contato com a
substância (CENTRIFUEGOS, 2001; HIRATA E FILHO, 2008; CARVALHO,1999; GRIST, 1995;
RODRIGUES, 2010).
Os riscos físicos são, segundo Hirata e Filho (2008), riscos provocados por algum tipo de
energia. Eles são determinados pelos agentes físicos, enumerados por sua vez pela Norma
Reguladora 09 (NR-09) em temperaturas extremas e umidade, radiações, ruídos e vibrações e
pressão anormal e iluminação.
O risco ergonômico está atrelado ao entendimento das questões relativas ao homem e seu
ambiente de trabalho, visando a sua segurança e saúde, assim como a qualidade do sistema.
Alguns riscos ergonômicos são levantamento e transporte manual de peso, repetitividade, ritmo
excessivo, posturas inadequadas de trabalho, trabalho em turnos, etc (FONSECA, 2012).
O risco de acidente é aquele que se possui quando não há cumprimento das normas de
biossegurança, tornando o ambiente susceptível a acidentes (CENTRIFUEGOS, 2001).
De acordo com a NR 32, risco biológico é a probabilidade de exposição ocupacional a
agentes biológicos. A resolução nº 1 de 1988 do Conselho Nacional da Saúde (CNS), Capítulo X,
artigo 64 classifica os grupos de riscos nos ambientes laboratoriais, em relação a manipulação de
agentes biológicos e microbiológicos. Ela coincide com a categorização dos níveis de
biossegurança (NB) estabelecidos pela Instrução Normativa nº 7, da CTNbio para Agentes
Etiológicos Humanos e Animais com base no Risco no Anexo I da Lei 8974/95, Biossegurança em
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Laboratórios de Pesquisa 16 Instrução Normativa nº7, de 06 de junho de 1997, Ministério da
Ciência e Tecnologia – MCT.
O Grupo de Risco/Nível de Biossegurança 1 possui nenhum ou baixo risco individual e
coletivo, pois os microrganismos lidados nunca foram descritos como agente causal de doenças. Já
no Grupo de Risco/Nível de Biossegurança 2 o risco coletivo é baixo, entretanto o risco individual
está presente. Isso por que os agentes utilizados são patogênicos e mesmo que seja improvável
que constitua um perigo grave para o pessoal do laboratório, a comunidade ou ao ambiente, a
exposição a esses agentes pode causar uma infecção grave, mas existe um tratamento eficaz e
medidas de prevenção. Além disso o risco de propagação de infecção é limitado. No Grupo de
Risco/Nível de Biossegurança 3 o risco individual é alto, embora o coletivo seja baixo e no Grupo
de Risco/Nível de Biossegurança 4 existe um alto risco tanto individual como coletivamente (OMS,
2004).

2.2. Laboratório de Microbiologia dos Alimentos
O laboratório de microbiologia de alimentos tem como função principal realizar análises
microbiológicas nos alimentos com a finalidade de verificar a sua qualidade. Então é necessária
que haja prevenção dos riscos inerentes a atividade, visto que na maioria das vezes existe
presença de microrganismos patogênicos, na maioria das vezes classificados em NB 2. Esses
microrganismos podem afetar a saúde dos consumidores, causando surtos alimentares. Contudo,
é necessário também que se conheça esses microrganismos para que se saiba o risco ofertado aos
manipuladores das pesquisa e/ou alunos. Tais riscos decorrem, principalmente da falta de
informações, do não uso dos EPI’s, da concepção, funcionamento e manutenção inadequada das
instalações, equipamentos e materiais presentes no laboratório. Entretanto esse ambiente requer
um controle de riscos, visto que qualquer inadequação pode comprometer a confiabilidade dos
resultados e a segurança do pessoal. De acordo com a Coordenação de Laboratórios os
microrganismos presentes da bacterioteca do laboratório são Bacilluss pp., Proteus , Salmonella,
Shigella , Staphylococcus aureus e Streptococcus pyogenes , esses possuem classificação dois
conforme a NR 32. Também existe K. maxianus , S. bayanus e Serratia, mas não possuem
classificação conforme a regulamentação(FONSECA, 2012; SILVA et al,2007).

2.3. Boas Práticas Laboratoriais
A NR nº32 do Minisério do Trabalho e Emprego classifica todos os microrganismos e
laboratórios, estabelecendo, desse modo, a manipulação adequada em cada um desses
ambientes. A maioria dos microrganismos utilizados no laboratório de microbiologia dos alimentos
- IFRN são classificados em nível 2 e por isso devem ser adotadas as normas de biossegurança.
Essas normas são fundamentadas nas boas práticas laboratoriais (BPL’s), que são consideradas as
normas e técnicas padrões de biossegurança que tem como objetivo tornar seguro o ambiente
laboratorial para o usuário/manipulador. O comportamento dos laboratoristas, entretanto, é de
fundamental importância para o sucesso dos procedimentos, de modo que o uso das práticas
citadas além de minimizar acidentes assegura a melhoria de qualidade dos procedimentos
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realizados. A utilização das BPL’s denota a prudência e o bom senso dos profissionais e
acadêmicos (FONSECA, 2012; HIRATA E FILHO, 2008; CARVALHO, 1999).
As principais BPL’s estão descritas a seguir: (1) O acesso ao ambiente laboratorial deve ser
restrito apenas as pessoas autorizadas pelo professor/coordenador ; (2) Comportar-se dentro
desse ambiente , a fim de minimizar os riscos provocados pela dispersão ; (3) Manter a higiene das
mãos : Sempre lavá-las , seja antes , durante ou depois o procedimento ; (4) O consumo de
alimentos nesses ambientes é proibido; (5) Levar objetos a boca, como pipetas, canetas e lápis, é
expressamente proibido; (6) É necessário utilizar sapato fechado e trajar roupas de proteção
(jaleco). Sendo impróprio o uso dessas roupas outros ambientes que não sejam o laboratório; (7) A
limpeza do ambiente é fundamental. Por isso deve ser realizada antes e depois da atividade ao
menos. Na utilização de agentes biológicos é necessário a higienização adequada com álcool 70%;
(8) Os resíduos biológicos devem ser devidamente descontaminados antes do descarte; (9) Ter o
devido cuidado com o manuseio de produtos químicos conforme sua classificação de risco. Além
disso, utilizar os EPI’s adequados a cada produto; (10) O treinamento e supervisão aos iniciantes é
de fundamental importância; (11) Disponibilizar kits de primeiros socorros e promover capacitação
dos usuários em segurança e emergência nos laboratórios (SANGIONI et al., 2010; ARAÚJO et al.,
2009; MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2002).

3. METODOLOGIA
Este trabalho foi realizado no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte – IFRN – Campus Currais Novos, localizado na Rua Manoel Lopes Filho, n. º 733, Bairro
Valfredo Galvão. O público alvo foram os alunos do Curso Técnico Integrado em Alimentos do
Campus Currais Novos, por ser um público que possui uma boa frequência no ambiente de estudo.
Foram aplicados Questionários de Biossegurança no Laboratório de Microbiologia para 60 alunos
das turmas de segundo ano do curso técnico integrado em alimentos (matutino e vespertino). As
turmas foram escolhidas porque frequentam o laboratório nesse período (2016.1) para aulas
práticas, já que estão cursando disciplinas referentes a microbiologia dos alimentos. Esse
questionário possui indagações baseadas nas BPL’s fundamentais no ambiente em questão,
indicadas pela Norma Regulamentadora nº 32 do Ministério do Trabalho e Emprego.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Dos 60 alunos que responderam os questionários 78,3% eram do sexo feminino e 21,6%
eram do sexo masculino, além disso a maioria dos alunos (61,6%) estavam na faixa etária de 16
anos, enquanto 10% estavam com 15 anos, 23,3% estavam com 17 anos, 1,6% estavam com 18
anos e 1,6% estavam com 19.
Primeiramente os alunos foram questionados quanto a atuação dos mesmos no
laboratório de microbiologia dos alimentos e foi indicado que a maioria dos alunos atuam, de fato,
como alunos (54 alunos, correspondente a 90% do total), entretanto existem entre eles bolsistas
(1,6%) e voluntários (8,3%).
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No laboratório de microbiologia de alimentos assim como muitos outros, é essencial o uso
do equipamento de proteção individual denominado jaleco, pois de acordo com Carvalho e
colaboradores (2009) o mesmo atenua a probabilidade de contaminação pela exposição a
microrganismos, mas também é bastante eficaz na proteção do tronco à respingos de substancias
químicas e a acidentes de origem física. Inicialmente a maioria indicou usar sempre o jaleco
(96,6%) e uma pequena quantidade afirmou usar às vezes (3,3%), mesmo diante da
obrigatoriedade do uso desse equipamento de proteção. É nítido que a maioria dos alunos está
possivelmente segura quanto a riscos químicos, físicos e biológicos inerentes a proteção do jaleco.
Apesar do uso do jaleco ser extremamente importante dentro do laboratório, os cuidados com o
mesmo também definem a segurança fora desse ambiente, conforme Gavetti (2013), pois o uso
do avental ao sair desse ambiente ou o contato do mesmo com objetos pessoais e até mesmo
outras roupas no momento da higienização são veículos potenciais de contaminação. Com base
nisso obteve-se que 93,3% do púbico não o utilizam fora do laboratório, mas que 6,66% utilizam
fora algumas vezes. Desse modo, também pode-se assegurar que os mesmos não estão sendo
veículo de contaminação do laboratório com o ambiente externo. Se tratando do transporte em
embalagem plástica a fim de evitar o contato com os objetos pessoas os resultados obtidos foram
negativos, visto que mais da metade dos estudantes (63,3%) não realizam essa prática e isso pode
resultar em contaminação dos objetos pessoais, como canetas, cadernos, entre outros. Esse
resultado pode ser observado na figura 1.
O questionamento seguinte se referiu ao transporte do jaleco, se o mesmo era
transportado ao avesso, para também evitar o contato com os objetos pessoais. Os estudantes
responderam em sua maioria (65%) que não transportavam o jaleco do avesso, embora 8,3%
tenham afirmado que transportavam ao avesso e 25% às vezes. Nesse quesito 1,6% dos alunos
não respondeu à pergunta em questão
ARMAZENAMENTO DO JALECO EM EMBALAGEM PLÁSTICA
15%

21,6%

Sim
Não
Às vezes

63,3%
Figura 1: Armazenamento do jaleco em embalagem plástica . Fonte : Autoria própria.

Quanto à lavagem e higienização das mãos antes e aos as atividades no laboratório de
análise microbiológicas; 93,33% dos alunos lavam e higienizam as mãos antes das atividades no
laboratório ao passo que 6,66% não lavam; 80% dos alunos afirmaram não lavar e higienizar as
mãos durante a atividade, embora 20% lavem. A maioria dos alunos (93,33%) indicaram que
realizavam a lavagem e higienização das mãos após a atividade e 6,66% afirmou que não lavavam
após o término. As mãos são veículos de contaminação e vias para infecções, principalmente no
laboratório de microbiologia. Por esse motivo o simples ato de lavar as mãos e higieniza-las
contribui para a remoção dos microrganismos aderidos. O ato de não lavar as mãos durante a
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atividade laboratorial pode se tornar um grande problema, visto que o contato com
microrganismos patogênicos torna as mãos, naquele momento, um veículo até as
superfícies/pessoas tocadas (ANVISA, 2010).
No que se refere a higienização das bancadas antes, durante e após a realização do
trabalho. Os dados obtidos nesse quesito estão contidos na figura 2. Conforme Holfling (2008) a
limpeza das bancadas deve ser realizada no início e no término da atividade a fim de eliminar os
microrganismos aderidos que poderiam contaminar as culturas a serem preparadas ou ser um
contato de risco ao manipulador.
HIGIENIZAÇÃO DAS BANCADAS
8,3%

21,6%

Sim
Não

28,3%

Apenas antes
41,6%

Apenas depois

Figura 2: Higienização das bancadas . Fonte : Autoria própria

Existem inúmeros reagentes e solução no ambiente laboratorial e cada um deles possui
características específicas que devem obrigatoriamente ser observadas durante o uso e o
armazenamento, a fim de evitar acidentes. Como por exemplo a manipulação de reagentes
corrosivos junto à pele ou de substâncias inflamáveis próximas a chamas, como o bico de Bunsen.
A partir da sexta pergunta do questionário foi possível verificar que que a maioria dos alunos
(60%) verificam as vezes os rótulos dos produtos, ao passo que 8,3% não verificam e 31,6%
verificam sempre (GAVETTI, 2013).
Quando questionados sobre brincadeiras dentro do laboratório; 81,6% dos estudantes
indicaram não brincar nesse ambiente ao passo que 16,6% afirmaram brincar as vezes e 1,66%
brincam nesse ambiente. Como a maioria costuma não brincar no laboratório, pode-se deduzir
que os alunos não estão desenvolvendo o Fator Pessoal de Insegurança, que é um dos principais
motivos que levam a acidentes no ambiente laboratorial (CENTRIFUEGOS, 2001).
Conforme Sangioni e Colaboradores (2010) e o MTE (2002) todos os usuários necessitam
de capacitação em emergência no ambiente laboratorial, visto que a rapidez na qual se realizam
os primeiros procedimentos pode ser decisivo a depender do tipo de dano. Em caso de acidentes
a maioria dos estudantes questionados (70%) apontaram que lembram alguns dos procedimentos.
Mas 18,3% indicou lembrar de todos os procedimentos e que 11,6% não lembram deles.
Em relação ao uso de equipamentos, os resultados obtidos estão indicados na figura 6. Os
equipamentos indicados no questionário são eximiamente importantes ao ponto de vista de
acidentes. O Bico de Bunsen, por exemplo, emite chama para o procedimento e essa chama pode
provocar queimaduras ou promover a combustão de substâncias inflamáveis próximas. A
autoclave é o principal meio para a esterilização de meios de cultura, por isso é um dos
equipamentos mais utilizados no dia-a-dia. Nesse equipamento são produzidos vapor e
temperaturas elevados, e por isso o uso inadequado pode causar desde uma esterilização ineficaz,
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queimaduras ou explosão de vidrarias, que na maioria das vezes causam ferimentos graves. O
chuveiro e o lava-olhos são dispositivos de segurança de extrema importância na ocorrência de
acidentes envolvendo produtos químicos em contato com a pele e os olhos. Incêndios são
acidentes que podem acontecer facilmente em laboratório, principalmente por causa de reações
químicas, combustão de produtos inflamáveis, entre muitas outras causas. Os cilindros de gás,
conhecidos popularmente como extintores, são equipamentos fundamentais para a contenção de
acidentes desse tipo. Contudo, ele também pode representar um risco potencial frente ao uso
incorreto, uma vez que uma válvula quebrada pode tornar o cilindro em míssil devido a pressão
contida dentro do recipiente. Além disso, é fundamental o conhecimento do gás que está contido,
pois os gases possuem restrição de uso (SCHNEIDER, 2011; GAVETTI, 2013).

NÚMERO DE ALUNOS QUE NÃO SABEM UTILIZAR OS
EQUIPAMENTOS
Bico de Bunsen
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NÚMERO DE ALUNOS QUE DESCONHECEM OS EQUIPAMENTOS

Figura 3: Número de alunos que não sabem utilizar os equipamentos . Fonte : Autoria própria.

Na cabine de proteção de fluxo laminar existente no laboratório encontra-se uma lâmpada
ultravioleta a fim de tornar o meio adequado para a inoculação de microrganismos. Entretanto, a
radiação emitida por esse tipo de lâmpada é extremamente danosa a retina dos olhos, além de
provocar queimaduras e/ou câncer de pele por um período de exposição prolongado. A décima
pergunta obteve que 50% dos estudantes se afastam dessa lâmpada quando ligada enquanto
16,6% se afastam as vezes e 16,6% não se afastam. Nessa pergunta 16,6% dos alunos não
responderam (HIRATA E FILHO, 2008).
Os estudantes indicaram, por fim, que no curso na qual estão inseridos são oferecidas
noções em biossegurança (61,6%) e 25% indicaram que não. Cerca de 13,3% não responderam à
tal questionamento. Essas noções são de fundamental importância, conforme Hirata e Filho (2008)
pois torna os usuários do laboratório sempre conscientes dos riscos expostos e da importância das
medidas de segurança.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As Boas Práticas de Laboratoriais que a maioria dos alunos aplicam, de fato, no laboratório
de microbiologia de alimentos do IFRN – Campus Currais Novos são: Uso do jaleco dentro do
laboratório, o não uso fora dele, a higienização das mãos antes e depois da atividade, a não
realização de brincadeiras nesse ambiente e o treinamento (Noções em biossegurança).Entretanto
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pode-se observar que muitas e importantes BPL’s não estão sendo aplicadas pela maioria dos
estudantes, como: Os cuidados com a lâmpada UV da cabine de proteção, o conhecimento da
utilização do extintor, o transporte do jaleco, a higienização das mãos durante a atividade, a
higienização das bancadas, a verificação dos rótulos dos produtos e a conduta em emergências. É
visível, portanto, que nem todas as práticas necessárias estão sendo aplicadas como deveriam e
por esse motivo a segurança dos estudantes fica comprometida.
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RESUMO
É sabido, que o desperdício de alimentos tem se tornado
uma problemática bastante evidente aos dias atuais. Não
é à toa que se vê países pagando um alto preço por frutos
exportados. É desse ponto que surge a ideia do
reaproveitamento, aproveitar de maneira total um fruto
que poderia ter como destino final a lata do lixo, mas que
com uma ideia de sustentabilidade se torna uma prática
frutífera aos olhos de quem pensa em aderir a essa ideia
de aproveitamento da casca da banana. Utilizando de
princípios de reutilização e aderindo a uma mentalidade

que vise o bem-estar das futuras gerações. Nessa
perspectiva, a partir da coleta e trituração das cascas de
banana que não teriam serventia para a merenda do
instituto, produziu-se uma farinha que deu subsídio para
a confecção de um biscoito. Observou-se que a receita
surtiu bastante efeito e agradou satisfatoriamente aos
alunos, constituindo-se, portanto, como sendo uma
técnica sustentável e saudável para a implantação dessa
realidade na rotina alimentar escolar.

PALAVRAS-CHAVE: Desperdício, casca de banana, reaproveitamento, sustentável e mentalidade.

UTILIZATION TOTAL BANANA PROMOTING A FOOD SUSTAINABILITY IDEA
ABSTRACT
It is known that food waste has become a problem quite
evident to today. No wonder you see countries paying a
high price for exported fruits. It is this point that arises the
idea of reuse, enjoy full way a fruit that could have as final
destination the trash can, but with an idea of
sustainability becomes a fruitful practice in the eyes of
anyone thinking of joining this idea use of banana peel.
Using reuse principles and adhering to a mindset that
seeks the well-being of future generations. In this
perspective, from the collection and crushing the banana

peel that would not have use for the feeding of the
institute, was produced a flour that gave grant for making
a cookie. It was observed that the recipe has had enough
effect and successfully appealed to students,
constituting, therefore, as a sustainable and healthy
technique for the implementation of this reality in the
school feeding routine.It is known that food waste has
become a problem quite evident to today. No wonder, we
see countries paying a high price for exported fruits.

KEYWORDS: Waste, banana peel, reuse, sustainable and mentality.
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1. INTRODUÇÃO
A banana é um fruto tropical, que se adequa perfeitamente aos fatores climáticos que o
Brasil possui. E quando se fala em banana, se dirige á um produto especificamente nacional, de fácil
comercialização e de sabor preferível, sendo estes uns dos fatores pelo qual esta fruta é tão
consumida em nosso país.
A produção global de banana quase duplicou nos últimos 30 anos. O aumento da produção
de 35 milhões de toneladas em 1979 para 95 milhões de toneladas em 2009, é o resultado da
expansão nas áreas de plantio e no ganho de produtividade, obtidos ao longo desses últimos 30
anos. As estatísticas da FAO indicam que foram cultivados com banana aproximadamente 2,7
milhões de hectares em 1979 e 4,8 milhões em 2009, aumentando nesse período, em 77% a área
cultivada. A produtividade aumentou 45%, passando de 13,1 toneladas para 19 toneladas /há em
1979 para 19 toneladas /há em 2009 (SILVA NETO; GUIMARÃES, 2011).
Olhando sob um ângulo produtivo, é notório que o consumo aumentou drasticamente, e
essa quantidade exacerbada de alimento, vale também ressaltar que há seus desperdícios. Embora
a tecnologia e seus avanços colaborem para um meio de produção sustentável, é necessário abrir
os olhos para o que pode ser reutilizável. E que não somente, se limita a reciclar um papel, mas
numa perspectiva mais abrangente: no aproveitamento total de alimentos.
O desperdício de frutas como a banana apresenta um índice de 40%, que vai desde o
manuseio inadequado no campo, embalagem inadequada, comércio inadequado, entre outros. Se
reduzida às perdas e o desperdício, poderia-se aumentar a oferta de produtos ao consumidor sem
aumentar a produção agrícola, reduzindo os custos e o preço, assim daria para alimentar milhões
de pessoas (EMBRAPA, 2002).
A falta de cuidados seja na forma em que se coleta o alimento, ou até mesmo no pós-colheita
– período em que o alimento demora até chegar às prateleiras, se resume basicamente no tempo
em que esse alimento é transportado – pode acarretar uma série de desperdícios que poderiam ser
facilmente evitados se houvesse um pensamento mais crítico sustentável. Porém, não se pode
apenas limitar o desperdício apenas para o que o mercado não consegue aproveitar. O consumidor
tem papel ativo na questão de conscientização, e o mesmo pode utilizar de artifícios que visem o
aproveitamento total de alimentos.
Onde um alimento que aparentemente não tinha serventia, e provavelmente iria ser mais um
resto de alimento que teria um fim destinado á lata do lixo. A casca da banana como produto a ser
aproveitado pode causar certo incômodo, logo, porque não é usual utilizar desse produto pra se
alimentar. Mas a sustentabilidade não está interligada apenas no que é lixo, seja um pedaço de
plástico ou metal que antes usado para algo passa a aderir um novo formato. A ideia de aproveitar
aquilo que não se via utilidade pode ser acoplada á novas configurações alimentares.
Pensando nisso, o trabalho tem como objetivo, utilizar a casca da banana como uma forma
de aproveitar esse produto de forma satisfatória. Tentando unir um mesclado de valores
sustentáveis reutilizando o que ia para o lixo e ajudando á promover uma mensagem de princípios
alimentares no que é concernente à melhora da qualidade nutritiva.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O agronegócio da banana é uma atividade lucrativa e desenvolvida em todo o território
nacional, numa demonstração irrefutável de sua amplitude, importância socioeconômica e
abrangência geográfica (EMBRAPA, 2004).
O desperdício de alimentos no Brasil é alto, chegando a 26 milhões de toneladas ao ano, o
que poderia alimentar 35 milhões de pessoas (CARDOSO, 2015 et al. apud STORCK et al., 2013). De
100 caixas de produtos agrícolas colhidos, apenas 61 chegam à mesa do consumidor (CARDOSO,
2015 et al. BANCO DE ALIMENTOS, 2008).
A fome e o desperdício de alimentos são dois dos maiores problemas que o Brasil enfrenta,
constituindo-se em um dos maiores paradoxos do nosso país que é um dos maiores exportadores
mundiais de alimentos e, também, um dos campeões de desperdício (CARDOSO, 2015 apud TORRES
et al., 2000).
Alimentos são desperdiçados de várias formas: pela produção em excesso, ao caírem dos
caminhões durante o transporte, ficando em estoque. Entretanto, boa parte do desperdício ocorre
exatamente onde o alimento deveria ser aproveitado: na cozinha. O descarte de cascas, sementes
e raízes que poderiam ser usadas em diversas receitas é um exemplo de como jogamos na lixeira o
que deveria estar no prato. A alimentação sustentável combate este processo, por meio do
aproveitamento integral, do planejamento na hora de ir às compras e da conservação. Menos lixo
acumulado, menos dinheiro gasto em vão e melhor distribuição de alimentos. Tudo isso com
pequenas mudanças no dia a dia (BANCO DE ALIMENTOS, 2008).
Bom, o aproveitamento integral dos alimentos é quando você usa um alimento em sua
totalidade, ou seja, suas cascas, suas folhas, seus talos, suas sementes, suas polpas e por aí vai.
Um bolo de casca de banana é um exemplo, suco de casca de abacaxi é outro, e ainda, um
terceiro exemplo é a sopa de talo de couve. No caso das cascas de frutas como maçã, pera, abacaxi,
banana, mamão, manga, goiaba e maracujá, pode-se fazer sucos, chás, geleias e compotas
(TOMANDL, 2013).
A educação alimentar e nutricional propicia conhecimentos e habilidades que permitem às
pessoas produzir, descobrir, selecionar e consumir os alimentos de forma adequada, saudável e
segura, assim como as conscientiza quanto a práticas alimentares mais saudáveis, fortalece culturas
alimentares das diversas regiões do país e diminui o desperdício de alimentos (CARDOSO, 2015).

3. METODOLOGIA
As cascas de bananas colhidas para a utilização dos biscoitos foram coletadas da merenda
do IFRN- Campus Ipanguaçu, onde a polpa da banana era utilizada para realização de vitaminas e
bolos. E a casca que não tinha utilização nenhuma, acabou tendo função integrante na produção e
função palatável do biscoito.

XII CONGIC | II
II SECITEX

620

3.1 Amostras
As bananas foram pesadas, selecionadas e lavadas uma a uma em água corrente e
sanitizadas por imersão em água clorada contendo 5 ppm de cloro. Em seguida descascadas
manualmente para retirada da polpa (que seria utilizada para o consumo na merenda).

3.2 Aquecimento
Logo após esse processo, tira-se o excesso de umidade com papel toalha descartável e em
seguida, colocou-se numa estufa, por volta de 60°C por um dia inteiro, caso não se tenha uma
estufa, o procedimento é realizado com um forno micro-ondas por cerca de 2 horas. A casca da
banana apresenta um perfeito estado quando sua coloração se apresenta toda escura, aparentando
que não há umidade presente na casca.

3.3 Trituração
Em seguida, colocou-se a casca no liquidificador até que se formou uma espécie de farinha.
Bateu-se em torno de uns dois a três minutos, ocasionalmente aparecendo pedaços maiores que
necessitaram triturar por mais tempo.

3.5 Preparo da amostra
Depois que a massa ficou pronta, separou-se os pedaços de modo a buscar uma
uniformidade. Levou-se ao forno em uma forma de bolo untada á 120°C por 30 minutos, revirando
os biscoitos de acordo com a necessidade.

3.6 Análise estatística
A análise sensorial foi realizada em uma sala do campus, tendo como total de avaliadores da
degustação 30 alunos devidamente matriculados na instituição. A média de aceitação dos
educandos em relação ao biscoito foi medida através de uma ficha avaliativa que propunha uma
nota de 1 a 10 aos biscoitos, com justificativa de nível de aceitação variando do desgostei muitíssimo
ao gostei muitíssimo.
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JUSTIFICATIVA

1

Desgostei muitíssimo

2

Desgostei muito

3

Desgostei regularmente

4

Desgostei ligeiramente
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5

Desgostei parcialmente

6

Gostei parcialmente

7

Gostei ligeiramente

8

Gostei regularmente

9

Gostei muito

10

Gostei muitíssimo

Tabela 1: Nível de aceitação do biscoito de casca de banana.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O sabor do biscoito, embora, seja feito de um material não muito utilizável pelos demais,
pode-se dizer que teve aceitação positiva em relação a esse quesito. De acordo com a análise do
gráfico a seguir exposto, aponta-se que o quesito gostou muito foi o mais pontuado, comprovando
o que foi dito anteriormente. Nessa perspectiva, assume-se que nem sempre o que é diferente –
embora acarrete certa estranheza de primeira mão – é refutado pela sociedade, principalmente na
classe jovem, que eventualmente é mais exigente quanto aos sabores e, nesta pesquisa, mostrouse bastante receptiva.

Teste de aceitação do biscoito com farinha de casca
de banana
3%
20%
27%

50%

Gostei ligeiramente

Gostei regularmente

Gostei muito

Gostei muitíssimo

Gráfico 1: Índice de aceitação do biscoito com farinha de casca de banana.

Além de abranger o nível de aceitação do biscoito quanto ao seu sabor, a ficha avaliativa
também dispunha de um espaço destinado a sugestões de melhora e/ou comentários mais
aprofundados acerca da qualidade do produto consumido. Nesse viés, observou-se que boa parte
dos alunos destacaram que o produto deveria ser comercializado, uma vez que este continha um
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alto teor nutritivo, um sabor primoroso, facilidade de produção e manuseio e, por fim, poderiam
exercer um componente crucial para uma dieta balanceada e saudável.
Diante do que foi supracitado, a pesquisa denota aquilo que Dotto (2004) já havia prescrito
em seus trabalhos com teste sensorial, nos quais em pesquisa para indagar a aceitação das pessoas
com bolos enriquecidos com diversas farinhas, o mesmo constatou que o mais aceito foi aquele com
30% de substituição da farinha de trigo pela farinha de banana verde.

5. CONCLUSÃO
Com o objetivo de oferecer uma alternativa sustentável e nutritiva para o aproveitamento
integral da banana orgânica (fruta e casca), visando o menor desperdício e a melhora da qualidade
nutricional dos alimentos. E em função dos bons resultados obtidos no teste de aceitação acreditase que os biscoitos poderão ser matéria prima de produtos consumidos na merenda escolar.
Incentivando o indivíduo a ter responsabilidade com a sustentabilidade e sua alimentação,
não somente com alimentos sem valor nutricional aceitável, mas que este torne sua alimentação,
rica em nutrientes que teriam um fim não muito adequado. Aproveitando e reaproveitando aquilo
que aparentemente não lhe tinha serventia, mas que se usada com um olhar reciclável pode ser
tornar um alimento de um bom teor requintado.
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RESUMO
O queijo de manteiga é um produto de grande
comercialização e consumo no Nordeste Brasileiro,
sendo produzido industrial e artesanalmente e, desta
forma, susceptível às contaminações pós-processo. Neste
contexto, o presente trabalho teve como objetivo
analisar, por meio de indicadores microbiológicos,
queijos de manteiga comercializados na cidade de São
Vicente – RN. As amostras foram coletadas e
transportadas ao Laboratório de Microbiologia do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Norte Campus Currais Novos, onde foram
submetidos às análises de bolores e leveduras, contagem
de Staphylococcus sp. e contagem do número mais

provável de coliformes a 35°C e coliformes a 45°C. A
análise de bolores e leveduras não possui limites
estabelecidos pela legislação, no entanto, é possível
perceber uma alta contaminação por estes
microrganismos. A contagem de Staphylococcus sp.,
indicou uma possível falha na manipulação pósprocessamento, sendo encontrados valores na ordem de
4
10 UFC/g, o que pode acarretar na produção de
enterotoxinas responsáveis por intoxicações alimentares.
Sobre os coliformes a 35° e 45°C, os resultados
encontrados também foram maiores do que a legislação
estabelece.

PALAVRAS-CHAVE: coliformes, contaminação, leite

MICROBIOLOGIC INDICATORS: EVALIATION OF BUTTER CHEESE MARKETED AT SÃO
VICENTE/RN
ABSTRACT
The butter cheese is a product with a high importance in
the marketing and consuption at the Brazilian Northeast,
produced by industry and by hadcraft and, in this way,
liable to post-process contamination. In this context, the
work aimed to analyse, by microbiological indicators,
butter cheeses marketed in São Vicente-RN city. The
samples was colected and conduced to Microbiology´s
Laboratory of the IFRN – Currais Novos Campus, where
was analysed by molds and yeasts, Staphylococcus sp.

Count and MNP to 35°C and 45°C coliforms. The molds
and yeasts analyses don´t have legislation limits
estabilished, but it is possible to notice a high
contamination. The Staphylococcus sp. count, pointed a
possible failure at the post-process handling, and was
4
finded values in order of 10 FCU/g, and may lead to
enterotoxin production and food poisoning. About the
coliforms, the results was also higher than the legislation
limits.

KEYWORDS: coliforms, contamination, milk
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1. INTRODUÇÃO
O leite é matéria-prima bastante flexível e, a partir dele, podem-se obter centenas de
produtos, incluindo, aproximadamente, 1.000 variedades de queijos (MONTEIRO, et al., 2011).
Na região Nordeste, o consumo do queijo artesanal faz parte da cultura do sertanejo,
principalmente o queijo de manteiga. A elaboração de queijos artesanais é marca registrada da
região do Seridó do Rio Grande do Norte, sobretudo o queijo de manteiga, onde a sua produção
ganhou expressividade e características próprias, capazes de diferencia-lo dos demais queijos de
manteiga produzidos no Nordeste ou mesmo em território potiguar (MESQUITA, 2010).
São Vicente é uma pequena cidade de aproximadamente 6.028 habitantes, na microrregião
da Serra de Santana, divisa com a microrregião do Seridó Oriental, interior do Rio Grande do
Norte, e que tem uma cultura muito antiga de fabricar e consumir queijo de manteiga (IBGE,
2016).
O produto em questão possui grande importância socioeconômica, principalmente para os
pequenos produtores do queijo localizados na zona rural, já que é a fonte mais importante de
renda para eles. Devido à falta de higiene durante o processamento e cuidados no
armazenamento, o queijo apresenta problemas de contaminação microbiana, resultando na
diminuição da vida útil e perdas econômicas para o pequeno produtor, além de oferecer risco à
saúde do consumidor (MESQUITA, 2010).
Esse produto artesanal sofre um tratamento térmico mais drástico do que a pasteurização,
não sendo necessário, assim, pasteurizar a matéria-prima, tendo em vista o padrão higiênicosanitário. No entanto, a manipulação pós processamento aumentam as chances de contaminação
cruzada, e diminui sua vida de prateleira (MESQUITA, 2010). Por isso, vale salientar que apenas o
tratamento térmico não é suficiente, deve haver uma assistência no pós-processamento em
relação a armazenagem e estocagem do produto, onde existe risco de contaminação.
Ainda de acordo com Mesquita (2010), os métodos de fabricação empregados pelos
pequenos produtores são feitos, na maioria das vezes, de forma antiga, apresentando
diversificação nos métodos de produção, e problemas no armazenamento e na distribuição, o que
gera uma falta de padronização e algumas vezes prejuízo na vida de prateleira.
As análises microbiológicas têm como objetivo verificar e identificar possíveis
microrganismos que estejam presentes no material a ser analisado. Estas consistem em colocar
possíveis microrganismos em meios de cultura adequados a cada espécie, para que dessa forma
seja possível perceber o crescimento dos mesmos. Esse trabalho orienta-se em realizar análises
microbiológicas de um derivado do leite de importância cultural acentuada na região do interior
do Rio Grande do Norte, mostrando assim os perigos relacionados a seu consumo. As análises
realizadas tiveram como objetivo identificar e quantificar os seguintes microrganismos: coliformes
a 35°C e 45°C; Staphylococcus spp.; e bolores e leveduras.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 QUEIJO DE MANTEIGA
O século XX marcou a consolidação do processo migratório do “homem nordestino” para o
centro-sul do Brasil, processo este iniciado na segunda metade do século XIX e que teve como
consequência a disseminação de alguns elementos da cultura nordestina pelo território nacional,
como a dança, a música e a culinária, caso do queijo de manteiga que bem representa o “sabor da
terra” nordestina (MESQUITA, 2010).
O queijo de manteiga, também conhecido como requeijão do norte, é um derivado lácteo
rico em proteínas (até 25%) e gorduras (até 36%). Considerado um produto de elevado significado
cultural para as regiões nordestinas, constitui-se em uma variedade de queijo com características
peculiares, elevado valor nutricional e de grande participação na alimentação da população
brasileira (VIANA, 2009).
Segundo a ADESE (2008), a região do Seridó possui em torno 314 (trezentos e quatorze)
queijeiras artesanais, número elevado para apenas uma região, o que demonstra a força da
tradição do consumo de queijo. No município de São Vicente, objeto de estudo deste trabalho,
existem oito queijeiras artesanais, sendo que destas, metade produz queijo de manteiga.
A produção de queijo artesanal está inserida entre as atividades de grande importância no
cenário atual de desenvolvimento do Território do Seridó, onde é explorada notadamente por
populações rurais e representa a principal fonte de renda de uma expressiva parcela dos
pequenos produtores (MESQUITA, 2010).
As estatísticas da ADESE (2008) apontam que a maior parte da produção de queijos na
Região Seridó é originária de pequenas unidades de produção caseira localizadas no meio rural e
sem fiscalização adequada, totalizando a representativa quantidade de 241.328 (duzentos e
quarenta e um mil, trezentos e vinte e oito) kg de queijo de manteiga por mês (MESQUITA, 2010).
De acordo com Viana (2009), a tecnologia de produção envolve, basicamente, as seguintes
etapas:
1. Coagulação: o leite cru é deixado à temperatura ambiente por até 48 horas para
formação da coalhada resultante da ação da microbiota acompanhante.
2. Retirada do creme: remoção da camada de gordura sobre a superfície da coalhada que,
posteriormente, será utilizada para a fabricação da Manteiga de Garrafa.
3. Precipitação: a coalhada é aquecida à temperatura de aproximadamente 45ºC por 20
minutos. As micelas de caseína se agregam resultando na liberação de soro.
4. Primeira dessoragem: a massa é colocada em sacos de pano branco higienizados para
filtragem do leite. O conjunto é suspenso e deixado em repouso até a retirada completa de soro
da massa.
5. Desacidificação: água quente é adicionada, em quantidade suficiente para cobrir a
massa, com o intuito de reduzir a acidez excessiva da massa. Em seguida a massa é novamente
colocada em sacos brancos para drenagem. Paralelamente, o mesmo volume de leite cru, utilizado
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no preparo da coalhada, é aquecido à temperatura de 90°C por aproximadamente 3 horas. Esta
etapa além de auxiliar na redução da acidez vai favorecer a formação da cor característica do
produto, devido à caramelização dos açúcares do leite, e contribuir para o aumento no
rendimento da massa.
6. Cozimento: a massa, ainda ácida, é submetida à cocção (100 °C) juntamente com o leite
caramelizado que esporadicamente são agitados, por um período de até 2 horas. Nesta etapa as
proteínas do leite precipitam em razão do baixo pH da massa e se incorporam à mesma, com mais
desprendimento de soro. A adição de cloreto de sódio à massa também ocorre nesta fase.
7. Segunda dessoragem: da mesma forma que a etapa 4.
8. Amassamento: feito vigorosamente e sobre aquecimento para homogeneizar a massa e
manteiga. Nesta etapa o bicarbonato de sódio pode ser adicionado com o objetivo de elevar o pH
para corrigir a acidez da massa e consequentemente evitar a formação de produtos com massa
quebradiça.
9. Adição de Manteiga de Garrafa: a manteiga é incorporada à massa. Cor, sabor e aroma
característicos são realçados nesta etapa, nesta etapa também ocorre a salga.
10. Enformagem: a massa é colocada em formas de madeira e moldada. Os requeijões são
retirados das formas já frios e armazenados em caixas de papelão, cobertos com plástico e
mantidos à temperatura ambiente, até o momento em que serão distribuídos aos pontos de
venda.
Sob o ponto de vista higiênico-sanitário, não existe necessidade de pasteurização da
matéria-prima, porque o queijo sofre um processo térmico mais intenso que o da pasteurização
do leite, com temperaturas mais altas e tempo mais longo (VIANA, 2009). Contudo, as condições
de armazenamento, embalagem e de transporte, podem diminuir sua vida de prateleira e causar,
em alguns casos, contaminações microbiológicas.

2.2 ASPECTOS DA LEGISLAÇÃO
2.2.1 Definição e composição
Segundo a Instrução Normativa N° 30 (BRASIL, 2001), entende-se por Queijo de Manteiga o
produto obtido mediante coagulação do leite com emprego de ácidos orgânicos de grau
alimentício, cuja massa é submetida à dessoragem, lavagem e fusão, com acréscimo
exclusivamente de manteiga de garrafa ou manteiga da terra ou manteiga do sertão. A
denominação Queijo de Manteiga ou Queijo do Sertão está reservada ao produto cuja base láctea
não contenha gordura e/ou proteína e/ou outros produtos de origem não láctea.
De acordo com Instrução Normativa N° 30 (BRASIL, 2001), o Queijo de Manteiga é um
queijo com teor de gordura nos sólidos totais variando entre 25% e 55%, devendo apresentar um
teor máximo de umidade de 54,9 % m/m e apresenta como ingredientes obrigatórios: leite
integral ou padronizado ou semidesnatado ou desnatado, manteiga da terra ou manteiga de
garrafa e ácidos orgânicos de grau alimentício (lático, cítrico, acético). Podem conter ainda com
ingrediente opcional o cloreto de sódio.
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2.2.2 Características Sensoriais
Segundo a Instrução Normativa N° 30 (BRASIL, 2001), a consistência deve ser macia,
tendendo à untuosidade. Possuir textura fechada, semifriável, com pequenos orifícios mecânicos
contendo gordura líquida no seu interior. Cor amarelo-palha. Sabor pouco acentuado, lembrando
manteiga, levemente ácido e podendo ser salgado. Odor pouco pronunciado, lembrando
manteiga. Crosta fina, sem trinca.
2.2.3 Critérios Microbiológicos
Segundo a Instrução Normativa N°30 (BRASIL, 2001), o queijo de manteiga deverá
obedecer aos critérios estabelecidos para queijo de médio ou alto teor de umidade no Regulamento Técnico Geral para Fixação dos Requisitos Microbiológicos de Queijos (Portaria no
146/96 - MA). Para tanto foram analisadas quanto à presença e a quantidade de coliformes totais
e termotolerantes e Staphylococcus spp. Ademais foram realizados análises de bolores e
leveduras, por possuírem resultados relevantes.

2.3 ASPECTOS MICROBIOLÓGICOS
2.3.1 Coliformes totais e termotolerantes
O grupo dos coliformes totais inclui todas as bactérias na forma de bastonetes gramnegativos, não esporogênicos, aeróbios ou anaeróbios facultativos, capazes de fermentar a lactose
com produção de gás, em 24 a 48 horas a 35°C. Esta definição é a mesma para o grupo de
coliformes termotolerantes, porém, restringindo-se aos membros capazes de fermentar a lactose
com produção de gás, em 24 horas a 44,5-45,5°C (CARDOSO ,2001).
O índice de coliformes totais avalia as condições higiênicas e avalia as condições higiênicosanitárias deficientes, visto presumir-se que a população deste grupo é constituída de uma alta
proporção de Escherichia coli (SIQUEIRA, 1995). A E. coli possui 5 sorotipos dentre os quais podem
causar diversas complicações clínicas, como diarreias, vômitos, febre, hemorragias e outros.
2.3.2 Staphylococcus sp.
Os Staphylococcus sp. são bactérias Gram-positivas e anaeróbias facultativas, tendo
também por características serem mesófilas, sensíveis ao calor e à acidez. Os principais
reservatórios deste microrganismo são as fossas nasais humanas (LACASSE, 1995). Tendo em vista
estas características, os Staphylococcus são indicadores de má higienização e manipulação
inadequada durante o processo de produção dos alimentos.
Além de ser um importante indicador, esse gênero também tem relevância enquanto
patógeno, pois libera toxinas que causam vômitos violentos e repetidos, náuseas e dores
abdominais (LACASSE, 1995).

XII CONGIC | II
II SECITEX

629

2.3.3 Bolores e leveduras
Os fungos têm uma organização celular em que são organismos eucariotos, o que os
distingue basicamente das bactérias. Possuem seu corpo filamentoso dividido em hifas, e alguns
fungos podem ou não possuir septos, divisões ao longo das hifas.
Durante os últimos anos, as incidências de infecções causadas por fungos têm aumentado
consideravelmente, além da possibilidade de produção de micotoxinas. Segundo Tortora (2005),
estas infecções estão ocorrendo como infecções hospitalares e em indivíduos com sistema
imunológico comprometido.

3. MATERIAL E MÉTODOS
3.1 MATERIAL
As amostras coletadas foram analisadas no laboratório de microbiologia do Instituto
Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN – Campus Currais Novos,
onde foram realizadas as análises de Staphylococcus sp., bolores e leveduras, coliformes totais e
coliformes fecais.
Os experimentos foram realizados durante os meses de novembro de 2014 a julho de
2015. Foram coletadas 12 amostras de queijo de manteiga, comercializados em toda a cidade e
algumas cidades circunvizinhas, obtidos em queijeiras e estabelecimentos comerciais. Todas as
amostras estavam expostas à temperatura ambiente, sobre balcões. Foram levadas em recipientes
estéreis ao laboratório e mantidos à baixas temperaturas.

3.2 METODOLOGIA
3.2.1 Diluição das amostras
Foram pesados 25 g, de cada amostra, e adicionados a 225 mL de solução salina peptonada
0,1%, obtendo-se a diluição inicial 10-1, desta foram realizadas as diluições decimais 10-2 e 10-3.
3.2.2 Análise de bolores e leveduras:
Para a contagem de bolores e leveduras foi realizada a técnica de plaqueamento em
superfície (Spread Plate), utilizando o meio de cultura Ágar Batata Dextrose previamente
acidificado (pH 3,5) com ácido tartárico.
As placas foram incubadas, sem inverter, a 25 ± 1°C, por 3 a 5 dias, em incubadora de
B.O.D. sendo contadas aquelas que apresentassem entre 25 e 250 colónias de acordo com Silva et
al. (2007).
3.2.3 Análise de Staphylococcus sp.
A contagem de Staphylococcus sp. foi realizada inoculando-se em placas de Ágar BairdParker suplementado com emulsão de gema de ovo e telurito de potássio, as diluições das
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amostras pelo método de plaqueamento em superfície. As placas foram incubadas em estufa
bacteriológico regulada a 36 ± 1°C por 24 horas, sendo contadas as colônias típicas (colônias
negras brilhantes, rodeadas por um halo claro, transparente e destacado sobre a opacidade do
meio) (SILVA et al., 2007)
3.2.4 Análise de Coliformes totais e termotolerantes
Foi utilizada a técnica do Número Mais Provável (NMP) para a detecção de coliformes a
35°C (totais) e a 45°C (termotolerantes). As diluições das amostras foram inoculadas nos meios
Lauril Sulfato Triptose, em séries de três tubos, contendo tubos de Duhram invertidos, sendo
incubados a 36 ± 1°C por 24-48h. Os tubos positivos foram inoculados em tubos com caldo Bile
Verde Brilhante e Caldo EC de acordo com o que orienta Silva et al. (2007).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram analisadas 12 (doze) amostras de 5 (cinco) queijeiras diferentes da cidade de São
Vicente – RN, sendo os resultados expressos na Tabela 01.
Tabela 1: Resultados das análises microbiológicas

Amostra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Staphylococcus sp.
(UFC/g)
2,09x104
1,3x105
1,6x104
8,0x103
6,61x103
0
0
0
1,51x105
8,33x102
1,66x104
1,03x105

Bolores e Leveduras
(UFC/g)
8,6x103
5,5x103
2,3x102
3,5x104
1,00x104
3,97x104
8,56x103
9,38x104
3,68x104
1,04x104
1,21x105
3,27x104

Coliformes a 35°C
(NMP)
>1100
<3,0
23
<3,0
<3,0
>1100
<3,0
<3,0
<3,0
<3,0
<3,0
<3,0

Coliformes a 45°C
(NMP)
>1100
<3,0
3,6
<3,0
<3,0
<3,0
<3,0
<3,0
<3,0
<3,0
<3,0
<3,0

Fonte: Elaborada pelo autor

Das análises de Staphylococcus sp., apenas 3 amostras (25%) não apresentaram
crescimento algum. Apenas uma amostra das doze (8,3%) não ultrapassou o limite da legislação
que é de 5x103 UFC/g. As 8 (oito) amostras restantes (66,6%) apresentaram contagem maior do
que a permitida pela legislação, com valores de UFC/g variando entre 6,61x103 e 1,51x105.
Borges et al. (2003) obtiveram resultados próximos, já que das 13 (treze) amostras
analisadas no trabalho do referido autor, 10 amostras (77%) apresentaram números maiores que
o permitido pela legislação.
Esses valores podem sugerir que as condições higiênico-sanitárias desses produtos estão
insatisfatórias, pois esse microrganismo costuma ser utilizado como indicador da manipulação
incorreta e condições de higiene inadequadas.
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O Staphylococcus spp. é o agente etiológico da mastite bovina sendo amplamente
espalhado pelo ambiente e na superfície externa dos seres vivos, por esse motivo manipuladores
com baixo nível socioeconômico e com maus hábitos de higiene facilitam muito a contaminação
do queijo. Outro agravante são as concentrações desse microrganismo acima de 105 UFC/g, pois
eles são capazes de produzir enterotoxinas, o que torna o alimento arriscado para a saúde do
consumidor.
Quanto às análises de bolores e leveduras, a legislação brasileira não estabelece limites
para este padrão microbiológico, entretanto, ao observar resultados de outros autores, é possível
afirmar que as 12 amostras que foram analisadas obtiveram níveis elevados de microrganismo,
pois todas apresentaram resultados maiores que 102 UFC/g, variando entre 2,3x102 e 1,21x105.
Além disso, a média de Unidades Formadoras de Colônia por grama (UFC/g) foi 3,35x10 4, quase 10
vezes maior do que a encontrada por Morais (2005).
De acordo com os resultados de Morais (2005), que realizou a análise com 30 amostras, os
resultados obtidos das amostras apresentou uma média de 4,7x103 UFC/g, com valores variando
entre 3,0x103 e 1,95x105, na qual todas as amostras obtiveram níveis elevados de microrganismo
(maior que 102 UFC/g).
O crescimento exorbitante pode ser explicado pelas condições presentes na origem do
produto, como por exemplo condições higiênico-sanitárias inadequadas, exposição à luz do sol e a
falta de refrigeração do produto, prática comum no armazenamento desse queijo no comércio.
A presença de fungos e leveduras pode levar o produto à impropriedade de consumo mais
rapidamente já que os fungos possuem alto poder deteriorante, além disso, o fato de não estar
previsto na legislação, não isenta o alimento de risco de contaminação alimentar já que alguns
fungos podem produzir micotoxinas, substâncias químicas fortes que causam danos para com a
saúde do ser humano.
Dos resultados de coliformes a 35°C encontrados nas análises, das 12 amostras 9 (75%)
apresentaram crescimento < 3 NMP, 1 amostra (8,33%) apresentou crescimento de 23 NMP e 2
amostras (16,6%) obtiveram resultados > 1100 NMP. As amostras não ultrapassam os limites da
legislação mas a presença desse tipo de microrganismo é indicador da possibilidade de existência
de microrganismos patogênicos, responsáveis pela transmissão de algumas doenças. Além disso,
os coliformes totais fermentam a lactose, podendo causar deterioração no alimento.
As análises de coliformes a 35°C de Borges et al. (2003) realizadas com 13 amostras,
obtiveram resultados dos quais, 2 amostras apresentaram crescimento < 3 NMP, 5 amostras
crescimento entre 7 e 102 NMP, e 6 amostras acima de 102 NMP.
Já nas análises de coliformes a 45°C, 10 das 12 amostras (83,3%) apresentaram
crescimento < 3 NMP, 1 amostra (8,3%) apresentou crescimento de aprox. 4 NMP, e 1 amostra
(8,3%) apresentou o crescimento > 1100 NMP. Todas as amostras estão dentro dos limites
estabelecidos pela legislação, entretanto a amostra com crescimento > 1100 NMP apresenta riscos
ao consumidor, pois esse nível de contaminação quando ingerida em alimentos contaminados
resultam em problemas de saúde, como gastrenterite, e que dependendo do nível de
contaminação pode ter seus sintomas agravados.
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Outro risco presente na amostra que obteve resultado > 1100 NMP é a presença de
Salmonella sp., microrganismo presente no trato intestinal que afeta diretamente a saúde humana
causando doenças graves como a febre tifoide e gastroenterites graves. Dessa forma, é pertinente
a futuros trabalhos a realização de análises para identificação e quantificação dessa bactéria, visto
que apresenta alto risco para o consumidor.
Nas análises de coliformes a 45°C de Borges et al. (2003), 11 amostras das 13 (84,6%)
apresentaram crescimento < 3 NMP, e 2 amostras (15,4%) obtiveram apenas 4 NMP. Ambos os
limites estão dentro dos limites estabelecidos pela legislação. A baixa população encontrada
mostra baixo nível de contaminação fecal, o que pode ser associado à qualidade da matéria-prima
ou às condições de processamento dos queijos.

5. CONCLUSÕES
A pesquisa identificou a presença de Staphylococcus sp., bolores e leveduras e coliformes a
35°C e 45°C em queijos de manteiga produzidos no município de São Vicente – Rio Grande do
Norte, por meio de indicadores microbiológicos exigidos pela legislação vigente.
Nas análises de Staphylococcus sp., 66,6% das amostras estavam fora do contingente
exigido pela legislação, oferecendo, portanto, riscos à saúde do consumidor.
Nas análises de bolores e leveduras, mesmo não presente na legislação, foi possível
estabelecer parâmetros com outros trabalhos e perceber que todas as amostras obtiveram
resultados altos, o que, provavelmente, é proveniente do mau armazenamento.
Nas análises de coliformes a 35°C e a 45°C, respectivamente 75% e 83,3% das amostras não
apresentavam riscos diretos ao consumidor. Além disso, nenhuma das amostras ultrapassou os
limites estabelecidos pela legislação, o que pode ser decorrente do tratamento térmico durante
sua produção.
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RESUMO
A deterioração das frutas acontece em um curto espaço
de tempo por serem alimentos perecíveis, e além de
causar muitas perdas também dificulta sua
comercialização a longas distâncias. Uma solução viável e
cada vez mais utilizada é a produção de polpas de frutas
congeladas que diminui essas perdas e aumenta o tempo
de vida útil das frutas, conservando-as e mantendo sua
qualidade. As análises microbiológicas são importantes
indicadores para definir a qualidade dos alimentos
quanto a parâmetros de higiene, manipulação,
processamento e armazenamento. Diante do exposto, o
objetivo do seguinte trabalho foi avaliar a qualidade
microbiológica por meio de contagem de bolores e
leveduras, aeróbios mesófilos, coliformes a 45°C e

pesquisa de Salmonella sp. em amostras de polpas de
frutas comercializadas no município de Currais Novos-RN
e compará-las as legislações brasileiras vigentes. Foram
avaliadas 33 amostras de polpas de frutas, de três
diferentes marcas (A, B e C) e sabores variados,
adquiridas de forma aleatória. Das 33 amostras, apenas a
amostra de goiaba (marca B) com contagem de 5,0x10³
-1
UFC.mL de bolores e leveduras, estava de acordo com
padrões estabelecidos pela IN nº1 de 07 de janeiro de
2000 do MAPA e não apresentou crescimento para
microrganismos mesófilos, porém nenhuma das
legislações determina valores padrões para este
parâmetro. Em nenhuma das amostras foi detectada a
presença de coliformes a 45°C e/ou Salmonella sp.

PALAVRAS-CHAVE: análise, microrganismos, deterioração, indicadores

EVALUATION OF MICROBIOLOGY QUALITY OF FRUIT PULPS MARKETED AT THE
CURRAIS NOVOS/RN CITY
ABSTRACT
Fruit spoilage occurs in a short time span, and that is
because they are perishable foods, in addition to causing
many losses, it also becomes difficult for its sale as
pertaining to long distance. A reasonable solution, which
is being used more often, is the production of frozen fruit
pulps where it reduces the losses and increase the shelf
life of these fruits, conserving them and maintaining their
quality. Microbiological analysis are important indicators
to define the quality of food as concerning the hygiene,
manipulation, processing and storage requeriments.
Based on this, the aim of this work was to evaluate the
microbiological quality through the means of counting
molds and yeast, aerobic mesophilic, coliforms at 45°C

and Salmonella sp. in samples of fruit pulps, of three
different brands (A, B and C) with assorted flavors,
obtained randomly. Of the 33 samples, only the sample
-1
of guava (brand B) with the count of 5,0x10³ UFC.mL of
mold and yeast, was in accordance to the established
standards of the IN nº1 de 07 de janeiro de 2000 do
MAPA (IN number 1 of January 07, 2000 of the MAPA)
and not presented an increase of mesophilic
microorganisms; howbeit, none of the legislations
determine standard values for this parameter. There
were no samples wherein the presence of coliforms at
45°C and/or Salmonella sp. was detected.

KEYWORDS: analysis, microorganisms, spoilage, indicators
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1. INTRODUÇÃO
As frutas são alimentos perecíveis e sua deterioração tende a acontecer em poucos dias,
dificultando assim a sua comercialização a longas distâncias, ademais a sazonalidade das mesmas
limita o seu tempo de prateleira. Diante disso surgem processos tecnológicos, em destaque a
produção de polpas de frutas congeladas, que visa minimizar as possíveis perdas e estender a vida
útil dessas frutas mantendo suas qualidades. (EVANGELISTA; VIEITES, 2006)
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) define polpa de fruta, por
meio do Regulamento Técnico Geral para Fixação dos Padrões de Identidade e Qualidade para
Polpa de Fruta, como o produto não fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos
polposos, através de processo tecnológico adequado, com teor mínimo de sólidos totais,
proveniente da parte comestível do fruto. (BRASIL, 2000)
A produção de polpas de frutas vem crescendo a cada ano, contudo algumas polpas
comercializadas são encontradas com alterações físico-químicas, sensoriais e microbiológicas,
estes problemas podem estar atrelados a falhas no processamento e/ou armazenamento do
produto. (CALDAS et al., 2010)
Para evitar que os alimentos causem riscos à saúde é necessário e importante que haja
uma avaliação quanto às condições pelas quais os alimentos são submetidos, desde seus
processamentos até a distribuição para consumo e uma das formas mais consideráveis de avaliar
os possíveis riscos é a definição de suas características microbiológicas. (FRANCO; LANDGRAF,
2007)
As análises microbiológicas são importantes para avaliar a presença de microrganismos, as
condições higiênico-sanitárias onde os alimentos são preparados, os possíveis riscos que estes
alimentos podem causar à saúde dos consumidores, e o tempo de prateleira. As análises servem
também para avaliar se os padrões e especificações microbiológicos para alimentos, estabelecidos
por legislações nacionais, estão sendo atendidos adequadamente (FRANCO; LANDGRAF, 2005).
Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade das polpas de
frutas comercializadas na cidade de Currais Novos-RN por meio de indicadores microbiológicos e
comparar os resultados com o que estabelece as legislações vigentes.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 FRUTAS
O Brasil é um dos três maiores produtores mundiais de frutas, perdendo apenas para a
China e Índia, com uma produção que supera os 40,0 milhões de toneladas. A produção mundial
de frutas tem apresentado um crescimento contínuo. No triênio 89/91 era de 420,0 milhões de
toneladas, ultrapassou as 500,0 milhões de toneladas em 1996 e em 2009 colheu-se um volume
de 724,5 milhões de toneladas. (ANDRADE, 2012)
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Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) (2003) as novas
tecnologias têm contribuído evitando desperdícios, e minimizando perdas que podem ocorrer
durante a comercialização das frutas in natura. Os frutos são altamente perecíveis causando
grandes perdas no período da safra, os produtores vêm buscando alternativas para entender o
tempo de vida útil das frutas e diante disso surgem os processos tecnológicos, em destaque a
produção de polpas de frutas congeladas, que tem uma boa aceitação no mercado nacional, e
mantem as características sensoriais da fruta de origem. (LIMA et al., 2015)
Além disso a busca por uma alimentação saudável vem crescendo ao longo dos últimos
anos e o consumo de frutas processadas têm aumentado significativamente também. O avanço da
tecnologia tem contribuído agregando valor as frutas, possibilitando seu processamento e
utilizando de embalagens práticas que podem ser levadas ao congelamento. (DANTAS et al., 2012)

2.2 POLPAS DE FRUTAS
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) através da Resolução - CNNPA nº12, de
1978 define polpa de fruta como o produto obtido por esmagamento das partes comestíveis de
frutas carnosas por processos tecnológicos adequados. O produto é designado por "polpa",
seguido do nome da fruta. Ex.: "polpa de goiaba", devendo ser preparado com frutas sãs, limpas e
isentas de parasitos e de detritos animais ou vegetais. (BRASIL, 1978)
As polpas de frutas possibilitam o consumo de suco frutas naturais em qualquer época do
ano sem depender da sazonalidade da fruta. A população em geral cada vez mais se preocupa em
manter hábitos alimentares saudáveis e isso alavanca o processo de produção de polpa de frutas
que vem ganhando espaço tanto no mercado interno como no externo. (COSTA; CARDOSO; SILVA,
2013)
O aproveitamento das frutas na produção de polpas as torna de grande importância, uma
vez que podem ser produzidas na época da safra, armazenadas e serem processadas no momento
mais oportuno ou segundo a demanda do mercado consumidor, através de doces, em massas,
geleias, gelados comestíveis, néctares, etc. Além disso facilitam a comercialização a longas
distâncias, pois as frutas in natura, por serem muito perecíveis, se deteriorariam em poucos dias.
Com isso a produção de polpas de frutas congeladas se tornou um meio viável e favorável para o
aproveitamento das frutas. (COSTA; CARDOSO; SILVA, 2013)

2.3 PROCESSAMENTO
O processo produtivo da polpa de fruta congelada, assim como todos os produtos
comestíveis, deve seguir os padrões de higiene além de uma sequência de etapas a serem
realizadas sem nenhuma alteração na ordem. (KEPLER; FAIR, 2008)
2.3.1 Etapas de processamento
Durante a colheita os frutos podem passar por processos traumáticos, que os machucam,
salvo raras exceções. Alguns fatores devem ser seguidos para a realização de uma colheita sem
grandes problemas, como evitar colheitas sob chuvas ou após chuvas pesadas, colher nos horários
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mais frescos do dia, escolher o método adequado de colheita, ponto ideal de colheita, não
acondicionar os produtos diretamente no solo e não os deixar exposto ao sol. (SENHOR et al.,
2009)
Após a colheita as frutas são transportadas, sob refrigeração (entre 5°C e 7°C) para
pequenas e grandes indústrias e nesta etapa há um grande risco de contaminação biológica, desde
o contato direto que os trabalhadores têm com o produto até a contaminação física que tem seu
potencial elevado através do solo, água, ar, mãos, equipamentos, recipientes, etc. (CENCI, 2006;
MORETTI, 2007)
Na recepção as frutas passam por processo de lavagem com água corrente, para a redução
de impurezas presentes na superfície e diminuição da carga microbiana inicial. Os microrganismos
presentes não são totalmente eliminados nessa lavagem, entretanto ela é capaz de reduzir um
ciclo log que é uma etapa onde as células estão plenamente adaptadas, absorvendo os nutrientes,
sintetizando seus constituintes, crescendo e se duplicando, esta redução vai depender de alguns
fatores como: método de lavagem, tipo de microrganismos presentes e carga microbiana inicial.
(MORETTI, 2007)
Em seguida é feita a seleção, as frutas impróprias, podres e partes defeituosas são
descartadas, como também pedaços de folhas, caules, pedras e etc. Os frutos devem estar
maduros, de modo que se obtenha o máximo de rendimento em sólidos solúveis e as melhores
características de sabor e aroma. (MATTA et al., 2005)
Na sequência realiza-se a lavagem e desinfecção. Esta fase do processo visa eliminar ou
reduzir a níveis aceitáveis os microrganismos que podem estar presentes nas cascas das frutas, é
essencial que sejam controlados a concentração, a temperatura e o pH da solução sanitizante,
sendo em seguida descascadas. (MORETTI, 2007; KOPF, 2008)
Depois do descascamento é feito a desintegração ou trituração, em moinho triturador do
tipo de facas e martelos, contendo sempre uma peneira de malha de furos de tamanho variável de
acordo com a fruta que se está processando, a fim de reduzir a mesma, a pequenos fragmentos.
(MORAES, 2006)
Conforme a fruta escolhida, o despolpamento deve ser precedido da trituração do material
em desintegrador ou liquidificador industrial (MORAES, 2006). Após essa fase, se o produto for
enviado direto para o envase e posterior congelamento, deve-se antes avalia-lo por meio de
análises microbiológicas e físico-químicas. (EMBRAPA, 2003)
Logo após o despolpamento é realizada a etapa de refinamento que tem o objetivo de
remover partículas grosseiras, dando um aspecto mais homogéneo ao produto. A necessidade
desta operação será determinada pelo tipo de fruta e pelo aspecto desejado para o produto.
(BASTOS et al., 1999)
A próxima etapa é a pasteurização que é fundamental, a fim de que não haja
desenvolvimento de microrganismos patogênicos e deteriorantes na conservação a longo prazo,
além de melhorar a textura, o sabor e a aparência do alimento. (KOPF, 2008)
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Após a pasteurização a polpa é encaminhada para o envase. O envase é feito com uma
dosadora que enche a embalagem em quantidades previamente definidas, sendo então
identificadas e congeladas (MORAES, 2006; BASTOS et al., 1999)

3. MATERIAL E MÉTODOS
3.1 MATERIAL
Foram coletadas, aleatoriamente, 33 polpas de frutas congeladas de diversos sabores,
sendo 11 da marca A, 11 da marca B e 11 da marca C de supermercados do município de Currais
Novos - RN, sendo transportadas em caixas isotérmicas, até o Laboratório de Microbiologia de
Alimentos do IFRN-Campus Currais Novos, onde as análises foram realizadas.

3.2 METODOLOGIA
3.2.1 Diluição das amostras
Foram pesados 25 g, de cada amostra, e adicionados a 225 mL de solução salina peptonada
0,1%, obtendo-se a diluição inicial 10-1, desta foram realizadas as diluições decimais 10-2 e 10-3.
3.2.2 Análise de bolores e leveduras:
Para a contagem de bolores e leveduras foi realizada a técnica de plaqueamento em
superfície (Spread Plate), utilizando o meio de cultura Ágar Batata Dextrose previamente
acidificado (pH 3,5) com ácido tartárico, sendo as placas incubadas, sem inverter, a 25 ± 1°C, por 3
a 5 dias, em incubadora de B.O.D. e contadas de acordo com Silva et al. (2007).
3.2.3 Contagem de microrganismos aeróbios mesófilas
Foi utilizado o método de plaqueamento em profundidade para a contagem de bactérias
mesófilas. De cada diluição foram retiradas 1mL e em seguida inoculadas em placas de Petri
esterilizadas onde foi vertido o meio Plate Count Ágar (PCA) fundido e resfriado à temperatura de
45°C, homogeneizando em movimentos circulares até a solidificação do meio, as placas foram
incubadas por 48 horas a 37°C e as colônias contadas (SILVA et al., 2007).
3.2.4 Análise de Coliformes totais e termotolerantes e Salmonella sp.
Foi utilizada a técnica do Número Mais Provável (NMP) para a detecção de coliformes a
35°C (totais) e a 45°C (termotolerantes). As diluições das amostras foram inoculadas nos meios
Lauril Sulfato Triptose, em séries de três tubos, contendo tubos de Duhram invertidos, sendo
incubados a 36 ± 1°C por 24-48h. Os tubos positivos foram inoculados em tubos com caldo Bile
Verde Brilhante e Caldo EC de acordo com o que orienta Silva et al. (2007).
A pesquisa de Salmonella sp. foi realizada por meio de dedução, pois os coliformes a 45°C
são indicadores e, se não estiverem presentes demonstram que há ausência de Salmonella sp.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
As polpas de frutas foram submetidas às análises microbiológicas com a finalidade de
verificação da sua qualidade. A presença ou ausência de microrganismos indicadores é um
referencial importante para avaliação das condições higiênico-sanitárias as quais as polpas foram
submetidas.
Os resultados obtidos para as análises de contagem de microrganismos aeróbios mesófilos
em 33 polpas de frutas congeladas, com variados sabores e de três diferentes tipos de marcas
intituladas como A, B e C estão demonstrados na Figura 1.
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Figura 1: Resultados para contagem de microrganismos aeróbios mesófilas

Todas as polpas de frutas apresentaram crescimento de microrganismos aeróbios
mesófilos, com exceção da polpa de goiaba da marca B. A maior contaminação, como podemos
observar na Figura 1, foi na polpa de morango da marca C que apresentou 2,4x10³ UFC.mL -1.
Entretanto é difícil saber ao certo se a contaminação por bactérias mesófilas está em níveis
consideráveis ou não, pois as legislações brasileiras que definem padrões microbiológicos para
polpas de frutas, Brasil (2001) e Brasil (2000), não determinam valores específicos para contagem
padrão de bactérias aeróbias mesófilas.
A análise microbiológica para a contagem de microrganismos aeróbios mesófilos
encontrados em alimentos é uma das formas mais comumente utilizadas para indicação da
eficiência da limpeza e sanitização e controle de temperatura durante tratamentos térmicos
utilizados nas industrias. A determinação da presença dessas bactérias é importante, pois a
maioria dos microrganismos patógenos de origem alimentar são mesófilos podendo ser
responsáveis pelas Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) ou Doenças Veiculadas por
Alimentos (DVA) (SILVA, 2002; ALVES, 2012)
Lima et al. (2015) avaliaram a estabilidade química, físico-química e microbiológica de
polpas orgânicas congeladas de acerola pasteurizadas e não-pasteurizadas, encontrando
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resultados para a contagem de aeróbios mesófilos de <10 a 5,1x10² UFC.g -1 nas polpas não
pasteurizadas e de <10 a 3,8x10 UFC.g-1 para polpas pasteurizadas verificando que o processo de
pasteurização contribui para manter uma boa qualidade microbiológica das polpas.
Na Tabela 1, podemos observar que as análises realizadas para quantificação de coliformes
a 45°C não apresentaram crescimento significativo, e ausência de Salmonella sp., independente da
marca ou sabor da polpa, representando, assim, valores compatíveis com o que exige a legislação
(BRASIL, 2001).
Por possuírem baixo valor de pH as polpas de frutas dificultam a presença ou
desenvolvimento de Salmonella sp. que segundo Jay (2005), apresenta como pH ótimo de
crescimento valores próximos da neutralidade (6,6 a 8,2). Entretanto deve-se sempre ter cuidados
na higiene, manipulação e processamento dos alimentos.
Tabela 1: Resultados das análises de coliformes a 45°C e Salmonella sp.

Marca

Coliformes a 35°C
(NMP. g-1)
<3,0
<3,0
<3,0
102

A
B
C
*
Padrão

Salmonella sp.
Ausência
Ausência
Ausência
Ausência em 25 g

*Resolução RDC nº 12 (Brasil 2001); NMP: Número mais provável
Fonte: Elaborado pelo Autor.

A contagem de bolores e leveduras encontradas nas polpas de frutas congeladas pode ser
observadas na Figura 2.
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Figura 2: Resultados para contagem de bactérias mesófilas

Das 33 amostras analisadas, apenas a amostra de goiaba da marca B com contagem de
5x10³ UFC.mL-1 de bolores e leveduras, encontra-se de acordo com os padrões estabelecidos pela
IN nº1 de 07 de janeiro de 2000 do MAPA. As demais amostras estavam com valores superiores
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aos exigidos pela legislação, sendo as amostras de ameixa (representada na Figura 2) e maracujá
da marca C, com maiores contaminações, de 3x104 UFC.ml-1 para cada uma.
A fonte de contaminação dos alimentos por fungos está amplamente distribuída no solo e
em frutas e vegetais machucados e estragados (JAY, 2005). A quantificação de bolores e leveduras
é importante, pois os fungos presentes nos alimentos além de deteriorá-los causam riscos à saúde
humana, por produzirem micotoxinas. A contaminação pode ocorrer em qualquer época do
crescimento, colheita ou estocagem dos alimentos. E ademais mesmo após a destruição dos
fungos as micotoxinas produzidas por eles podem permanecer no alimento. (IAMANAKA;
OLIVEIRA; TANIWAKI, 2010)
Santos e Nascimento (2014) avaliaram características higiênico sanitárias de polpas de
frutas de acerola, goiaba, cupuaçu e bacuri. Todas as amostras analisadas apresentaram valores de
bolores e leveduras em desacordo com a Instrução Normativa nº 1 de 07 de janeiro de 2000
(BRASIL, 2000), com valores que variam de 4x104 a 1,28x107 UFC.g-1. Os autores acreditam que
esses resultados indicam um forte indicio de contaminação da matéria-prima ou condições de
armazenamento inadequadas.
O processamento térmico destrói com facilidade os fungos filamentosos, porém algumas
espécies produzem ascósporos que são esporos resistentes que muitas vezes ficam adormecidos e
são ativados a altas temperaturas, germinam e crescem no produto final. Para evita-los é
necessário aplicar algumas medidas como evitar o contato das frutas com o solo, fazer uma
limpeza e sanitização correta e evitar o contato de frutas sadias com frutas com deterioração
aparente. (WELKE, 2009)

5. CONCLUSÕES
Os dados obtidos nesse estudo mostram que todas as amostras analisadas apresentaram
crescimento significativo para as análises de bolores e leveduras e aeróbios mesófilos, com
exceção da polpa de goiaba da marca B que não apresentou crescimento para bactérias mesófilas,
e encontrava-se dentro dos parâmetros do que exige a legislação para bolores e leveduras.
Todas as polpas estavam de acordo com a legislação para os parâmetros de coliformes a
45°C e presença de Salmonella sp.
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ANALISE SENSORIAL DO QUEIJO PETIT SUISSE DE LEITE DE CABRA ELABORADO
COM KEFIR E ADICIONADO DE POLPA DE MARACUJÁ (Passiflora edulis)
A. M.B Carvalho1; G. M. S. M. Moreno2; R.A. Santos3 R. A. Santos4
E-mail: mainomy.carvalho@ifrn.edu.br1; geylsa.mylady@gmail.com2;
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RESUMO
O leite de cabra é um alimento rico em
vitaminas, proteínas e sais minerais. Por possuir
moléculas de gordura de tamanho reduzido a
sua digestibilidade é maior e mais fácil. Um
ponto importante no desenvolvimento de novos
produtos pode ser o uso do leite de cabra
associado a bactérias probióticas. Dessa forma,
o objetivo deste trabalho foi desenvolver um
queijo petit suisse de leite de cabra
apresentando atividade probiótica devido à
utilização do kefir, e adicionado de polpa de
maracujá (Passiflora edulis). O queijo petit
suisse foi elaborado na usina escola do IFRN
Campus Currais Novos. Foi realizada análise de

acidez, pH e avaliação sensorial com 60
provadores utilizando uma escala hedônica de 9
pontos (variando de 9 gostei muitíssimo até 1
desgostei muitíssimo). O queijo apresentou pH
5,08 e média de acidez 0,81% de ácido lático. No
resultado obtido da análise sensorial o queijo
apresentou boa aceitação uma vez que todos os
aspectos avaliados apresentaram o escore 9
como o mais pontuado. De acordo com os
resultados obtidos conclui-se que o petit suisse
probiótico de leite de cabra adicionado de polpa
de maracujá (Passiflora edulis) teve boa
aceitação e surge como um produto inovador
dentre os derivados lácteos.

PALAVRAS-CHAVE: probiótico, provador, aceitação, produto.

SENSORY ANALYSIS OF CHEESE PETIT SUISSE DAIRY GOAT PREPARED WITH KEFIR
AND PASSION FRUIT PULP ADDED (Passiflora edulis)
ABSTRACT
O Goat's milk is a food rich in vitamins, proteins
and minerals. By owning small size of fat
molecules digestibility is higher and easier. An
important point in the development of new
products may be the use of goat milk associated
with probiotic bacteria. Thus, the objective of
this study was to develop a cheese petit goat
milk suisse having probiotic activity due to the
use of kefir, and added passion fruit pulp
(Passiflora edulis). Cheese Petit Suisse was
prepared at the plant school IFRN Campus
Currais Novos. acid analysis was performed, pH
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and sensory evaluation with 60 tasters using a
hedonic scale of 9 points (ranging from 9 to 1
liked very much disliked very much). The cheese
had pH 5.08 and average acidity of 0.81% lactic
acid. In the obtained result of the sensory
evaluation the cheese had good acceptance
since all the aspects evaluated showed a score
of 9 as the highest scoring. According to the
results it is concluded that the petit suisse goat
probiotic added passion fruit pulp (Passiflora
edulis) was well accepted and stands as an
innovative product from the dairy products.

645

KEYWORDS: Probiotic taster, acceptance, product.

1-INTRODUÇÃO
A procura por alimentos saudáveis que além da função nutricional também proporcionam
benefícios a saúde do consumidor vem crescendo nos últimos tempos, tendo em vista a
preocupação com o bem-estar da população a indústria de lácteos tem lançado vários produtos no
mercado com tais funções.
O leite de cabra possui características nutricionais que se sobrepõem aos demais leites
encontrados, por possui ácidos graxos de elevada digestibilidade, proteína de alto valor nutritivo,
fonte de cálcio e hipoalergenicidade (CENHACHI, 2012).
Devido os problemas originados de alergia ao leite de vaca, o leite de cabra tem surgido
como alternativa substituta, apresentando resultados positivos. A caseína alfa-s1 que se encontra
em grande quantidade no leite bovino foi identificado como um dos principais causadores da
alergia. Já a caseína encontrada no leite de cabra é estruturalmente diferente a caseína do leite de
vaca, explicando assim sua hipoalergenicidade (ARAÚJO, et al., 2012), adicionalmente sua elevada
digestibilidade provém do tamanho das moléculas de gordura que são micro, ao contrário do leite
de vaca que possui moléculas macro (QUADROS, 2012).
No Brasil, o leite caprino está se apresentando crescentemente no mercado, tanto na forma
de leite pasteurizado, como na forma de leite em pó e UHT (CORDEIRO, 2011 apud ARAÚJO, et al.,
2012). Uma das alternativas para o consumo do leite de cabra são seus derivados, como iogurtes e
queijos.
O queijo petit suisse é produzido basicamente a partir do queijo Quark, adicionado de
açúcar, creme e polpa de frutas, possui alta umidade, devendo ser consumido fresco. É um produto
destinado principalmente ao público infantil, mas com boa aceitação por todas as idades, porém
seu consumo no Brasil ainda é reduzido quando comparado a outros países (ESMERINO, 2012). As
perspectivas de aumento dos consumidores desse produto, com a sua transformação em um
alimento funcional probiótico são bastante propícias, principalmente se levarmos em conta a
possibilidade deste alimento alcançar também o público adulto (RIBEIRO, et al., 2012).
Os probióticos são microrganismos vivos que quando administrados em quantidade
adequada, oferecem benefícios a saúde do consumidor, podendo exercer importante papel no
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sistema digestório, imunológico e amenizar os efeitos provocados por doenças infecciosas (FAO,
2006 apud MEDEIROS, 2013).
O caspian sea yogurt possui características vantajosas e que diferem do iogurte tradicional,
apresenta maior viscosidade e podeser inoculado à temperatura ambiente. Esse fermento
apresenta duas bactérias principais, o Lactococcus lactis ssp Cremoris, bactéria ácido láctica, e
Acetobacter orientalis, bactéria ácido acética (DIAN, 2014).

2-MATERIAL E MÉTODOS
O cultivo do kefir, a elaboração do queijo petit suisse, a análise sensorial e as análises físicoquímicas de pH e acidez foram realizadas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Norte (IFRN) Campus Currais Novos.
2.1-Cultivo do kefir
Inicialmente um envelope contendo grãos do kefir foram adicionados a 100ml de leite UHT
por 3 horas a 25°C para que os microrganismos consumissem o leite. Após esse período os grãos do
kefir foram coados e o leite de enriquecimento descartado. Foram adicionados novamente 100ml
de leite UHT aos grãos e deixado em repouso por 12 horas. Após esse período os grãos foram
novamente coados e o leite desprezado. Esse processo foi realizado durante três dias sempre
descartando o leite anterior, obtendo uma coalhada de kefir formada, enriquecida com
propriedades probióticas e pronta para utilização.
2.2-Elaboração do petit suisse
O queijo petit suisse foi desenvolvido na usina escola do IFRN/CN. A elaboração do queijo foi
baseada na tecnologia de fabricação de Albuquerque (2002) conforme fluxograma mostrado na
Figura 1.
Figura 1
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O leite foi submetido a pasteurização lenta a 65°C por 30 minutos. Em seguida foi resfriado
até atingir a temperatura de 35°C. Adicionou-se coalhada do kefir e fermento mesofílico. Logo após
misturou-se bem, e deixou-se fermentar por 24 horas à temperatura ambiente. Após a coagulação
a coalhada foi transferida para sacos de algodão previamente esterilizados para dessoragem em
câmara fria a 5°C por 15 horas. Completada a dessoragem e obtenção da massa da coalhada foram
então adicionados: Inulina, leite em pó, açúcar, creme de leite e polpa de maracujá orgânico. Os
ingredientes foram misturados e homogeneizados em batedeira. Em seguida o queijo foi envasado
em potes plásticos e armazenados em câmara fria a 5°C.
2.3-Análises físico-químicas
A avaliação das características físico-químicas de acidez titulável em ácido lático e pH foram
realizadas após um dia da produção do petit suisse, no laboratório de alimentos do IFRN/CN,
segundo metodologia descrita pelo IAL (2008).
2.4-Análise sensorial
A análise foi conduzida com 60 provadores não treinados na faixa etária entre 14 e 48 anos,
utilizando uma escala hedônica de 9 pontos (variando de 9 gostei muitíssimo até 1 desgostei
muitíssimo) em relação aos aspectos sabor, cor, textura e aroma. Foi realizado também um estudo
de intensão de compra do produto. A amostra foi servida em copo plástico descartável de 50mL
contendo 10g do petit suisse. Os julgamentos dos provadores foram transformados em escores e o
resultado do teste foi calculado pela média dos escores.

3-RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1-Avaliação físico-química
O valor de pH observado após um dia de fabricação do petit suisse foi de 5,08. A acidez
titulável expressa em ácido lático apresentou variação entre 0,79 e 0,82% de ácido lático m/v, com
média de 0,81% de ácido lático m/v. Com base nesses resultados e devido à falta de Regulamento
Técnico específico para queijo petit suisse elaborado com leite de cabra comparou-se os resultados
obtidos com os descritos na Instrução Normativa nº 53 de 29 de dezembro de 2000 – Regulamento
Técnico de Identidade e Qualidade de Queijo Petit Suisse.
3.2-Avaliação sensorial
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Dentre os 60 provadores que participaram da análise sensorial, a maioria pertencia ao sexo
feminino, representando (71,67%) e se encontravam na faixa etária entre 14 e 48 anos, Os
resultados das análises está descrito na Tabela 1. De forma geral o produto desenvolvido apresentou
boa aceitação uma vez que todos os aspectos avaliados apresentaram o escore 9 como o mais
pontuado, onde 9 é gostei muitíssimo, 8 gostei muito, 7 gostei moderadamente, 6 gostei
ligeiramente, 5 nem gostei nem desgostei, 4 desgostei ligeiramente, 3 desgostei moderadamente,
2 desgostei muito e 1 desgostei muitíssimo. Em relação ao aspecto “sabor” os provadores atribuíram
escores entre 9 e 6 sendo uma média de escore igual a 8,35. Em relação ao aspecto “cor” os
provadores atribuíram escores entre 9 e 5 com média de escore igual a 7,83. Em relação ao aspecto
“textura” os provadores atribuíram escores entre 9 e 4 sendo a média de escores igual a 7,93. Em
relação ao aspecto “aroma” os provadores atribuíram escores entre 9 e 3 sendo o escore 7,82 a
média.
Tabela 1: Análise das frequências dos escores dos provadores do queijo petit suisse.
Aspectos
Escore (escala hedônica)

Sabor

Cor

Textura

Aroma

9. Gostei muitíssimo

56,67 %

35,00 %

50,00 %

43,33 %

8. Gostei muito

28,33 %

31,67 %

20,00 %

28,33 %

7. Gostei moderadamente

8,33 %

21,67 %

15,00 %

15,00 %

6. Gostei ligeiramente

6,67 %

5,00 %

6,67%

3,00 %

6,67 %

5,00 %

3,00 %

3,33 %

3,00 %

5. Nem gostei nem desgostei
4. Desgostei ligeiramente
3. Desgostei moderadamente

3,00 %

2. Desgostei muito

0%

0%

0%

0%

1. Desgostei muitíssimo

0%

0%

0%

0%
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Na ficha de avaliação sensorial utilizada foi realizado também um estudo de intensão de
compra do produto, onde 58,33% dos provadores responderam que certamente comprariam esse
alimento se o encontrasse a venda, 36,67% responderam que provavelmente comprariam e 5%
tinham dúvidas se comprariam.

4-CONCLUSÕES
De acordo com os resultados obtidos o queijo petit suisse probiótico de leite de cabra
adicionado de polpa de maracujá (Passiflora edulis) teve uma boa aceitação e surge como um
produto inovador dentre os derivados lácteos
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COM GELEIA DE GOIABA
A. M.B Carvalho1; E. L. A. Fonseca2, B. M. Silva3, R. A. Santos4
E-mail: mainomy.carvalho@ifrn.edu.br1; emillylorranny@hotmail.com2;
biancasilvaa36@gmail.com3; ramon.araujo@ifrn.edu.br4

RESUMO
Neste trabalho, foi avaliado a aceitabilidade do
iogurte grego prebiótico com geleia de goiaba,
produto que foi elaborado e produzido na UsinaEscola (CTq-Queijo) do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande
do Norte-Campus Currais Novos. Foram
desenvolvidas duas formulações do iogurte
grego, uma padrão e outra sem a presença da
inulina, por fermentação rápida e utilizando

fermento termofílico; a formulação da geleia de
goiaba, foi a mesma para as duas amostras de
iogurte. Na análise sensorial, a escala (9) obteve
maior aceitação por parte dos provadores não
treinados, e as escalas (5 e 6) foram bem
recomendadas pelos provadores, significando
que o produto ainda deverá passar por outros
testes de formulação e sensorial para a melhor
aceitação do produto pelos consumidores.

PALAVRAS-CHAVE: alimentação, aceitação, funcionalidade, inovação.

YOGURT ACCEPTABILITY ASSESSMENT Greek prebiotic
WITH GUAVA JELLY
ABSTRACT
In this study, we evaluated the acceptability of prebiotic
Greek yogurt with guava jelly, a product that was
developed and produced in the plant-School (CTQCheese) of the Federal Institute of Education, Science and
Technology of Rio Grande do Norte Campus Currais
Novos. We developed two Greek yogurt formulations, one
standard and one without the presence of inulin, by using
rapid fermentation and thermophilic yeast; the

formulation of guava jelly, was the same for the two
samples of yogurt. In sensory analysis, the scale (9)
obtained greater acceptance by untrained tasters, and
scales (5:06) were well recommended by the panel,
meaning that the product should still go through other
formulation testing and sensory for the best product
acceptance by consumers.

KEYWORDS: power, acceptance, functionality, innovation.

1-INTRODUÇÃO
Com os passar dos anos, a preocupação da população em relação a alimentação tem
aumentado bastante. O alimento, devido aos avanços das tecnologias, tem sido objeto de estudo
para proporcionar benefícios à saúde dos consumidores.
Dessa forma, alimentos com propriedades funcionais são uma excelente alternativa para
melhorar a qualidade de vida, o bem-estar e prevenir doenças, sendo assim uma frequente busca.
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Em pesquisas, alguns estudos têm destacado a importância nutricional dos produtos lácteos e a sua
inclusão na alimentação diária (MAESTRI et al., 2014).
As fibras dietéticas, prebióticos e probióticos são um dos principais ingredientes que
interferem na funcionalidade. Iogurtes e outros leites fermentados é o segmento da indústria de
alimentos que apresenta grande disponibilidade de produtos funcionais, essa funcionalidade se dá
devido a utilização de culturas probióticas e/ou adição de substancias prebióticas (FERREIRA, 2003).
Segundo Costa et al. (2015), tem se dado uma atenção especial ao desenvolvimento de
iogurtes com propriedades probióticas e prebióticas. Porém, há poucos estudos no Brasil que
desenvolveram o iogurte tipo grego com alegação simbiótica.
O iogurte tipo grego, tem se tornado um produto cada dia mais popular no mercado
brasileiro, observando-se uma vasta variedade de sabores e apresentações. Dentre tantas opções,
a goiaba utilizada nesse trabalho, foi escolhida devido ser considerada uma das mais completas e
equilibradas frutas, no que diz respeito ao valor nutritivo. Em que se destacam os teores em
proteínas, fibras, açúcares totais, cálcio, fósforo e potássio e as vitaminas A e C (PIEDADE NETO,
2016).
Pelo exposto, esse trabalho tem por objetivo o desenvolvimento do iogurte grego prebiótico
com geleia de goiaba, a fim de aumentar as características sensoriais e nutricionais do mesmo, e
avaliar a aceitabilidade do produto.
2-REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O iogurte é o produto adicionado ou não de outras substâncias alimentícias, obtidas por
coagulação e diminuição do pH do leite, ou reconstituído, adicionado ou não de outros produtos
lácteos, cuja fermentação se realiza com cultivos proto-simbióticos de Streptococcus salivarius
subsp. thermophilus e Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, aos quais se podem acompanhar,
de forma complementar, outras bactérias ácido-lácticas que, por sua atividade, contribuem para a
determinação das características do produto final (BRASIL, 2007).
O iogurte constitui uma rica fonte de proteínas, cálcio, fósforo, vitaminas e carboidratos, e
pode ser classificado conforme os processos que é submetido e as características sensórias do
produto final. Dentre os tipos de iogurte, pouco se encontra sobre o iogurte grego, no entanto
Ramos et al (2009), afirma que “o iogurte grego possui características físicas semelhantes quando
comparado aos queijos petitsuisse, boursin e o queijo quark, por apresentarem alguns parâmetros
próximos, como textura e consistência”, ou seja, no iogurte grego, a textura é uma propriedade que
tem papel fundamental na qualidade do produto final.
O iogurte pode ser considerado um alimento funcional, pois apresenta em sua composição
alta quantidade de proteína e cálcio, é fácil digerível, seu consumo melhora o sistema imune. Por
esse motivo, seu consumo é largamente recomendado, além de ser base de vários estudos e
investimentos na indústria de alimentos (RAUD, 2008).
As fibras dietéticas, prebióticos e probióticos são um dos principais ingredientes que
interferem na funcionalidade. Iogurtes e outros leites fermentados é o segmento da indústria de
alimentos que apresenta grande disponibilidade de produtos funcionais, essa funcionalidade se dá
devido a utilização de culturas probióticas e/ou adição de substancias prebioticas. Produtos
alimentícios funcionais são alimentos que possui uma nutrição básica, podem promover a saúde ou
rediz as doenças quando consumidos em quantidades moderadas (FERREIRA, 2003).
No Brasil, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, alimento funcional é “aquele
alimento ou ingrediente que, além das funções nutritivas básicas, quando consumido como parte
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da dieta usual, produza efeitos metabólicos e/ou fisiológicos e/ou efeitos benéficos à saúde,
devendo ser seguro para consumo sem supervisão médica” (BRASIL, 1999).
Os fermentos utilizados nas fabricações de iogurtes são compostos por culturas lácticas, em
que possuem microrganismos selecionados para serem empregados na indústria de laticínios. No
processo de fabricação de iogurtes os microrganismos ou bactérias lácticas que atuam possuem
uma temperatura ótima de crescimentos de 40 a 45°C e um pH de entre 5,0 e 5,7 (ROBERT, 2008).
As bactérias lácticas tradicionais na fabricação de iogurtes são: Streptococcus salivarius ssp.
thermophilus (cocos unidos, geralmente em cadeias curtas) e Lactobacillus delbrueckii ssp.
bulgaricus (bastonetes unidos em cadeias longas), os quais utilizam a lactose como substrato
energético com liberação de ácido láctico, sendo ambos termofílicos e homofermentativos
(ROBERT, 2008). As qualidades desejáveis numa cultura para o iogurte são: pureza, crescimento
vigoroso, produção de coágulo consistente, facilidade de conservação, produzir iogurte com bom
aroma e sabor (ROBERT, 2008).
A geleia é um tipo de doce de fruta que não contém toda a polpa da fruta, tem um aspecto
semitransparente e uma consistência, devido à pectina presente nas frutas. A palavra “geleia” tem
sua origem do francês “gelée”, que significa solidificar ou gelificar (RORIZ, 2010).
De acordo com os tipos, as geleias podem ser simples ou mistas (ABIA, 2001). Simples,
quando preparadas com um único tipo de fruta ou mistas, onde são preparadas com mais de uma
espécie de fruta (ABIA, 2001). Segundo a ANVISA (1978), as geleias são classificadas em: “Comum,
quando preparadas numa proporção de 40 partes de frutas frescas, ou seu equivalente, para 60
partes de açúcar; e Extra, quando preparadas numa proporção de 50 partes de frutas frescas, ou
seu equivalente, para 50 partes de açúcar”. Porém, conforme a ABIA (2001), a Resolução nº. 272 de
22 de set. 2005, há apenas uma designação geral para produtos de origem vegetal e de frutas, o que
pode levar ao aparecimento de geleias que fogem às suas características essenciais de identidade e
qualidade.
A inulina é uma frutana, com grau de polimerização 11-60, composta por uma grande cadeia
de frutose e uma molécula terminal de glicose. Sabe-se que a frutose tem maior poder adoçante
que a glicose ou sacarose e que diferentemente desses açúcares, pode ser usada também por
diabéticos (TONELI et al., 2008).
O equilíbrio produzido na flora gastrointestinal pelo consumo da inulina estimula outros
benefícios no metabolismo humano, como redução da absorção de carboidratos e lipídeos,
normalizando a pressão sanguínea e lipídeos séricos e melhoria do metabolismo de diabéticos
(LINARDI et al., 2001).
A aplicação da inulina na indústria alimentícia, a princípio, resumia-se à produção de bebidas
similares ao café, devido ao seu sabor amargo. Entretanto, recentemente, descobriu-se que a
inulina pode atuar como substituto do açúcar ou da gordura, com a vantagem de não resultar em
incremento calórico (OLIVEIRA, et al. 2004).
A goiaba (Psidium guajava, L.) é uma fruta nativa da América tropical e atualmente pode ser
encontrada em todas as regiões do Brasil. Sua produção em escala industrial no país teve início na
década de 70, quando grandes áreas tecnológicas foram implantadas (CHOUDHURY et al.,2001). A
maior parte da produção de goiaba é destinada a industrialização, fabricando-se doces, suco, polpa
e geléia, entre outros.
O Brasil é um dos maiores produtores de goiaba do mundo, com volume estimado, em 2002,
de cerca de 390 mil t. a produção concentra-se nas regiões Sudeste e Nordeste do País, sendo o
Estado de São Paulo responsável por mais de 60% do volume nacional da fruta (AGRIANUAL, 2004
apud MANTOVANI, 2004).
Segundo Moura et al. (2014) a goiaba destaca-se pelo seu aroma e sabor característico e alto
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conteúdo em licopeno, que possui características funcionais que trazem diversos benefícios a saúde.
Seu consumo vem aumentando devido a exposição de suas características nutricionais.

3-METODOLOGIA
No presente trabalho, utilizou-se duas formulações de iogurte grego, uma padrão e outra
sem a presença da inulina, ambos acompanhado com a geleia de goiaba. Todo o processo de
elaboração do produto foi realizado no Centro Tecnológico Do Queijo (CTq) - Usina-Escola de
Beneficiamento de Leite, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte, campus Currais Novos.
O procedimento de preparo dos iogurtes iniciou-se com a adição de açúcar ao leite. Em
seguida realizou-se no liquidificador industrial a mistura do leite fluido com inulina (somente na
formulação padrão) e leite em pó. Após isto, realizou-se a pasteurização lenta da mistura, à 90ºC
por 5 minutos, e inoculou o fermento termofilico a 42°C. Procedeu-se a fermentação por
aproximadamente 8 horas. Terminada a fermentação, os iogurtes foram armazenados em câmara
frigorífica. Contudo, não realizou-se a quebra da coalhada, visando obter uma textura firme,
característica do iogurte grego.
A obtenção da geleia de goiaba iniciou-se com a higienização da fruta em água clorada. Em
seguida, no liquidificador industrial, triturou-se a goiaba com casca adicionando água. Logo após, a
polpa foi peneirada e adicionou-se açúcar e a mistura foi levada para a etapa de cocção por cerca
de 1 hora.
A análise sensorial do produto foi realizada no campus, em uma sala onde os julgadores
acomodaram-se em cabines individuais sem interferência de outras pessoas, aroma e ruídos
externos. Realizou-se a análise com 30 provadores não treinados, de ambos os sexos, escolhidos
aleatoriamente na instituição. Para a avaliação da aceitabilidade das diferentes formulações (QFG e
BMG), utilizou-se uma escala com 9 sugestões de atitude, correspondentes a: (9) Comeria isto
sempre que tivesse oportunidade, (8) Comeria isto muito frequentemente, (7) Comeria isto
frequentemente, (6) Gosto disto e comeria de vez em quando, (5) Comeria isto se estivesse
acessível, mas não me esforçaria para isto, (4) Não gosto disso, mas comeria ocasionalmente, (3)
Raramente comeria isto, (2) Só comeria isto se não pudesse escolher outro alimento, e (1) Só
comeria isto se fosse forçado.
4-RESULTADOS E DISCUSSÕES
O presente trabalho atingiu os objetivos propostos, o qual foi a elaboração e avaliação do
iogurte grego com geleia de goiaba, aspirando atender e recrutar as expectativas dos consumidores
em relação a produtos saudáveis e saborosos. Como pode-se observar na Figura 1, a escala (9),
comeria isto sempre que tivesse oportunidade, obteve maior aceitação por parte dos provadores
não treinados. As escalas (1 e 2) foram pouco recomendadas pelos provadores. As escalas (5 e 6)
foram bem recomendadas pelos provadores. Isso significa que o produto ainda deverá passar por
outros testes de formulações e sensorial para a aceitação do produto ser ainda melhor e bem aceito
pelos consumidores locais, além de podermos aumentar o número de provadores no teste em
questão para termos um melhor parâmetro de aceitabilidade do produto. Na análise sensorial, os
resultados foram avaliados através de sugestões atribuídas em escala e os valores expressos em
porcentagem.
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Avaliação sensorial do iogurte grego com geleia
de goiaba
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Figura 1 – Dados da analise sensorial do iogurte prebiótico com geleia de goiaba.
5-CONCLUSÃO
Esse trabalho de pesquisa está em sua fase inicial e com certeza será realizado outros testes
sensoriais no produto avaliado, além do processamento de outras concentrações na formulações
dos produtos elaborados. E com base nos resultados obtidos, podemos perceber que apesar do
pouco número de provadores, o produto obteve uma excelente aceitação.
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RESUMO
Objetivou-se com o presente trabalho avaliar a
aceitação de diferentes formulações de
iogurtes grego prebiótico com geléia de
maracujá, cujas formulações padrão e outra
sem adição de leite em pó. Para tanto foi
realizado um teste de aceitação com 40
provadores por meio de nove opções,
aconteceu por fermentação rápida e utilizando
fermento termofílico; a formulação da geléia de

maracujá foi a mesma para as duas amostras de
iogurte. Na análise sensorial, a escala (9)
obteve maior aceitação por parte dos
provadores não treinados, e as escalas (7 e 8)
foram bem recomendadas pelos provadores,
significando que o produto ainda deverá passar
por outros testes de formulação e sensorial
para a melhor aceitação do produto pelos
consumidores
locais.

PALAVRAS-CHAVE: Aceitabilidade, funcional, inovador, nutricional, preocupação.

YOGURT ACCEPTABILITY ASSESSMENT Greek prebiotic
WITH GUAVA JELLY
ABSTRACT
The objective of this study was to evaluate the
acceptance of different formulations of Greek yogurt
prebiotic with passion fruit jelly, whose standard
formulations and one without the addition of powdered
milk. To this end it was made an acceptance test with 40
tasters through nine options, happened by rapid
fermentation and yeast using thermophilic; the

formulation of passion fruit jam was the same for the
two samples of yogurt. In sensory analysis, the scale (9)
obtained greater acceptance by untrained tasters, and
scales (8:06) were well recommended by the panel,
meaning that the product should still go through other
formulation testing and sensory for the best product
acceptance
by
the
local
consumers.

KEYWORDS: Acceptability, functional, innovative, nutritional, concern.

1-INTRODUÇÃO
A busca por alimentos saudáveis, funcionais, nutritivos e de grande aproveitamento tem
evoluído globalmente, o que resulta em vários estudos na área de produtos lácteos. Alguns desses
estudos têm dado ênfase ao valor nutricional dos elementos lácteos, assim como a importância de
uma alimentação rica em produtos lácteos. Essa incessante busca tem incentivado a ciência de
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alimentos a pesquisas novos produtos, o que possibilita a criação de novos nichos de mercado, na
qual há bastante espaço a ser conquistado com produtos diferenciais e inovadores (RIBEIRO;
ANDREOLLI; MENEZES, 2011).
Dessa forma um grupo importante dos alimentos funcionais são os probióticos, que são
como suplementos alimentares que contêm microrganismos vivos, ou componentes microbianos
que, quando ingeridos em determinado número, apresentam efeito benéfico sobre a saúde e
bem-estar do hospedeiro. São capazes de melhorar o equilíbrio microbiano intestinal produzindo
efeitos positivos à saúde do indivíduo (SALMINEN et al., 1999; DUPONT, 2001; BRASIL, 2002).
Segundo COSTA et al. (2015), tem se dado uma atenção especial ao desenvolvimento de
iogurtes com propriedades probióticas e prebióticas, já que o iorgurte é um leite fermentado
obtido da coagulação do leite pela ação de dois microrganismos, Lactobacillus bulgaricus e
Streptococcus thermophilus. O que diferencia os inúmeros tipos de iogurtes no mundo é a
variedade de metodologias utilizadas que acarretam ao produto características organolépticas e
sensoriais diversificadas (ROBERT, 2008).
Um dos tipos de iogurtes é o tipo grego, tem se tornado um produto cada dia mais popular
no mercado brasileiro, observando-se uma vasta variedade de sabores e apresentações. Dentre
tantas opções, o maracujá utilizada nesse trabalho, foi escolhida devido apresentar muitas
substâncias, principalmente na polpa e casca, como as vitaminas A, tiamina, riboflavina,
carotenoides e pigmentos responsáveis pela cor amarela intensa de seu suco, que podem
contribuir com efeitos benéficos na saúde. Esses nutrientes, juntamente com flavonóides,
também presentes, possuem caráter antioxidante, atuando na prevenção de doenças
crônicas (ZERAIK et al., 2010).
Pelo exposto, esse trabalho tem por objetivo o desenvolvimento do iogurte grego probiótico
com geléia de maracujá, a fim de aumentar as características sensoriais e nutricionais, aspirando
atender as expectativas dos consumidores em relação a produtos saudáveis e saborosos.
2-REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Segundo Ramos et al (2009), afirma que “o iogurte grego possui características físicas
semelhantes quando comparado aos queijos petitsuisse,boursin e o queijo quark, por
apresentarem alguns parâmetros próximos, como textura e consistência”, ou seja, no iogurte
grego, a textura é uma propriedade que tem papel fundamental na qualidade do produto final.
O iogurte grego é um alimento de ótima aceitação e alto valor comercial. Ele foi responsável
pelo aumento de 4% das vendas no mercado de produtos lácteos nos EUA no ano de 2014,
segundo o Industrial Research Institute. Como principais características, ele é um iogurte drenado,
e, portanto, concentrado em proteínas e gorduras, mais firme e viscoso que os demais produtos
similares. No Brasil como a regulação do iogurte grego ainda não foi definida, há marcas que
adicionam outros ingredientes além de leite e fermento lácteo, como espessantes e creme de
leite, com o objetivo de garantir a consistência característica do produto (PIEDADE NETO, 2016).
O iogurte pode ser considerado um alimento funcional, pois apresenta em sua composição
alta quantidade de proteína e cálcio, é fácil digerível, seu consumo melhora o sistema imune. Por
esse motivo, seu consumo é largamente recomendado, além de ser base de vários estudos e
investimentos na indústria de alimentos (RAUD, 2008).
Os alimentos funcionais
podem ser considerados como parte importante do bem-estar, no qual também se incluem uma
dieta equilibrada e atividade física. O guia alimentar para a população brasileira recomenda o
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estímulo à prática de atividade física e a adoção de uma dieta variada e alerta para não se
mistificar os componentes funcionais dos alimentos (MORAES & COLLA, 2006; STRINGHETA et al.,
2007b)
Uma classe importante de alimentos funcionais são os probióticos, prebióticos. O conceito
de probiótico pode ser também definido como o uso de exclusão competitiva para melhorar uma
ecologia específica. A terapia ou prevenção com probióticos introduz um tipo de bactéria benéfica
em detrimento à diminuição de outra espécie de bactéria (MOMBELLI e GISMONDO, 2000).
Os fermentos utilizados nas fabricações de iogurtes são compostos por culturas lácticas,
em que possuem microrganismos selecionados para serem empregados na indústria de laticínios.
No processo de fabricação de iogurtes os microrganismos ou bactérias lácticas que atuam
possuem uma temperatura ótima de crescimentos de 40 a 45°C e um pH de entre 5,0 e 5,7
(ROBERT, 2008). As bactérias lácticas tradicionais na fabricação de iogurtes são: Streptococcus
salivarius ssp. thermophilus (cocos unidos, geralmente em cadeias curtas) e Lactobacillus
delbruecki issp. bulgaricus (bastonetes unidos em cadeias longas), os quais utilizam a lactose como
substrato energético com liberação de ácido láctico, sendo ambos termofílicos e
homofermentativos (ROBERT, 2008). As qualidades desejáveis numa cultura para o iogurte são:
pureza, crescimento vigoroso, produção de coágulo consistente, facilidade de conservação,
produzir iogurte com bom aroma e sabor (ROBERT, 2008).
A geleia é um tipo de doce
de fruta que não contém toda a polpa da fruta, tem um aspecto semitransparente e uma
consistência, devido à pectina presente nas frutas. A palavra “geleia” tem sua origem do francês
“gelée”, que significa solidificar ou gelificar (RORIZ, 2010). De acordo com os tipos, as geleias
podem ser simples ou mistas (ABIA, 2001). Simples, quando preparadas com um único tipo de
fruta ou mistas, onde são preparadas com mais de uma espécie de fruta (ABIA, 2001). Segundo a
ANVISA (1978), as geleias são classificadas em: “Comum, quando preparadas numa proporção de
40 partes de frutas frescas, ou seu equivalente, para 60 partes de açúcar; e Extra, quando
preparadas numa proporção de 50 partes de frutas frescas, ou seu equivalente, para 50 partes de
açúcar”. Porém, conforme a ABIA (2001), a Resolução nº. 272 de 22 de set. 2005, há apenas uma
designação geral para produtos de origem vegetal e de frutas, o que pode levar ao aparecimento
de geleias que fogem às suas características essenciais de identidade e qualidade.
A inulina é uma frutana, com grau de polimerização 11-60, composta por uma grande cadeia
de frutose e uma molécula terminal de glicose. Sabe-se que a frutose tem maior poder adoçante
que a glicose ou sacarose e que diferentemente desses açúcares, pode ser usada também por
diabéticos (TONELI et al., 2008).
O equilíbrio produzido na flora gastrointestinal pelo consumo da inulina estimula outros
benefícios no metabolismo humano, como redução da absorção de carboidratos e lipídeos,
normalizando a pressão sanguínea e lipídeos séricos e melhoria do metabolismo de diabéticos
(LINARDI et al., 2)
A aplicação da inulina na indústria alimentícia, a princípio, resumia-se à produção de bebidas
similares ao café, devido ao seu sabor amargo. Entretanto, recentemente, descobriu-se que a
inulina pode atuar como substituto do açúcar ou da gordura, com a vantagem de não resultar em
incremento calórico (OLIVEIRA, et al. 2004).
Maracujá é uma denominação de
origem indígena e deriva de murukuia, que quer dizer alimento em forma de cuia. O maracujá,
fruto do maracujazeiro, pertence à família Passifloráceas, da ordem Passiflorades. Essa família
engloba 18 gêneros e cerca de 630 espécies distribuídas principalmente nas regiões tropicais da
América, Ásia e África (REOLON et al 2008).
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O maracujá-amarelo (Passiflora edulis f. flavicarpa) é o mais cultivado e de maior
importância no Brasil, destinado principalmente à produção de sucos. O maracujá amarelo tem
maior aceitação, por ser uma fruta rustica, mais adaptada aos dias quentes e apresentar frutos de
maior tamanho (SILVA, 2011).
Um aspecto notável do maracujá amarelo é o seu sabor forte e elevados teores de acidez e o
seu “flavour” único, torna os frutos agradáveis e atraentes, tanto para consumo em natura,
quanto para o processamento industrial (VIOLA, 2015).
Este apresenta muitas substâncias, principalmente na polpa e casca, como as vitaminas A,
tiamina, riboflavina, carotenoides e pigmentos responsáveis pela cor amarela intensa de seu suco,
que podem contribuir com efeitos benéficos na saúde. Esses nutrientes, juntamente com
flavonóides, também presentes, possuem caráter antioxidante, atuando na prevenção de doenças
crônicas (ZERAIK
et
al.,
2010)
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3-METODOLOGIA
No presente trabalho, utilizaram-se duas formulações de iogurte grego, uma padrão e
outra sem a presença de leite em pó, ambos acompanhado com a geléia de maracujá. Todo o
processo de elaboração do produto foi realizado no Centro Tecnológico Do Queijo (CTq) - UsinaEscola de Beneficiamento de Leite, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte, campus Currais Novos.
O procedimento de preparo dos iogurtes iniciou-se com a adição de açúcar ao leite. Em
seguida realizou-se no liquidificador industrial a mistura do leite fluido com inulina (somente na
formulação padrão) e leite em pó. Após isto, realizou-se a pasteurização lenta da mistura, à 90ºC
por 5 minutos, e inoculou o fermento termofilico a 42°C. Procedeu-se a fermentação por
aproximadamente 8 horas. Terminada a fermentação, os iogurtes foram armazenados em câmara
frigorífica. Contudo, não realizou-se a quebra da coalhada, visando obter uma textura firme,
característica do iogurte grego.
Em seguida a realização do preparo da geléia de maracujá iniciou-se com a higienização,
depois se realizou a separação da polpa e da casca. Em que as cascas foram submetidas a cocção,
até o albedo ficar transparente, após isso se escorreu a água e adicionou-se água fria. Remove-se
o albedo de passou tanto o albedo quanto a polpa no liquidificador industrial, até a obtenção de
uma mistura homogênea. Depois essa mistura foi submetida à cocção. O cozimento foi cessado
quando a geleia atingiu o ponto no teste do pingo, que consiste em pingar a geléia em copo com
agua, de modo que o pingo chegue ao fundo sem desmanchar.
A análise sensorial do produto foi realizada no campus, em uma sala onde os julgadores
acomodaram-se em cabines individuais sem interferência de outras pessoas, aroma e ruídos
externos. Realizou-se a análise com 30 provadores não treinados, de ambos os sexos, escolhidos
aleatoriamente na instituição. Para a avaliação da aceitabilidade das diferentes formulações (TMA
e PQZ), utilizou-se uma escala com 9 sugestões de atitude, correspondentes a: (9) Comeria isto
sempre que tivesse oportunidade, (8) Comeria isto muito frequentemente, (7) Comeria isto
frequentemente, (6) Gosto disto e comeria de vez em quando, (5) Comeria isto se estivesse
acessível, mas não me esforçaria para isto, (4) Não gosto disso, mas comeria ocasionalmente, (3)
Raramente comeria isto, (2) Só comeria isto se não pudesse escolher outro alimento, e (1) Só
comeria isto se fosse forçado.
4-RESULTADOS E DISCUSSÕES
O presente trabalho atingiu os objetivos propostos, o qual foi à elaboração e avaliação do
iogurte grego com geleia de maracujá, aspirando atender as expectativas dos consumidores em
relação a produtos saudáveis e saborosos. Como pode-se observar na Figura 1, a escala (9),
comeria isto sempre que tivesse oportunidade, obteve maior aceitação por parte dos provadores
não treinados. As escalas (1 e 4) foram pouco recomendadas pelos provadores. As escalas (7 e 8)
foram bem recomendadas pelos provadores. Isso significa que o produto ainda deverá passar por
outros testes de formulações e sensorial para a aceitação do produto ser ainda melhor e bem
aceito pelos consumidores locais, além de podermos aumentar o número de provadores no teste
em questão para termos um melhor parâmetro de aceitabilidade do produto. Na análise sensorial,
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os resultados foram avaliados através de sugestões atribuídas em escala e os valores expressos em
porcentagem.

Teste sensorial do iogurte grego com geleia de
maracujá
10

8
6
4
2
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TMA

PQZ
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Figura 1 – Dados da analise sensorial do iogurte prebiótico de maracujá.
5-CONCLUSÃO
Esse trabalho de pesquisa está em sua fase inicial e com certeza será realizado outros
testes sensoriais no produto avaliado e além do processamento de outras concentrações na
formulação dos produtos elaborados. Podemos perceber que apesar do pouco número de
provadores o produto obteve uma excelente aceitação.
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RESUMO
O girassol (Helianthus annuus L.) é uma oleaginosa que
tem ampla adaptabilidade às diferentes condições
edafoclimáticas, pois seu rendimento é pouco
influenciado pela latitude, altitude e fotoperíodo. Devido
a essas propriedades, apresenta-se como nova opção
para os sistemas de rotação de culturas e para produção
de óleos destinados a produção de biodiesel, podendo
entrar no sistema de rotação e sucessão de cultura como
mais uma alternativa para as regiões produtoras de
grãos. O referido trabalho tem por objetivo estudar os
diferentes aspectos do manejo da cultura do Girassol em
condições de campo, visando à otimização do manejo da
água e da adubação nitrogenada. Sobre seu
crescimento/desenvolvimento, produção e qualidade do
PALAVRAS-CHAVE: Helianthus

seu produto final. O experimento foi desenvolvido na
área experimental do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte- IFRN,
Campus Apodi-RN. As irrigações foram realizadas de
acordo com os tratamentos pré-estabelecidos para o
manejo da água. O ensaio foi conduzido com o cultivar
de Girassol Multissol submetido a cinco diferentes níveis
de reposição de água do solo, baseado na
Evapotranspiração da cultura (40, 55, 70, 85 e 100 % da
ETc). Os dados foram analisados estatisticamente através
da análise de variância aplicando-se o teste F e análise
regressão. A irrigação com níveis ascendentes
aumentaram significativamente todas as variáveis de
crescimento
e
desenvolvimento
do
girassol.

annuus, manejo da água, biodiesel.

IRRIGATION EFFECT ON THE SUNFLOWER GROWTH AND DEVELOPMENT
ABSTRACT
Sunflower (Helianthus annuus L.) is an oilseed crop that
has wide adaptability to different soil and climatic
conditions, because their income is slightly influenced by
latitude, altitude and photoperiod. Due to these
properties, it is presented as a new option for crop
rotation and production of oils for biodiesel production
systems and can enter the rotation and succession
culture as an alternative to producing regions of grain.
This work aims to study the different aspects of the
management of the sunflower crop in field conditions in
order to optimize the management of water and
nitrogen fertilization. On their growth / development,
production and quality of their final product. The
KEYWORDS: Helianthus
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experiment was conducted in the experimental area of
the Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Rio Grande Norte - IFRN Campus Apodi-RN. The
irrigations were carried out according to pre-established
treatments for the management of water. The test was
conducted with the sunflower Multissol subjected to five
different levels of soil water replenishment, based on
crop evapotranspiration (40, 55, 70, 85 and 100% of ETc).
The data was analyzed through analyses of variance
using the F test and regression analyses. The increased
available soil water for plants increased significantly the
sunflower growth and development.

annuus, water management, biodiesel.
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1. INTRODUÇÃO
O girassol (Helianthus annuus L.) está entre as cinco maiores culturas oleaginosas
produtoras de óleo vegetal comestível e sua produção mundial, em 2004, ficaram em torno de 26
milhões de toneladas, sendo os países maiores produtores a Rússia (16,5% da produção mundial),
Argentina (15,35%) e União Européia (14,81%). Planta originária das Américas, o girassol
(Helianthus annuus L.), foi conduzido à Europa pelos colonizadores espanhóis e portugueses. As
propriedades oleaginosas dos frutos foram descobertas na Rússia, sendo então reintroduzido na
América do Norte, via Canadá (DALL’AGNOL et al. 2005).
O girassol é uma oleaginosa que tem ampla adaptabilidade às diferentes condições
edafoclimáticas, pois seu rendimento é pouco influenciado pela latitude, altitude e fotoperíodo.
Devido a essas propriedades, apresenta-se como nova opção para os sistemas de rotação de
culturas, podendo entrar no sistema de rotação e sucessão de cultura como mais uma alternativa
para as regiões produtoras de grãos (EMBRAPA, 2008).
Outro segmento que deve alavancar o crescimento da produção dos grãos no Brasil é a
popularização dos combustíveis renováveis à base de óleos vegetais, como o biodiesel e o Hbio da
Petrobrás. Isto porque, enquanto a soja – principal oleaginosa utilizada na composição do
biodiesel nacional – apresenta 18% de teor de óleo, o girassol possui mais que o dobro: teor entre
37 a 50%, com uma produção média de grãos entre 1300 e 2800 quilos por hectare (CARVALHO
et.al, 2006 ).
Tendo em vista a carência de trabalhos de cunho científico sobre o assunto, o trabalho em
questão terá como objetivo central estudar a influência dos diferentes níveis de água no solo no
crescimento/desenvolvimento e produção do girassol e de aspectos tecnológicos do manejo da
água sobre esta espécie cuja área cultivada encontra-se em expansão na unidade de agricultura
familiar da região semiárida brasileira.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Atualmente, o girassol ocupa cerca de 100 mil hectares no País. No Cerrado, o girassol é
uma opção preferencial como segundo cultivo no verão (safrinha). Segundo os pesquisadores da
Embrapa, há perspectivas de crescimento da área cultivada com girassol no país, por causa da
produção de bicombustível e para atender ao mercado de óleos comestíveis nobres, confeitaria,
alimentação de pássaros, produção de silagem, farelo e torta para alimentação animal, produção
ornamental, produção de mel, bem como a possibilidade de exportação de grãos e óleo
(EMBRAPA, 2008).
No Nordeste o cultivo do girassol ainda é inexpressivo, porém, com perspectivas de se
expandir nas regiões em que as condições edafoclimáticas sejam mais favoráveis. Informações
sobre os aspectos agronômicos que envolvem seu cultivo nesta região, especificamente no Estado
da Paraíba, ainda são escassas, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento da cultura
quanto a sua resposta ao déficit hídrico e sua resposta em relação à adubação mineral.
Com o agravamento da crise de abastecimento de água, torna-se então imprescindível
estabelecer fronteiras entre os limites mínimos de produtividade x disponibilidade de água para
culturas economicamente reconhecidas como adaptadas/viáveis à região, seja pela sua
rusticidade, seja pelo potencial de renda que representa para as inúmeras famílias que buscam
alternativas para melhorar as suas condições de vida. Tendo em vista à alta demanda dos
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produtos e finalidades derivados do cultivo de girassol, esse continua em expansão em nosso país,
já tendo despertado o interesse inclusive dos estados da Região Nordeste.
Nas próximas décadas, o agronegócio mundial estruturar-se-á em quatro macrosegmentos: alimentação e fibras, biomassa, plantas ornamentais e nichos especializados, com
faixas de sobreposição entre si. A biomassa será à base da energia renovável, e também servirá
como insumo para a indústria química. Especialistas anteveem que esse segmento movimentará o
maior volume de recursos das transações internacionais, a partir do ano de 2050. Entretanto, o
crescimento na agricultura de energia significará, também, o aumento da produção de alimentos.
Por exemplo, a expansão do cultivo de girassol para fins energéticos significará, necessariamente,
o aumento da oferta da torta ou farelo de girassol, matéria prima da indústria de rações ou
alimentos (GAZZONI, 2005).
A água e o nitrogênio são fatores que podem limitar o desenvolvimento das culturas e,
consequentemente, diminuir a eficiência da produção. Desta forma, determinar a quantidade
correta de água e nitrogênio para o bom desenvolvimento das culturas agrícolas é fator
preponderante para o êxito da agricultura (BARROS et al., 2002; SILVA et al., 2007). Assim como a
falta, os excessos destes fatores de produção podem refletir na depreciação da cultura. Com isso,
para se obter a maximização do rendimento agrícola fazem-se necessários trabalhos utilizando a
interação dos fatores de produção mencionados acima.
Várias pesquisas vêm certificando-se da interação entre adubação nitrogenada e a
disponibilidade hídrica no aumento da eficiência de produção das culturas, como SILVA et al.
(2007), para a cultura da alface americana e BARROS et al. (2002) para a cultura do melão. Quando
o rendimento de uma cultura aumenta com a adubação, a eficiência do uso da água pela cultura
também aumenta. Os autores também verificaram que assim como a falta de água e nitrogênio
são prejudiciais, o excesso destes também influencia negativamente o desenvolvimento da
cultura.
O girassol tem uma capacidade aproximada de 92% de extrair a água disponível da camada
de solo compreendida da superfície até dois metros de profundidade, contra 64% do sorgo
(BREMNER et al., 1986), dando-lhe a propriedade de resistir a curtos períodos de estresse hídrico.
Possui baixa eficiência no uso da água, sendo que cada litro de água consumido produz menos de
dois gramas de matéria seca. Porém, em condições de déficit hídrico, essa eficiência aumenta em
torno de 20% a 50%.
SIONIT et al. (1973) salientam a importância da umidade do solo no desenvolvimento e
rendimento do girassol, e que o rendimento máximo é alcançado quando o solo encontra-se em
capacidade de campo, evidenciando a importância da época de semeadura sobre o rendimento
das culturas. O consumo de água pelo girassol varia em função das condições climáticas, da
duração do ciclo e do manejo do solo e da cultura. A necessidade de água para o girassol aumenta
com o desenvolvimento da planta, partindo de valores em torno de 0,5 a 0,7 mm/dia durante a
fase da semeadura à emergência, para um máximo de 6 a 8 mm/dia, na floração e no enchimento
dos grãos, decrescendo após esse período até a maturação fisiológica.
Portanto, a ocorrência de déficit hídrico durante a floração e o enchimento de grãos, afeta
fortemente a produção de aquênios e o teor de óleo. Não obstante ao baixo consumo de água no
início do ciclo, uma adequada disponibilidade de água durante o período da germinação à
emergência é necessária para a obtenção de uma boa uniformidade na germinação e na
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emergência das plantas. As necessidades hídricas do girassol ainda não estão perfeitamente
definidas, existindo informações que indicam desde menos de 200 mm até mais de 900 mm por
ciclo. Entretanto, na maioria dos casos, 400 a 500 mm de água, bem distribuídos ao longo do ciclo,
resultam em rendimentos próximos ao potencial máximo da cultura (CASTRO & FARIAS, 2005).

3. METODOLOGIA
3.1. Localização do experimento
O experimento foi desenvolvido na área experimental do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte- IFRN. Apodi - RN, cuja altitude média é de 116 m.

3.2. Sistema de irrigação
A área foi irrigada através de um sistema pressurizado localizado por gotejamento. As
necessidades hídricas diárias da cultura foram determinadas através do balanço de água no solo
obtidas a partir dos dados de ETo, determinada pela equação Penman-Montheith, com os dados
coletados na estação meteorológica automática da Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária –
EMPARN no município de Apodi – RN, obtidas através de medições diárias.

3.3. Instalação e condução do experimento
O cultivo foi conduzido utilizando o cultivar Multissol, em condições de campo. Antes do
semeio o solo foi irrigado, elevando o conteúdo de água do solo até a capacidade de campo de
forma a promover a germinação das sementes. O plantio foi realizado a profundidade de
semeadura de 1,0 cm. Para irrigação das plantas será utilizada água proveniente de um poço
tubular, sendo o sistema de irrigação composto por um conjunto eletrobomba, que conduzira a
água pressurizada até a área experimental onde a distribuição às parcelas será controlada por
registros e fornecida às plantas através de gotejadores. As irrigações foram realizadas de acordo
com os tratamentos pré-estabelecidos para o manejo da água, sendo o volume calculado em
função dos tratamentos a que foram submetidas.

3.4. Delineamento experimental estatístico
O experimento será desenvolvido em condições de campo em um delineamento
experimental de blocos ao acaso, em três blocos e 5 tratamentos, em esquema inteiramente
casualizado, constituído por 15 parcelas as quais ocuparão uma área total de 300 m².
As lâminas de irrigação aplicadas ao cultivar de girassol Multissol neste ensaio foram
determinadas através da evapotranspiração da cultura e seu estádio de desenvolvimento, sendo
assim identificadas:
Lâmina 1 (L1): 40 % da Evapotranspiração da cultura;
Lâmina 2 (L2): 55 % da Evapotranspiração da cultura;
Lâmina 3 (L3): 70 % da Evapotranspiração da cultura;
Lâmina 4 (L4): 85 % da Evapotranspiração da cultura;
Lâmina 5 (L5): 100 % da Evapotranspiração da cultura.

O cálculo das lâminas de água a serem aplicadas as plantas submetidas aos diferentes
tratamentos foi baseado na equação a seguir (ALLEN et al., 1998):
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ETc = Kc.ETo
Onde:
ETc = evapotranspiração da cultura (mmdia-1);
Kc = coeficiente de cultivo de acordo com estádio de desenvolvimento da cultura
(adimensional);
ETo = evapotranspiração potencial Penman Montheith (mmdia-1).
De acordo com a FAO (2002), foram utilizado Kc máximo para cada estádio de
desenvolvimento: estágio inicial - 20 a 25 dias - (Kc = 0,4); ) estágio vegetativo - 35 a 40 dias - (Kc =
0,8); florescimento - 40 a 50 dias - (Kc = 1,2); enchimento de grãos - 25 a 30 dias – (Kc = 0,8) e
maturação fisiológica (Kc = 0,4).
Cada parcela experimental será constituída por uma área de 20,00 m2, onde foram
cultivadas 96 plantas, espaçadas em 0,7m x 0,3m. Os dados foram coletados e analisados
estatisticamente utilizando-se o programa estatístico SISVAR – ESAL - Lavras – MG, através do qual
será feita a análise de variância (ANAVA) aplicando-se o teste F e análise regressão para o fator
quantitativo (FERREIRA, 2000).

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Houve influencia significativa ao nível de (p<0,01) de probabilidade quando submetidas a
diferentes lâminas de evapotranspiração da cultura, para a variável altura das plantas de girassol
cultivar Multissol aos 80 dias após o semeio. Conforme Figura 1, observa se a tendência de
aumento para a altura das plantas em função da reposição da evapotranspiração da cultura, no
qual houve acréscimo linear a medida que se , para a variável altura das plantas de girassol cultivar
Multissol aos 80 dias após o semeio elevou o nível de reposição de água. Cuja altura variou de
78,70, a 110,30 cm quando variou a lâmina de irrigação de 40 para 100 % da ETc.
Altura da Planta (cm)

120.0

110.0
100.0
90.0

y = 59,99 + 0,4751x
R² = 0,93

80.0
70.0
40

55
70
85
100
Lâmina de irrigação - % ETc (C)

Figura 1: Altura das plantas do cultivar de girassol Multissol, submetidas a diferentes lâminas de irrigação
em função da evapotranspiração da cultura.

Para o diâmetro do caule das plantas de girassol cultivar multissol aos 80 dias após o
semeio, houve influencia significativamente ao nível de (p<0,01) de probabilidade quando
submetidas a diferentes lâminas de evapotranspiração da cultura. Através da Figura 2, verifica que
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houve uma tendência linear crescente para a altura da planta em função da lâmina de irrigação
em função da evapotranspiração da cultura, no qual houve acréscimo linear de 0,28 mm para cada
incremento percentual em função da ETc. O diâmetro do caule variou de 14,4 mm para 40 % da
ETc a 29,6 mm para 100 % da ETc.

Diâmetro do caule (mm)

De acordo com Thomaz (2008), a cultura do girassol se comporta de maneira significativa à
reposição de água no solo por meio da prática da irrigação, respondendo positivamente com
incrementos na produtividade. O autor afirma ainda, que em situações de limitada disponibilidade
hídrica a produção de grãos é comprometida.

28.0
24.0

20.0
y = 2,79 + 0,2832x
R² = 0,93

16.0
12.0

40

55
70
85
Lâmina de irrigação - % ETc

100

Figura 2: Diâmetro do caule das plantas do cultivar de girassol Multissol, submetidas a diferentes lâminas
de irrigação em função da evapotranspiração da cultura.

Para a variável área foliar do cultivar Multissol aos 80 dias após o semeio, houve influencia
significativa ao nível de (p<0,01) de probabilidade quando submetidas a diferentes lâminas de
irrigação baseadas na evapotranspiração da cultura. Através da Figura 3, verifica que houve uma
tendência linear crescente para a altura para a área foliar em função da lamina de irrigação,
ocorrendo acréscimo linear de 0,34 cm2 para cada incremento percentual em função da ETc. com
variações de 4.188,8 cm2 a 40 % da ETc a 6.596,5 cm2 para 100 % da ETc.
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Área foliar (cm2)
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Figura 3: Área foliar do cultivar de girassol multissol, submetidas a diferentes lâminas de irrigação em
função da evapotranspiração da cultura.

5. CONCLUSÕES
O crescimento e/ou desenvolvimento do cultivar multissol foi influenciado
significativamente pelas diferentes níveis de reposição de água baseados na evapotranspiração da
cultura.
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RESFRIAMENTO EVAPORATIVO UTILIZANDO PAINÉIS DE FIBRAS VEGETAIS
C. M. O. Santos1 e R. D. Gomes2
E-mail: dantasdantasrafael@gmail.com1; dantasrafael1716@gmail.com2

RESUMO
O presente trabalho apresenta uma alternativa
sustentável, social, econômica e ambientalmente
importante para a sociedade, o resfriador evaporativo.
Este equipamento utiliza um painel evaporativo de fibras
vegetais obtida a partir de esponjas vegetais, Luffa; haja
vista que esta possui maior eficiência de retenção de
água que a celulose rígida corrugada (Papel Kraft). Deste
modo, apresentam baixo custo de instalação e
manutenção, diminuição no consumo de energia elétrica
comparado aos sistemas de refrigeração que utilizam o
processo mecânico, bem como proporcionam grande
redução da temperatura e aumento da umidade do ar,
estes que são de suma importância para o conforto

humano. Trata-se de um equipamento está sendo
desenvolvido no IFRN - Campus Santa Cruz e tem como
objetivos dimensionar um sistema de resfriamento
térmico, por meio da aspersão de água proveniente do
reaproveitamento da mesma, bem como analisar os
impactos sociais, ambientais e econômicos e o conforto
humano e em aviário, que este equipamento
proporciona e o quanto este é eficiente em certas
regiões, considerando a temperatura e umidade do ar.
Como conclusão, identificamos que as fibras vegetais
apresentam uma perspectiva promissora em relação ao
seu o uso em escala industrial e domiciliar como painel
evaporativo.

PALAVRAS-CHAVE: Refrigerador, evaporativo, fibras, água, climatização.

Evaporative cooling USING FIBRE panels VEGETABLES
ABSTRACT
This paper presents a sustainable alternative, socially,
economically and environmentally important for society,
the evaporative cooler. This equipment uses an
evaporative panel vegetable fibers obtained from
vegetables sponges, Luffa; given that this has improved
efficiency of water retention that rigid corrugated
cellulose (Kraft Paper). Thus have a low cost of
installation and maintenance, reduction in power
consumption compared to cooling systems that use the
mechanical process as well as provide great reduction in
temperature and increased

humidity, these are very important for human comfort. It
is a device being developed at IFRN - Campus Santa Cruz
and aims to analyze the social, environmental and
economic impacts as well as human comfort that this
equipment provides and how much this is efficient in
certain regions, considering the temperature and
humidity. In conclusion, we found that the vegetable
fibers have a promising outlook in relation to its use in
industrial and home scale as evaporative panel.

KEYWORDS: Cooler, evaporative, fibers, Water, air conditioning.

XII CONGIC | II
II SECITEX

674

1. INTRUDUÇÃO
O Com os crescentes e preocupantes problemas ambientais é sábio que se proporcione o
advento de uma alternativa sustentável que visa reduzir eventuais efeitos negativos a sociedade, o
resfriador evaporativo. Esse equipamento foi desenvolvido com o intuito de proporcionar a
sociedade um equipamento viável e alternativo em substituição à celulose rígida corrugada (Papel
Kraft), este que apresenta baixa durabilidade, dificuldade de aquisição e custo elevado.
Assim, utiliza-se de um painel de fibras vegetais ecologicamente corretas e
economicamente viáveis, as fibras da Luffa, Esponja Vegetal, assim como se utiliza a água como
fluido de trabalho, uma vez que esta apresenta uma alternativa econômica aos sistemas
convencionais de ar condicionado em muitos casos. Tendo em vista um adequado conforto
térmico, o que é essencial ao corpo humano, este equipamento além de resfriar, proporciona a
umidificação e uma renovação total do ar, eliminando a recirculação e a proliferação de fungos e
bactérias, problema constante nos sistemas de condicionamento de ar convencionais.
Uma técnica de alteração na temperatura ambiental bastante propagada é o resfriamento
evaporativo do ar, que consiste em incorporar vapor d’água diretamente no ar, causando
modificação da umidade e consequentemente reduzindo a temperatura. Esta técnica deve
preferencialmente ser agregada a sistemas de ventilação o que, além de promover o controle da
umidade no interior da instalação, proporciona uma melhor renovação do ar no interior do
ambiente.

Figura 1: As fibras da Luffa (Esponja Vegetal).

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Este projeto visa realizar um estudo dos potenciais e limitações de sistemas de
condicionamento de ar por resfriamento evaporativo e o quanto este é eficiente no município de
Santa Cruz, no qual está localizado na mesorregião do Agreste Potiguar e microrregião da
Borborema Potiguar, no estado do Rio Grande do Norte, bem como, propiciar o estudo do
resfriamento evaporativo e sua eficácia para o homem e em aviários.
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Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi dimensionar um sistema de resfriamento
térmico, por meio da aspersão de água proveniente do reaproveitamento da água e a utilização
das fibras da Luffa, Esponja Vegetal, como célula evaporativa.
As grandes preocupações que mais perpetuam na sociedade nos últimos anos são em
relação às altas temperaturas, pois, independente do fato de dever-se à interferência humana ou
não, a temperatura da Terra está aumentando (CAROSSI, 2006).
A umidade relativa do ar é a relação entre a quantidade de água existente no ar, umidade
absoluta, e a quantidade máxima que poderia haver na mesma temperatura, ponto de saturação,
(FARIA, 2012)
Como recurso para adequar o ambiente térmico no interior do ambiente do aviário, para o
adequado conforto das aves, o uso do resfriamento evaporativo é uma saída eficiente.
A ave é um animal que se acomodar-se de forma melhor em ambientes frios, já que seu
sistema termorregulador é mais adequado para reter calor do que para dissipá-lo. Quando
exposta ao estresse térmico, por elevadas temperaturas, a ave apresenta uma queda no consumo
de ração e, em consequência, redução no ganho de peso e pior conversão alimentar (Müller,
1982).

3. METODOLOGIA
O refrigerador evaporativo utilizando fibras vegetais e água é construído com seis (8)
Placas de acrílico; (1) Ventilador radial de (220) volts; (1) Bomba de recirculação de água; (15)
Esponjas Vegetal, Luffa; (1) Reservatório; (1) Borrifador; Tubos de conexões. Como principais
componentes são utilizados esponjas Vegetais, Luffa, tendo em vista que esta possui maior
capacidade de retenção de água que a celulose rígida corrugada (Papel Kraft), fator que favorece a
troca de calor e massa entre o escoamento e o painel, bem como o uso da água, visto que a água
é vaporizada dentro da corrente de ar e o calor e massa transferidos entre o ar e a água reduzem a
temperatura de bulbo seco do ar e aumentam sua umidade, mantendo constante a entalpia
(resfriamento adiabático).
Na Figura 2 é possível observar a representação detalhada do resfriador evaporativo
utilizando painéis de fibras vegetais e água.
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Figura 2: Representação gráfica do resfriador evaporativo utilizando painéis de fibras vegetais e água
produzida a partir do software autocad Autodesk.

Legenda:
1-

Ventilador;

2-

Painel evaporativa;

3-

Orifício de saída de água da célula evaporativa;

4-

Reservatório e bomba de recirculação da água;

5-

Conexões em PVC para a recirculação da água;

6-

Espaço de saída do ar já resfriado e umidificado;

7-

Borrifador de água.

Neste sistema, o borrifador com pequenos orifícios é instalado na parte superior do painel
evaporativo, na qual, a água bombeada é distribuída uniformemente.
A água passa por todo o painel evaporativo de esponja vegetal. Na qual as mesmas
possuem geometria especial para que o ar passe através de pequenas aberturas, criando condição
ideal de máxima evaporação.
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A ventilação é feita a partir de um ventilador que impulsiona o ar pelo painel evaporativo.
A parte inferior do resfriador a água é coletada por calha e direcionada à caixa d’água, onde é
bombeada para a parte superior do painel evaporativo para reutilização.
O painel evaporativo é instalado na caixa-compartimento, de tal modo a facilitar uma
manutenção preventiva, ou toda vez que necessite ser higienizado.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
De acordo com a Tabela 1, podemos observar a diminuição da temperatura do refrigerador
evaporativo utilizando painéis de fibras vegetais. Os dados contidos nesta tabela foram
observados com o auxilio de um Psicômetro, para medir a umidade do ar durante o fluxo de ar na
saída do refrigerador, assim como foi utilizado um termômetro para verificar a temperatura do ar
na saída do refrigerador evaporativo.
Tabela 2: Medição de temperatura e umidade de ar na saída do refrigerador evaporativo.
Temperatura
(°C)
30
29
26
24
23

Umidade do ar (%)
40
49
60
70
79

Tempo
(segundos)
30
65
90
126
182

Com os dados do site clima tempo, apresentados na Figura 3, e os dados da Tabela 2,
podemos concluir que o uso sistemas de resfriamento evaporativo deve ser utilizado dentre às 8
hs até às 17 hs, intervalo no qual a umidade do ar está abaixo dos 60%.

Figura 3: Dados meteorológicos extraídos do site clima tempo em relação ao município de Santa Cruz-RN

XII CONGIC | II
II SECITEX

678

5. CONCLUSÃO
Dessa forma, este trabalho evidencia que o uso de refrigerador evaporativo utilizando
painéis de fibras vegetais e água, é uma alternativa sustentável para a sociedade. Bem como o uso
da esponja vegetal, Luffa, e a água neste resfriador, apresentam uma perspectiva promissora em
relação ao seu o uso em escala industrial e domiciliar.
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IMPLEMENTAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS EM UMA UNIDADES DE EXTRAÇÃO
DE PRODUTOS APÍCOLAS (UEPA) NA CIDADE DE PORTALEGRE.
L. C. da Costa1, L. E. F. de Carvalho2, L. X. Mesquita2
E-mail: lauany_carlos@hotmail.com1; luciene.mesquita@ifrn.edu.br2

RESUMO
O trabalho teve como objetivo elaborar e implantar na
empresa as ITs e os REGs que constituirão os elementos de
verificação e garantia da qualidade como também revisão do
Manual de Boas Práticas, visando atender ao Serviço de Inspeção
Federal (SIF) que atesta a qualidade sanitária de produtos de
origem animal. Para construção desse trabalho foi aplicado uma
lista de verificação (check list), que estava composto de 139 itens
e a adequação consistiu em “menor”, “maior”, “serio”, “critico”
e “não se aplica”, ou seja, a não conformidade quando presente
pode ser classificada como “menor”, “maior”, “serio”, “critico” e
quando não presente será intitulada não aplicável. Foram
elaboradas as instruções de trabalho (IT) e os registros de

atividades (REG) desenvolvidas na UEPA. Foi efetuado a
elaboração do Manual de Boas Práticas de Fabricação deste local
utilizando as informações obtidas no relatório técnico
fotográfico e na lista de verificação. Foi elaborado o relatório
técnico fotográfico, que objetivou realizar uma abordagem
prévia das condições higiênico-sanitárias da UEPA. Observou-se
então que a UEPA em estudo precisa de uma maior atenção com
relação as questões documentais das Boas Práticas de
Fabricação.

PALAVRAS-CHAVE: Registros de atividade (REG), Mel, Instrução do trabalho (ITs)

THE EPIPHANY ON WOMEN'S SOCIAL STATUS IN THE LITERARY WORK "LOVE" BY
CLARICE LISPECTOR
ABSTRACT
The study aimed to develop and implement the
company the ITs and REGs that constitute the verification
elements and quality assurance as well as review of the
Good Practice Guide, to meet the Federal Inspection
Service (SIF) which certifies the health quality products of
animal origin. For construction of this work a checklist was
applied (checklist), which was composed of 139 items and
the adjustment was to "lower," "greater," "serious,"
"critical" and "not applicable", ie , non-compliance when
this can be classified as "minor", "major", "serious",

"critical" and when not present is entitled not apply. .
work instructions were prepared (IT) and activity logs
(REG) developed in UEPA. the development of this site
Good Manufacturing Practices Manual using information
obtained in the photographic technical report and the
checklist was made. photographic technical report, which
aimed to carry out a preliminary approach to the sanitary
conditions of UEPA was prepared. It was observed then
that the UEPA study needs more attention regarding the
documentary issues of Good Manufacturing Practices.

KEYWORDS: Activity logs (REG), Honey, Instruction of work (ITs).
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1. INTRODUÇÃO
No Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade Específico para mel de abelhas, fica
oficialmente adotado que o Mel é o produto alimentício produzido pelas abelhas melíferas a partir
do néctar das flores ou das secreções procedentes de partes vivas das plantas ou de excreções de
insetos sugadores de plantas, que ficam sobre partes vivas de plantas, que as abelhas recolhem,
transformam, combinam com substâncias específicas próprias e deixam maturar nos favos da
colmeia (BRASIL, 2000).
Na Revisão do RIISPOA de Decreto nº 30.691 de 29/03/1952 estão previstas a substituição
da denominação de Apiário (“casa de mel”) para Unidade de Extração de Produtos de Abelhas
(UEPA) e o Entreposto de Mel e Cera de Abelhas para Entreposto de Beneficiamento de Produtos
de Abelhas e Derivados. No mesmo documento apresenta apenas o mel e a cera de abelhas, já no
novo RIISPOA estarão presente mel, cera de abelhas e a inclusão dos demais produtos de abelhas
melíferas (pólen apícola, geleia real, própolis e apitoxina), juntamente com os produtos de abelhas
sem ferrão (mel, pólen e própolis). Existe também a previsão de Mel de Uso Industrial e Compostos
de méis de abelhas, os mesmos serão utilizados neste trabalho (BRASIL, 1952).
A UEPA estudada, possui, as Boas Práticas de Fabricação (BPFs) descritas e implantadas em
manual de Boas de Práticas, capacitações já realizadas com seus colaboradores e o selo de inspeção
federal (SIF)
O objetivo do presente trabalho foi elaborar e implantar na empresa as ITs e os REGs que
constituirão os elementos de verificação e garantia da qualidade como também revisão do Manual
de Boas Práticas, visando atender ao Serviço de Inspeção Federal (SIF) que atesta a qualidade
sanitária de produtos de origem animal.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 INSTALAÇÃO DA UEPA
Casa de Mel ou UEPA (Unidade de extração de Produtos Apícolas) é o local designado à
extração, decantação e envase do mel a granel (em baldes, tambores e outros recipientes), sua
localização e construção devem atender as determinações estabelecidas pelo Ministério de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através da portaria 368/97 e portaria 006/85 (BRASIL, 1997;
BRASIL,1985).
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Segundo a Portaria nº 326, de 30 de julho de 1997, sua localização deve-se situar em locais
imune de odores indesejáveis, fumaça, pó e outros contaminantes e não devem estar exibidos a
inundações, quando não, devem estabelecer controles com o objetivo de evitar riscos de perigos,
contaminação de alimentos e agravos à saúde (BRASIL, 1997).

2.2 OS EQUIPAMENTOS DA UEPA.
De acordo com a Portaria nº 6, de 25 de julho de 1985 seus equipamentos devem ser em aço
inoxidável (AI 304); material plástico atóxico; ferro estanhado (liga com menos de 2% (dois por
cento) de chumbo) com revestimento das paredes internas em fibra de vidro, verniz sanitário, ou
outro material aprovado pelo SIF. Suas tubulações, recomendando-se que sejam curtas e facilmente
desmontáveis, com poucas curvaturas e de diâmetro interno não inferior a 40 mm. (BRASIL, 1985).

2.3 CONDUTA NA UEPA.
O suporte e a limpeza das instalações e dos equipamentos, são responsáveis pelos auxiliares
dos estabelecimentos, a procedência e a qualidade das matérias-primas e a medida de
conhecimento do preparo pelos manipuladores são indispensáveis para garantir a segurança dos
alimentos (GERMANO; GERMANO, 2010).
A casa de mel ou UEPA deve estar sempre limpa, pois o mel é um produto alimentício de
consumo humano, sendo obrigatória a garantia de higiene, segurança do alimento desde o apiário,
à casa de mel, até o consumidor. A cada colheita deve ser feita higienização na unidade, antes e
depois, é importante ressaltar que os equipamentos e o ambiente da casa já estejam secos no início
dos trabalhos para evitar o risco de aumento da umidade do mel durante seu processo (MOURA,
2010).

2.4 CONTAMINAÇÃO
O mel está sujeito a diversas contaminações, que estão ligadas a microrganismos vindos pela
as próprias abelhas ainda no apiário. Outros acontecidos são em seu beneficiamento, nas casas de
mel ou/em entrepostos, pelos utensílios utilizados, equipamentos e os manipuladores, e no
armazenamento, que requer cuidados para o não aparecimento do HMF (MOURA, 2010).
É de grande importância para os apicultores localizar e excluir as diferentes fontes de
contaminação, daí a recomendação das BPF`s que devem ser adotadas por serviços de alimentação
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a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos alimentos com a legislação
sanitária (BRASIL, 2004).

2.5 QUALIDADES
Com as cobranças dos consumidores, as indústrias de alimentos estão procurando avanços nos
seus métodos de processos e serviços. O comprador não está mais recebendo produtos com
defeitos e com contaminações (sejam elas: físicas, químicas ou microbiológicas), assim tornando a
qualidade um diferencial indispensável (SAVARIZ, 2012).
Para o controle dessa qualidade o apicultor deve adotar em sua unidade de processamentos as
BPF (Boas Práticas de Fabricação), que são normas de procedimento para atingir um determinado
padrão de identidade e qualidade de um produto e/ou de um serviço na área de alimentos, cuja
eficácia e efetividade deve ser avaliada através da inspeção e ou investigação” de acordo com a
Portaria 1.428/1993-MS, (BRASIL, 1993).

3. METODOLOGIA
3.1 APLICAÇÃO DE LISTA DE VERIFICAÇÃO (CHECK LIST)
3.1.1 Supervisão de Boas Práticas de Fabricação com lista de verificação (check list) na UEPA
Foi aplicada uma lista de verificação (check list) referente às Boas Práticas de Fabricação na
UEPA, a qual se encontra presente nas RDC Nº 275 e utilizando-se também como base nas Portarias
Nº 368 e 326 (MAPA), visando detectar as conformidades, não conformidades na “casa de mel”. O
check list aplicado estava composto de 139 itens e a adequação consistiu em “menor”, “maior”,
“serio”, “critico” e “não se aplica”, ou seja, a não conformidade quando presente pode ser
classificado como “menor”, “maior”, “serio”, “critico” e quando não presente será intitulada não
aplicável.

3.2 ELABORAÇÃO DAS INSTRUÇÕES DE TRABALHO (IT) E DOS REGISTROS DE ATIVIDADES (REG)
DESENVOLVIDAS NA UEPA.

Foram construídos as INSTRUÇÕES DE TRABALHO (IT) E OS REGISTROS DE ATIVIDADES (REG).
As intrusões de trabalho abordaram a limpeza da caixa d´água, e os registros construídos neste
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trabalho são: CONTROLE DE LIMPEZA DA CAIXA D´AGUA. Durante a aplicação do check list foram
esclarecidos os objetivos de cada item, como seriam realizados os métodos de aplicação e execução
dos mesmos, o monitoramento, as ações corretivas (no caso de erros), as verificações (esclarecendo
qual o procedimento realizado, quando, como e por quem), e os registros, que assim como as
verificações, foram organizados em planilhas.
3.3 ELABORAÇÃO DO MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO
Para a elaboração do Manual de Boas Práticas de Fabricação deste estabelecimento
utilizaram-se as informações obtidas no relatório técnico fotográfico e na lista de verificação
aplicada no mês de maio no estabelecimento. O Manual de Boas Práticas de Fabricação abordou a
estrutura física com a preocupação de frisar as barreiras sanitárias, instalações, equipamentos,
ventilação, iluminação, higienização de equipamentos, utensílios, móveis, manejo de resíduos,
abastecimento de água com características de controle da qualidade da água, esgoto, controle de
pragas, avaliação dos hábitos higiênicos dos manipuladores, estado de saúde, existência de
equipamento de proteção individual, avaliação de vestuários, avaliação do transporte e produção e
armazenamento do mel fracionado para comercialização.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Foi observado, a parti da aplicação do check list e do relatório técnico fotográfico, que a
UEPA de Portalegre-RN, encontrava-se com algumas condições inapropriadas como determina as
boas práticas de processamento de produtos apícolas. A mesma necessita então ter uma maior
atenção para as questões documentais relacionadas às Boas Práticas de Fabricação, para adquirir a
qualidade do produto acabado, diminuindo os riscos de contaminação e garantia da manutenção
do Selo de Inspeção Federal (SIF), para assim garantir um produto que atenda as exigências de
qualidade do mercado consumidor.
Item 1: Em relação às barreiras sanitárias inadequadas: havia álcool liquido nas pias de lavagem
de mãos com o sanitizante nos reservatórios e papel toalha reciclado (Ver Tabela 2 Instalações
industriais no seu item 2.3. Barreiras sanitárias).
Item 2: As paredes da área de produção e extração se encontravam com presença de infiltrações
e marcas de bolores (Ver Tabela 2 - Instalações industriais no seu item 2.18. Paredes: estado
inadequado de conservação e higiene, falhas na impermeabilização, rachaduras, umidade e bolores)
(Ver figura 1).
Item 3: Os funcionários utilizando roupas inadequadas como: camisetas não padronizadas e
bermuda, apenas protegidos com avental no interior do estabelecimento, touca descartável e botas
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brancas de borracha, está roupa era utilizada para qualquer profissional que trabalhava nesta UEPA,
não havendo nenhum controle sobre a sua troca nem mesmo verificação nos dias em que os
manipuladores estavam realizando lavagem das instalações (Ver Tabela 4 - Praticas Sanitárias item
4.1 - Higiene do Pessoal sub item 4.1.1 Apresentação do pessoal inadequada (roupas sujas, cabelos
não contidos, unhas não aparadas, pintadas e adornos).
Item 4: Não existiam documentos de saúde de nenhum e os envolvidos no processo produtivo,
que constasse a aptidão para manipular alimentos sem riscos de contaminação (Ver Tabela 4 - Praticas
Sanitárias item 4.1 - Higiene do Pessoal sub item 4.1.6 Documentações relacionada ao estado de
saúde).
Item 5: Nenhum documento que certificasse que os envolvidos nos processos produtivos recebia
instruções adequadas e contínuas em relação a manipulação higiênica de alimentos e higiene pessoal,
afim de que soubessem adotar as precauções necessárias para evitar a contaminação de alimentos
(Ver Tabela 4 - Praticas Sanitárias item 4.2 - Limpeza e Higiene Operacional sub item 4.2.1
Inexistências de procedimento escrito ou manual regulamentando sobre limpeza da indústria).
Item 6: Foi constatado que a empresa não tinha procedimento escrito para o controle de pragas,
constavam apenas as planilhas utilizadas para registras as ocorrências e contrato de prestação de
serviços (Ver Tabela 4 - Praticas Sanitárias item 4.3 - Controle de Pragas sub item 4.3.1
Inexistências de um procedimento escrito e implantado para o controle de pragas).
Item 7: A inexistência de um relatório mensal sobre a eficácia do uso de pesticidas, que a empresa
prestadora do serviço deveria fornecer a UEPA (Ver Tabela 4 - Práticas Sanitárias item 4.3 - Controle
de Pragas sub item 4.3.11 Ausência de relatórios sobre avaliação da eficácia de praguicidas).
Item 8: A UEPA não possuía laboratório equipado para realização das análises de controle de
qualidade fossem elas físico-químicas e microbiológicas (Ver Tabela 5 - CONTROLE
LABORATORIAL item 5.1 O estabelecimento não dispõe de laboratórios próprios para realização
de análises de controle de qualidade e nem apresenta subcontratação para tal fim).
Item 9: O proprietário não possuía registros sobre a análises de controle de qualidade, ou seja,
laudos técnicos da qualidade do mel comercializados no estabelecimento (Ver Tabela 5 - Controle
Laboratorial item 5.2 Inexistência de registros de resultados analíticos).
Item 10: O proprietário mostrou que possuía um ambiente com os equipamentos necessários para
analisar as característica de cor e umidade mas não consta no ambiente manual de métodos para
realização destas analises (Tabela 5 - Controle Laboratorial item 5.3 Inexistências de manuais de
bancada (descrição dos métodos analíticos, manual de operação dos equipamentos, etc.).
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Item 11: Apenas o proprietário alegava ter conhecimento das metodologias porem não tinham
documento comprobatório de que o mel e a água utilizada no ambiente (Ver Tabela 5 - Controle
Laboratorial item 5.4 Não possui pessoal treinado para executar todas as análises de rotina previstas
no Controle de Qualidade do estabelecimento).
Item 12: Equipamentos necessários para realização de todas análises descritas pela legislação
brasileira não estavam presente no estabelecimento estudado (Ver Tabela 5 - Controle Laboratorial
item 5.5 - Inexistência de equipamentos, instrumentos e vidrarias necessários para as análises).
Item 13: Não existia amostras dos lotes comercializados nem mesmo ambiente para armazenálas (Ver Tabela 5 - Controle Laboratorial item 5.13 As amostras dos lotes de produção não são
mantidas durante o período, de vida útil do produto, nas condições recomendadas pelo fabricante e
ficam em condições adversas).
Item 14: Não havia uma organização para produtos comercializados, no pós-venda não havia
preocupação com o critério período de analise, ou seja, não existia uma classificação (Ver Tabela 5 Controle Laboratorial item 5.14 Os lotes de insumos e produtos não são identificados quanto a
situação “em análise”, “aprovado” e “rejeitado”).
Item 15: No período da visita a casa de mel a água utilizada na sala de extração, a mesma
encontrava-se com teor de cloro residual inferior a 0,2 mg/L. (Ver Tabela 8 - Instalações
Hidráulicas/Água item 8.2 Não atende aos padrões de potabilidade).
Item 16: A cloração da água estava deficiente, já que o reservatório era abastecido totalmente e
para a utilização desse volume de água era necessário alguns dias, e consequentemente para que
ocorra novo abastecimento. Ficando esse, para período sem percentual algum de cloro na água. No
processo de cloração deve ser utilizado somente cloro para tratamento de água potável (Ver Tabela 8
- Instalações Hidráulicas/Água item 8.4 Ausências ou operação deficiente de cloração da água de
abastecimento da indústria ou de processo de desinfecção equivalente e aceito pelo DIPOA).

5.2 DISCUSSÃO DAS NÃO CONFORMIDADE

Item 1: Na RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002, relata sobre a importância da sanitização,
sendo a etapa que visa a reduzir os microrganismos (células vegetativas ou esporos), ainda presentes
na superfície limpa, para níveis aceitáveis, a lavagem das mãos com uso de detergente neutro diluído
à 0,5 %, enxágue final, e aplicação de álcool 70 % em consistência de gel, pois ele não é tóxico em
contato com a pele. No seu sub item 4.1.13 As instalações sanitárias devem possuir lavatórios e estar
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supridas de produtos destinados à higiene pessoal tais como papel higiênico, sabonete líquido inodoro
antisséptico ou sabonete líquido inodoro e produto antisséptico e toalhas de papel não reciclado ou
outro sistema higiênico e seguro para secagem das mãos (Ver figura 2 e 3). Os coletores dos resíduos
devem ser dotados de tampa e acionados sem contato manual (Ver figura 4) (BRASIL, 2002). Para
que isso não aconteça foram criada as seguintes IT’s e os Registros (Ver IT 15, que fala sobre a
limpeza e higienização manual dos equipamentos e utensílios e RG 04, controle de limpeza das
instalações).
Item 2: Segundo a RDC n° 216, de 15 de setembro de 2004 que dispõe sobre Regulamento
Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. No seu item 4.1.3 orienta que as instalações
físicas devem ser impermeáveis, mantidas livres de infiltrações, bolores dentre outros que possam
transmitir contaminantes aos alimentos em processamento (BRASIL, 2004).
Item 3: Foi criada a IT 09 Uso Dos Uniformes (Ver Tabela 19) com a preocupação da troca,
sempre que houver atividades de processamento verificada pelo gestor e registrada no REG 05 (Ver
Tabela 30). Item 4: O sub 4.11.8 item descrito na RDC 212 as Its (Instrução de Trabalho)
relacionados à higiene e saúde dos manipuladores contempla as etapas, a frequência e os princípios
ativos usados na lavagem e antissepsia das mãos dos manipuladores, assim como as medidas adotadas
nos casos em que os manipuladores apresentem lesão nas mãos, sintomas de enfermidade ou suspeita
de problema de saúde que possa comprometer a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos. Devese especificar os exames aos quais os manipuladores de alimentos são submetidos, bem como a
periodicidade de sua execução (BRASIL, 2004) (Ver IT 16, tabela 25).
Item 5: O programa de capacitação dos manipuladores em higiene deve ser descrito, sendo
determinada a carga horária, o conteúdo programático e a frequência de sua realização, mantendo-se
em arquivo os registros da participação nominal dos funcionários, de acordo com a RDC n° 216, de
15 de setembro de 2004 (BRASIL, 2004).
Item 6: O subitem 2.6 descreve o Controle Integrado de Pragas, que é o sistema que incorpora
ações preventivas e corretivas destinadas a impedir a atração, o abrigo, o acesso e ou proliferação de
vetores e pragas urbanas que comprometam a segurança do alimento segundo as indústria de
alimentos, RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002 ANVISA (Ver tabela 4 item 4.3) (BRASIL, 2002).
Item 7: O subitem 4.1 as empresas especializadas no controle de pragas deveram ter capacidade
de emitir relatórios dos exercício, das funções relativas às atividades pertinentes e ao controle de
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vetores e pragas urbanas, devendo apresentar o registro das atividades realizadas na UEPA, segundo
a RDC nº 18, de 29 de fevereiro de 2000 (BRASIL, 2000).

5. CONCLUSÕES
De acordo com o trabalho realizado acerca do setor de produção do mel como também as
instalações e manuseio desse produto, ao aplicar o cheque list observou-se que a UEPA em estudo
precisa de uma maior preocupação em relação as questões burocráticas no que se refere a
documentação necessária para o funcionamento e organização da unidade, como também ao local
físico e alguns itens de limpeza e higiene pessoal exigidas pela as Boas Práticas de Fabricação, para
assim, garantir a qualidade do produto acabado, minimizando os riscos de contaminação e garantia
da manutenção do selo de inspeção federal (SIF).
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RESUMO
O presente trabalho foi conduzido no período de
outubro de 2014 a outubro de 2015, na Floresta
Nacional (FLONA) no município de Assú, Rio Grande do
Norte, objetivando avaliar durante um ano o
desenvolvimento da produção do pólen apícola de
abelhas africanizadas (Apis mellifera L.) de acordo com o
volume de chuvas que atingiu a região no período
estudado. As três colmeias utilizadas para a obtenção do
pólen foram instaladas em um apiário experimental na
Floresta Nacional de Assú e cada uma das colmeias
possuía um coletor de pólen para que a coleta fosse
realizada de maneira eficiente. O pólen foi coletado
duas vezes por semana e em seguida as amostras foram
enviadas ao laboratório, pesadas em balança de
precisão e armazenadas em um freezer com

temperaturas entre -22°C e -14°C. Os dados
pluviométricos da região foram fornecidos pelo site da
EMPARN, e as anotações relacionadas à quantidade de
pólen coletada pelas abelhas foram todas anotadas a
cada pesagem das amostras. A produção de pólen
aumentou nitidamente no mês de abril e se estendeu
aos meses de maio, junho, julho e agosto, passando por
grandes oscilações durante o ano, iniciando sua alta
produção no período chuvoso e, com a redução da
pluviosidade, a produção aumentou. Nesta pesquisa,
conclui-se que a produção de pólen foi prejudicada pela
chuva, nos meses com altos índices pluviométricos, e à
medida que a pluviosidade diminuiu a produção de
pólen aumentou consideravelmente.

PALAVRAS-CHAVE: Abelha, pólen, precipitação, produção.

RAINFALL INFLUENCE IN POLLEN PRODUCTION IN AFRICANIZED BEE COLONY IN
FLONA - FOREST NATIONAL (FLONA) OF ASSU RN¹
ABSTRACT
This study was conducted from October 2014 to October
2015, in the National Forest (FLONA) in the municipality
of Assu, Rio Grande do Norte, to evaluate for a year the
development of production of bee pollen from honeybee
(Apis mellifera L.) according to the volume of rains that
hit the region in the period studied. The three hives used
for obtaining pollen were installed in an experimental
apiary in National Forest Assú and each of the colonies
had a pollen collector for collecting be performed
efficiently. the pollen was collected twice a week and
then the samples were sent to the laboratory, weighed
on a precision scale and stored in a freezer at

temperatures between -22 °C and -14° C. The rainfall
data in the region were provided by the EMPARN site,
and the notes related to the amount of pollen collected
by bees were all recorded each weighing of samples. The
pollen production increased sharply in April and
extended to the months of May, June, July and August,
through large fluctuations during the year, starting their
high production in the rainy season, with reduced
rainfall, production increased . In this research, it is
concluded that pollen production was hampered by rain
in the months with high rainfall, and as the rainfall
decreased pollen production increased considerably.

KEYWORDS: Bee, pollen, precipitation, production.
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1. INTRODUÇÃO
Segundo Vieira (1986), a apicultura é a parte da zootecnia que trata das abelhas e é,
portanto, a arte e a ciência de criar e manejar as abelhas, assim como de realizar uma
atividade produtiva a partir delas.
A apicultura iniciou-se na antiguidade e acredita-se que os egípcios foram os pioneiros na
criação de abelhas. Através de registros, constatou-se que no Egito Antigo o mel era utilizado
como medicamento, fazendo parte de diversos remédios utilizados pelos egípcios naquele tempo
(COUTO e COUTO, 2006).
No Brasil a apicultura vem se desenvolvendo gradativamente, destacando-se na região
Nordeste, visto que as condições climáticas bem como a flora da região viabilizam uma alta
produção o ano inteiro (FREITAS, 1991).
Entre os produtos conhecidos o mel ainda é o mais explorado, entretanto a produção de
pólen tem chamado a atenção dos apicultores, principalmente pela oportunidade de mercado e
de lucros razoáveis (MILFONT et al., 2011).
O pólen é coletado pelas abelhas campeiras para alimentar a colmeia, sendo alimento
essencial para elas porque as abelhas necessitam do pólen para sobreviver e alimentar as larvas. A
coleta é feita pelas abelhas em suas viagens diárias, o pólen é transportado nas corbículas que são
como cestos, existentes em suas pernas posteriores (WINSTON, 1991). O pólen coletado é fácil de
ser transportado, pois prende-se nas pernas das abelhas por meio da agregação dos grãos de
pólen que unem-se com o acréscimo de néctar e substancias salivares que as abelhas operárias
liberam ao recolher o pólen, o produto resultante é chamado de pólen apícola (BRASIL, 2001).
Levando em consideração a diversificação da flora apícola em grande parte dos locais, a
geração de pólen por parte das colônias está exposta a pertinentes oscilações no decurso do ano
(KELLER et al., 2005).
Logo, tendo em vista a importância do pólen para a natureza e dos vários âmbitos
econômicos e nutricionais que sua produção pode atingir, esta pesquisa tem a finalidade de
avaliar e comparar a produção deste produto apícola durante um ano de acordo com as chuvas na
Floresta Nacional de Assú, município localizado no estado do Rio Grande do Norte.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Apicultura
Presentes na natureza desde o início da evolução da vida, há milhões de anos, as abelhas
só passaram a ser criadas pelo homem em 2.400 a.C, pelos egípcios (OLIVEIRA e SEABRA, 2006). O
homem primitivo usava o mel na sua alimentação, durante muito tempo o mel foi removido dos
enxames de forma predatória o que posteriormente resultava na morte das abelhas. Com o passar
dos anos, o homem aprimorou suas técnicas de manejo das abelhas, buscando meios de proteger
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as colmeias e não prejudicar o enxame. Dessa maneira, iniciava-se a apicultura (PEREIRA et al.,
2003).
Durante a idade média foram elaboradas técnicas para que, ao extrair o mel das colônias
apícolas, as abelhas não fossem mortas. Surgia então a técnica que é utilizada até os dias de hoje,
o uso da fumaça para afastar as abelhas dos favos e assim fazer a retirada adequada do mel sem
maltratar as abelhas (PEREIRA et al., 2003).
Já no século XIX elaborou-se uma técnica que permitiria a criação das abelhas de forma
adequada, a colmeia em quadros móveis permite que os quadros sejam retirados das colmeias
pela parte superior, além de possibilitar o movimento lateral dentro da caixa de criação. Essa
técnica favoreceu os avanços na apicultura que vemos nos dias atuais (PEREIRA et al., 2003).

2.2 Os produtos da apicultura
2.2.1 Mel
A colmeia oferece diversos produtos e entre eles o mais conhecido é o mel, que fora
utilizado pelo homem como primeira fonte de açúcar. O mel é produzido através do néctar das
flores que as abelhas campeiras recolhem fora da colmeia, essa solução açucarada será
transformada pelas abelhas melíferas que ao final do processo de transformação do néctar
posicionarão o mel nos alvéolos dos favos. As abelhas utilizam o mel como reserva de alimento,
deixando-o coberto com uma fina camada de cera. Nessa fase, o mel é considerado maduro pelo
apicultor, e está pronto para ser extraído (COUTO e COUTO, 2006).
2.2.2 Cera
Produzida pelas glândulas ceríferas das abelhas, a cera é utilizada na colmeia para a
construção dos alvéolos e opérculos que armazenam os alimentos no interior da colmeia e na
construção dos alvéolos da cria. A cor inicial da cera secretada pelas abelhas é branca, essa é a
cera em sua forma pura, a coloração final será resultante da quantidade de pólen e própolis
presente na cera com o passar do tempo. Para produzir 1 kg de cera, as abelhas operárias usam de
seis a sete kg de mel (COUTO e COUTO, 2006).
2.2.3 Geleia Real
A geleia real é uma substancia cremosa, de coloração clara, com sabor levemente picante
e ácido, é formada a partir das secreções das glândulas hipofaringeanas das abelhas. As abelhas
operárias adultas produzem altas quantidades de geleia real que serve de alimento para as larvas.
As abelhas alimentam as larvas de operárias com geleia real até o terceiro dia, depois as larvas
serão alimentadas com pólen e mel, enquanto que a larva de rainha só irá se alimentar de geleia
real o tempo todo (COUTO e COUTO, 2006).
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2.2.4 Própolis
As abelhas se esforçam para conseguir resinas das arvores, empurrando e raspando elas
removem aos poucos essa matéria prima que possui uma consistência pegajosa e são
transportadas pelas abelhas nas corbículas até a colmeia. A própolis é resultado de um produto
preparado pelas abelhas a partir da agregação de resinas de plantas e cera. Possui coloração
amarelada, na colmeia as abelhas utilizam a própolis para revestir as paredes da colmeia, fechar
frestas e buracos, servindo também como desinfetante da colmeia (COUTO e COUTO, 2006).
2.2.5

Apitoxina (veneno)

O veneno das abelhas, conhecido como apitoxina, é uma substancia que fica armazenada
na bolsa de veneno localizada na base do ferrão da abelha. É importante lembrar que somente as
fêmeas produzem veneno. O veneno da abelha é utilizado como medicamento principalmente no
tratamento de artrites, lesões hepáticas e na acupuntura. Tem sido estudado pela medicina a fim
de expandir suas propriedades terapêuticas (COUTO e COUTO, 2006).
2.2.6 Pólen
O gameta masculino de plantas floríferas é o pólen. Coletado pelas abelhas, agregado com
substancias salivares e transportado nas corbículas até a colmeia, o pólen é de grande importância
na alimentação das abelhas, pois é a principal fonte de proteína para a colmeia. As abelhas
operárias armazenam o pólen que será utilizado pelas abelhas nutrizes para alimentar as crias,
criam uma mistura envolvendo mel e pólen (COUTO e COUTO, 2006).
O pólen está presente nas anteras das flores, onde há dezenas e até centenas de grãos
microscópicos. Sua aparência é a de um pó fino e colorido, que possui sabor e odor característico
de cada espécie vegetal (MILFONT et al.,2011).
É estimado que cada abelha em seu período de desenvolvimento, consuma
aproximadamente 120 mg de pólen (COUTO e COUTO, 2006).
O pólen apícola vem sendo reconhecido como um alimento de qualidade excepcional para
o ser humano e isto tem possibilitado ao apicultor uma nova fonte de renda (COUTO e COUTO,
2006).
Os grãos de pólen são ricos em proteínas, vitaminas e minerais, tendo ação positiva na
saúde humana (MILFONT et al.,2011). Possui vitaminas que auxiliam no equilíbrio nervoso (B1), e
sais minerais como cálcio e fósforo, também são encontrados carboidratos e lipídeos, todos
componentes essenciais na saúde humana (MILFONT et al.,2011).
A região Nordeste do Brasil possui condições favoráveis para a produção de pólen, isto
porque o clima e a grande diversidade de plantas floríferas garante uma boa produção durante a
maior parte do ano (LIMA, 1995).
A produção de pólen apícola no Brasil é uma atividade recente, levando em consideração
que os cientistas só começaram a expandir as pesquisas sobre o pólen como alimento na década
de 1990 (SOUZA, 2014).
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3. METODOLOGIA
3.1 Obtenção do pólen
O experimento de campo foi desenvolvido em um apiário experimental implantado na
Floresta Nacional de Assú/RN (FLONA) (Figura 1). Foram instaladas três colmeias de abelhas
africanizadas (Apis mellifera L.) contendo um coletor de pólen em cada uma delas (Figura 2). As
coletas de pólen eram realizadas duas vezes por semana, durante o período de outubro de 2014 a
outubro de 2015. Depois de coletadas, as amostras foram enviadas ao Laboratório de
Fitossanidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Campus Ipanguaçú,
pesadas em balança de precisão e armazenadas em freezer entre -22°C e -14°C.

Figura 1: Instalação das colmeias do experimento.

Figura 2: Colmeia com coletor de pólen.
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3.2 Obtenção dos dados pluviométricos
Os dados do monitoramento pluviométrico do município de Assú/RN para o período
avaliado foram obtidos no site oficial da Empresa de Pesquisa Agropecuária do RN – EMPARN.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados da produção de pólen (g) e da precipitação (mm) na FLONA no período
avaliado estão apresentados na Tabela 1.
Tabela 1: Dados de produção de pólen (g) e da precipitação média (mm) na área da FLONA.

PRECIPITAÇÃO
ANO

PRODUÇÃO DE PÓLEN (g)

RESULTADOS

RESULTADOS

MÊS
(mm)

COLMEIA
1

COLMEIA
2

COLMEIA
3

SOMA

MÉDIA

2014

OUT

0

11,852

0,644

1,002

13,498

4,499

2014

NOV

6

7,703

0,317

1,630

9,649

3,216

2014

DEZ

7

2,827

0,079

0,117

3,023

1,008

2015

JAN

0,3

5,437

0,000

1,575

7,012

2,337

2015

FEV

52,9

9,080

0,084

7,774

16,938

5,646

2015

MAR

177,2

0,053

0,016

33,286

33,354

11,118

2015

ABR

57,2

50,817

5,462

146,469

202,747

67,582

2015

MAI

37,8

49,432

2,169

163,259

214,859

71,620

2015

JUN

21,2

88,048

0,000

17,432

105,480

35,160

2015

JUL

43,8

102,618

31,752

61,118

195,488

65,163

2015

AGO

0

61,625

119,593

152,290

333,508

111,169

2015

SET

0

7,247

7,519

11,735

26,500

8,833

2015

OUT

0

6,231

7,115

8,024

21,370

7,123

Diante os dados expostos, pode-se observar que a produção de pólen aumenta
nitidamente no mês de abril e se estende aos meses de maio, junho, julho e agosto. O mês de
março de acordo Freitas (1991) e Lima (1995) é um dos meses onde se inicia a alta produção de
pólen apícola, entretanto observamos na Tabela 1 que a precipitação pluviométrica foi maior
neste mês e sua produção não chegou a níveis mais elevados porque no período chuvoso as
abelhas campeiras reduzem suas atividades no campo, segundo Toledo et al. (2010), e o excesso
de chuvas também é um relevante problema para a floração, pois prejudica a polinização;
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causando danos às flores e tornado dificultosa a tarefa dos polinizadores, no caso, as abelhas,
conforme relatam Resende et al. (2010).
Lima (1995) declarou que a produção de pólen apícola na caatinga concentra-se
unicamente no período de transição seca-chuvosa, estação chuvosa e o período de transição
chuvosa-seca, sendo a estação chuvosa de produção mais satisfatória, fato evidente nesta
pesquisa, visto que a produção de pólen passou por grandes oscilações durante o ano, iniciando
sua alta produção no período chuvoso e com a redução da pluviosidade a produção aumentou.
É notório que a partir do mês de abril a produção de pólen se manteve oscilante porque as
chuvas não foram contínuas, sendo possível observar que a pluviosidade decrescia afetando
positivamente a produção de pólen nas colmeias que manteve um rendimento alto nos meses
seguintes.
Neste experimento a alta produção de pólen iniciou no período das chuvas, e à medida
que o índice pluviométrico diminuiu a produção de pólen cresceu, salvo o mês de agosto que teve
a maior produção de pólen durante o período em que o estudo foi conduzido, isso porque no mês
anterior (julho) havia chovido, aumentando a oferta de campo para as abelhas; em agosto não
choveu, o que possibilitou a atividade das abelhas durante todo o dia para coletar pólen e isso fez
a produção aumentar satisfatoriamente. A partir do mês de setembro, que se classifica como a
transição chuvosa-seca neste estudo, a precipitação diminuiu juntamente com a produção de
pólen, estendendo-se aos meses seguintes.

5. CONCLUSÃO
Conclui-se que as chuvas influenciaram no desenvolvimento da produção de pólen apícola
das colmeias de abelhas africanizadas avaliadas neste trabalho, visto que a produção foi
prejudicada pela chuva, nos meses com altos índices pluviométricos, e à medida que a
pluviosidade diminuiu a produção de pólen aumentava consideravelmente.
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PADRÃO DE FORRAGEAMENTO DA ABELHA MOÇA BRANCA (Frieseomelitta
doederleini) EM MARCELINO VIEIRA, RN.
Narla Bruna Leite Costa1, Daniel de Freitas Brasil2 e Michelle de Oliveira Guimarães Brasil3
E-mail: narla.bruuna@hotmail.com1; danieldfb@gmail.com2; michelle.guimaraes@ifrn.edu.br3

RESUMO
O objetivo desse estudo foi avaliar as atividades de voo da
abelha Frieseomelitta doederleini em ambiente natural ao
longo do dia, durante a estação chuvosa. O trabalho foi
realizado no Sítio Junco, localizado na cidade de Marcelino
Vieira - RN, durante cinco dias da estação chuvosa, no
período de março e abril de 2016. A coleta dos dados foi
realizada em um ninho natural da abelha moça branca
(Frieseomelitta doederleini), nidificado em árvore de
Jucazeiro (Caesalpinia ferrea), através de observações
feitas próximo à entrada da colônia, das 07:20 as 17:30
horas, a cada 10 minutos de cada hora. Em cada horário
de observação foi contabilizado o número de abelhas
operárias que entraram na colônia com néctar/água,
pólen ou com algum material de construção e as que
saíram da colônia com algum material e sem carga nas
corbículas. Foram realizadas médias e desvios padrão para

cada um dos comportamentos observados. Durante o
período experimental foram contabilizadas 509 abelhas
em atividade ao longo dos cinco dias de observação,
sendo 265 entrando, com pólen (27,5%), néctar/água
(42,7%) e resina (29,8%) e 244 saindo do ninho, com lixo
(46,7%) e sem carga (53,3%). As atividades externas das
abelhas sem ferrão Frieseomelitta doederleini se
concentraram tanto no período da manhã quanto no
período da tarde e variaram com a disponibilidade de
recursos florais e pelas atividades intrínsecas da colônia
como limpeza e termorregulação. O conhecimento dos
horários de atividades dessas abelhas é importante para
proteção das mesmas contra o uso de produtos
fitossanitários, no caso de sua utilização na polinização de
culturas agrícolas.

PALAVRAS-CHAVE: Atividade de voo, coleta de recursos, abelhas sem ferrão, recursos florais.

FORAGING PATTERN OF MOÇA BRANCA BEE Frieseomelitta doederleini IN
MARCELINO VIEIRA, RN.
ABSTRACT
The objective of this study was to evaluate the flight
activities of Frieseomelitta doederleini bee in a natural
environment throughout the day during the rainy season.
The study was conducted on Sítio Junco, located in
Marcelino Vieira - RN for five days of the rainy season,
between March and April 2016. The data collection was
carried out in a natural nest of moça branca Bee
(Frieseomelitta doederleini), nested in Jucazeiro tree
(Caesalpinia ferrea), through observations made near the
entrance of the colony, from 07:20 to 17:30, the every 10
minutes of every hour. At each observation time was
recorded the number of worker bees who entered the
colony with nectar / water, pollen or any construction
material and that left the colony with some material and

without load at the pollen basket. Means and standard
deviations for each of the observed behaviors were
performed. During the experimental period were
recorded 509 bees in activity over the five days of
observation, with 265 entering with pollen (27.5%), nectar
/ water (42.7%) and resin (29.8%) and 244 leaving the nest
with garbage (46.7%) and without load (53.3%). External
activities of stingless bees Frieseomelitta doederleini were
concentrated both in the morning and in the afternoon
and varied with the availability of flowers and the intrinsic
activity of the colony as cleansing and thermoregulation.
The knowledge of the activities schedules of these bees is
important to protect the same against the use of
pesticides, in the case of its use in the pollination of crops.

KEYWORDS: Flight activity, gathering resources, stingless bees, floral resources.
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1. INTRODUÇÃO
As abelhas indígenas sem ferrão, também conhecidas como meliponíneos, estão agrupadas
na família Apidae e apresentam comportamento tipicamente eussocial, mesmo que algumas
espécies tenham o hábito de saquear alimentos de outras colônias (Silveira et al., 2002). As fêmeas
dessa tribo são caracterizadas por apresentarem um ferrão modificado, muito reduzido (vestigial) e
que não funciona como estrutura de defesa, por isso são chamadas de abelhas sem ferrão
(Michener, 2013). Em geral, possuem tamanho variando de muito pequeno a médio e apresentam
grande diversidade quanto aos hábitos de nidificação, dependendo da espécie, os meliponíneos
fazem seus ninhos dentro de ocos de árvores, em fendas entre rochas, sob o solo, em orifícios feitos
por outros animais e dentro de ninhos de formigas ou cupins (Roubik, 2006; Batista et al., 2003;
Carvalho et al. 2014).
A distribuição geográfica das abelhas sem ferrão é comumente observada em regiões
tropicais e subtropicais do planeta (Michener, 2000; Michener, 2013), apresentando ampla
distribuição no território brasileiro, com maior destaque para as regiões Norte e Nordeste em
virtude da criação de várias espécies (Alves et al., 2007). De acordo com Kerr (1997) essas abelhas
são as principais responsáveis pela polinização de muitas espécies vegetais nativas no Brasil.
No entanto, devido a alterações de seus habitats naturais, como uso indiscriminado de
produtos fitossanitários, desmatamentos e ação predatória de meleiros muitas das abelhas nativas
da caatinga estão seriamente ameaçadas de extinção e o número de essas espécies nas matas
brasileiras tem diminuído acentuadamente (Kerr et al., 1996; Silva; Paz, 2012).
Considerando ainda que as abelhas sem ferrão podem ser uma alternativa frente as abelhas
melíferas para utilização em programas de polinização de culturas agrícolas, uma vez que
apresentam algumas vantagens como baixa agressividade, possibilidade de uso em casa de
vegetação e resistência a doenças (Heard, 1999; Cruz et al., 2004), faz-se necessário o conhecimento
sobre suas atividades externas à colônia para que se possa compreender seus padrões de
forrageamento (Pick; Blochtein, 2002). Essas informações são muito importantes quando se deseja
implantar uma meliponicultura produtiva e o estabelecimento de metas para a exploração racional
de espécies de meliponíneos (Rodrigues, 2012).
A abelha sem ferrão Frieseomelitta doederleini, também conhecida como moça branca,
abelha branca e mané de abreu, é apontada como endêmica da região Nordeste, típica do bioma
caatinga, e está distribuída geograficamente nos estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba,
Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte (Oliveira, 2003; Nunes, 2012). Abelhas desse gênero
possuem grande importância econômica e cultural, através dos serviços de polinização que
oferecem a uma grande diversidade de plantas nativas e por produzirem produtos como, mel, cera
e própolis que podem ser comercializados, fazendo parte da tradição de criação de animais
silvestres de muitos povos, como agricultores de economia familiar, comunidades indígenas,
remanescentes de quilombos, entre outros (Nunes, 2012). Entretanto existem poucas informações
sobre a espécie Frieseomelitta doederleini na literatura, principalmente no que se refere a atividade
externa das colônias no estado do Rio Grande do Norte. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi
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avaliar as atividades de vôo da abelha Frieseomelitta doederleini em ambiente natural ao longo do
dia, durante a estação chuvosa no município de Marcelino Viera, RN.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Abelhas sem ferrão
As abelhas sem ferrão são insetos que possuem o ferrão atrofiado e estão presentes em
quase todo o território brasileiro, sendo o mel, a própolis e o geoprópolis os principais produtos
comercializados (Alves et al., 2007; Cunha, 2010). Essas abelhas estão presentes nas civilizações,
desde os primórdios da humanidade, desenvolvendo um papel muito importante nos ecossistemas
e na sua preservação (Kerr et al., 1996; De Azevedo Werneck, 2014). Por causa da diversidade floral,
boas formas de adaptação e as coletas dos recursos dessas abelhas, elas acabam fazendo a
polinização involuntária de 30 a 90% das vegetações presente na região, sendo um ótimo serviço
para promover a conservação e manutenção do ecossistema (Venturieri, 2008, Kerr, 2001).
Diante disso e das ameaças que a natureza vem sofrendo, as abelhas sem ferrão
desempenham um importante papel no âmbito ecológico e econômico (Nascimento, 2012). Elas
desempenham um papel ecológico essencial e, conforme o ecossistema pode ser responsável por
até 90% da polinização das árvores nativas (Kerr et al., 1996). Os meliponíneos além de não
apresentarem um ferrão funcional, são pouco agressivos e apresentam um menor raio de voo para
o forrageamento (Kevan, 1999; Slaa et al., 2000).
As abelhas sem ferrão são espécies muito abundantes no Brasil, estima-se que existam mais
de 400 espécies, apresentando heterogeneidade na cor, tamanho, forma, hábitos de nidificação e
população dos ninhos (Pereira, 2005). São importantes grupos de polinizadores que ajudam muito
na manutenção das regiões tropicais e subtropicais, onde contém uma vasta diversidade floral.
Principalmente nas regiões neotropicais, sendo o Brasil o país com a maior riqueza de espécies
descrita (Camargo; Pedro, 2008; Silveira et al., 2002). A grande diversidade dessas espécies no Brasil
está totalmente ligada às boas condições climáticas e a grande diversidade floral que existem em
diversas regiões do nosso país, o que facilita a abundância da alimentação e no desenvolvimento de
produtos das abelhas. As abelhas sem ferrão apresentam hábitos de nidificação variados e com
grande complexidade estrutural. Comumente, a arquitetura da entrada e do interior do ninho
auxilia na identificação e reconhecimento das espécies, sendo uma característica marcante de
determinado gênero ou espécie (Roubik 2006).

2.2 Atividade de voo das abelhas sem ferrão
O estudo da atividade de voo é caracterizado na contagem de abelhas campeiras que entram
ou saem dos ninhos, com posse de algum material coletado, como pólen, néctar, folhas, água,
sementes, resíduos (lixo), dentre outros (Nogueira Neto, 1997).
A atividade de voo das operárias pode ser influenciada por fatores externos, como
temperatura, umidade, luminosidade e disponibilidade de recursos no ambiente (Azevedo, 1997;
Heard; Hendrikz, 1993; Hilário et al., 2001; Imperatriz-Fonseca et al., 1985; Inoue et al., 1985;
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Kleinert; Giovannini, 1982); ou por fatores internos, como tamanho da população (HILÁRIO et al.,
2001; Pompeu, 2003) e a necessidade de recursos da colônia.
As atividades de voo das abelhas variam sazonalmente ao longo do ano, principalmente em
relação à quantidade de determinados recursos coletados pelas operárias campeiras (Silva, 2007).
O conhecimento dos limites climáticos nos quais a atividade de voo dos meliponíneos ocorre,
permite um melhor manejo das espécies (Cunha et al., 2001).

2.3 Aspectos gerais do gênero Frieseomelitta e da espécie Frieseomelitta doederleini
(Friese 1900)
O gênero de abelhas sem ferrão denominado Frieseomelitta possui ampla distribuição
geográfica, com abelhas ocorrendo do sudoeste do México ao sudeste do Brasil, podendo ser
encontradas em diversos biomas (Oliveira, 2003). Uma característica peculiar desse gênero é a
disposição dos favos de cria, que são dispostos em forma de cacho e célula real visível, e não
apresentam o invólucro que normalmente é encontrado abrigando as crias na maioria dos
Meliponini (Nunes, 2012).
Abelhas desse gênero possuem grande importância econômica e cultural, pois atuam como
polinizadores de uma grande diversidade de plantas nativas, além da produção de produtos como
mel, cera e própolis que podem ser comercializados. O mel produzido por essas abelhas sem é usado
na medicina tradicional popular, como também na alimentação de alguns povos indígenas e a cera
dessas abelhas é comumente usada para artesanato (Sampaio et al., 2009, Nunes, 2012).
A espécie Frieseomelitta doederleini (Friese 1900) é também conhecida como moça branca,
abelha branca, mané de abreu, entre outros. Ocorre na região neotropical e no Brasil já foi
encontrada nos estados da região Nordeste (AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI e RN), sendo destacada por
Oliveira (2003) como espécie endêmica do Nordeste.

3. METODOLOGIA
3.1 Localização e período experimental
O trabalho foi realizado no Sítio Junco, localizado na cidade de Marcelino Vieira no estado
do Rio Grande do Norte, durante cinco dias da estação chuvosa, no período de março e abril de
2016.

3.2 Caracterização da Área de Estudo
O município de Marcelino Vieira está localizado no estado do Rio Grande do Norte, na região
do Alto Oeste Potiguar, entre as coordenadas geográficas 6° 17′ 38″ S e 38° 10′ 4″ O e 216m de
altitude (IBGE, 2010). O clima predominante do município é semiárido, o qual é caracterizado por
possuir temperaturas relativamente altas e baixa umidade, além de um baixo volume pluviométrico
e chuvas escassas e irregulares. As temperaturas variam de 21,0° C mínima a 36,0°C máxima e a
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umidade em torno de 66%. O período chuvoso se concentra nos meses de fevereiro a maio,
apresentando índice pluviométrico em torno de 777,3 mm (Beltrão et al., 2005).
A vegetação da região é classificada como Caatinga Hiperxerófila, caracterizada por
apresentar arbustos espinhosos, abundância de cactáceas e plantas de porte baixo e espalhadas,
todas apresentando caráter sazonalmente seco (Beltrão et al., 2005)

3.3 Coleta dos dados de atividade de forrageamento das abelhas
Para a realização deste trabalho foi utilizado um ninho natural da abelha moça branca
(Frieseomelitta doederleini, Friese, 1900), nidificado em árvore de Jucazeiro (Caesalpinia ferrea). A
coleta de dados foi realizada através de observações feitas próximo a entrada da colônia, a cada 10
minutos de cada hora, das 07:20 as 17:30 horas. Em cada horário de observação foi contabilizado o
número de abelhas operárias que entraram na colônia com pólen ou com algum material de
construção (ex: resina) e as que saíram da colônia removendo algum material (lixo) e sem carga nas
corbículas, além disso também foram contabilizadas as abelhas que entraram na colônia sem carga
visível (néctar ou água).

3.4 Análises dos dados
Foram realizadas médias e desvios padrão para cada um dos comportamentos observados.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Durante o período experimental foram contabilizadas 509 abelhas em atividade ao longo dos
cinco dias de observação, sendo 265 entrando e 244 saindo do ninho. A tabela 1 mostra o número total
de abelhas e suas respectivas porcentagens relativas às atividades externas exercidas.

Tabela 1: Número e percentual de abelhas Frieseomelitta doederleini entrando e saindo do ninho,
carregando material ou não, no período chuvoso, no município de Marcelino Vieira, RN.

ABELHAS
ENTRANDO
Pólen
Néctar/Água
Resina
SAINDO
Lixo
Sem carga

PERÍODO CHUVOSO
73 (27,5%)
113 (42,7%)
79 (29,8%)
114 (46,7%)
130 (53,3%)

Observou-se um grande número de abelhas saindo sem carga da colônia (53,3%),
possivelmente devido a grande oferta de recursos no período experimental, o que motivou as
abelhas saírem dos ninhos para coletá-los. Ademais, também se pode observar um maior de número
de abelhas entrando com néctar/água (42,7%), o que de acordo com Ribeiro et al., 2012 pode ter
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sido ocasionado pela grande quantidade de uma ou várias plantas fornecendo grande quantidade
de néctar nesse período.
Verificou-se que as atividades externas ocorreram durante todo o dia, com as maiores
quantidades de cargas de pólen sendo coletadas no período da manhã e de néctar no período da
tarde (Tabela 2) (Figura 1 e 2). Alguns autores relatam que as abelhas sem ferrão têm preferência
por coletar pólen nas primeiras horas da manhã, possivelmente por causa da grande oferta desse
recurso no período matutino, como também devido a redução da sua oferta devido ao
forrageamento de outros visitantes florais (Borges e Blochtein, 2005; Oliveira et al., 2012)
Já no período da tarde a chegada das abelhas com néctar e resinas em detrimento do pólen
(Tabela 2) (Figura 1 e 2) pode ser causa do esgotamento ou escassez deste último elemento, o que
faz com que as abelhas procurem outros recursos como néctar, resinas ou pellets de barro para a
construção ou manutenção da estrutura física da colônia, como também para auxiliar na
termorregulação da colônia do período vespertino, o qual possui condições ambientais mais
quentes e secas (Sbordoni, 2015).
A Tabela 2 e as figuras 1 e 2 também demonstram que há uma maior movimentação de saída
da colônia no período da tarde, principalmente se tratando dos serviços de limpeza, onde o
carregamento de lixo para fora da colônia praticamente triplica quando se compara ao período da
manhã. O mesmo é observado com abelhas que saem da colônia sem carga alguma, estas
provavelmente vão ao campo para coletar recursos ou abandonam momentaneamente a colônia,
contribuindo assim para o arrefecimento passivo do ambiente interno, uma vez que a diminuição
de indivíduos em seu interior também reduz a produção de calor metabólico (Roubik; Peralta, 1983;
Sung et al., 2008).

Tabela 2 – Atividade diária de voo e percentual de cargas coletadas pelas abelhas Frieseomelitta
doederleini, no período chuvoso no município de Marcelino Viera, RN

Entrada
Recurso
Pólen
Resina
Néctar/Água

Manhã
41 (15,5%)
27 (10,2%)
52 (19,6%)

Tarde
32 (12,1%)
52 (19,6%)
61 (23,0%)

Manhã
27 (11,1%)
49 (20,1%)

Tarde
87 (35,7%)
81 (33,2%)

Saída
Recurso
Lixo
Sem Carga
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Figura 1: Número médio de abelhas (F. doederleini) entrando no ninho com pólen, resina ou néctar/água,
ao longo do dia, no período chuvoso, em Marcelino Vieira, RN.

Figura 2: Número médio de abelhas (F. doederleini) saindo do ninho com lixo ou sem carga ao longo do dia,
no período chuvoso, em Marcelino Vieira, RN.

Observou-se que após o pico de movimentação (11h) houve redução das atividades externas
de voo, com exceção da atividade remoção de lixo, onde pode-se observar um pico de abelhas
realizando atividade de limpeza da colônia (saindo com lixo) e sem carga. Essa diminuição das
atividades pode ser influenciada pelo aumento da temperatura no inicio do período vespertino, uma
vez que temperatura muito elevada faz com que diminuam as atividades externas e induzam o
comportamento de arrefecimento da colônia (Michener, 2000)
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5. CONCLUSÕES
As atividades externas das abelhas sem ferrão Frieseomelitta doederleini se concentraram
tanto no período da manhã quanto no período da tarde e variaram com a disponibilidade de
recursos florais e pelas atividades intrínsecas da colônia como limpeza e termorregulação. As
abelhas atualmente são amplamente utilizadas em programas de polinização e estas informações
são importantes para proteção das mesmas contra o uso de produtos fitossanitários, uma vez que
no caso dessa espécie não seria interessante aplicação desses produtos durante o dia.
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RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo caracterizar o
nível tecnológico da produção de mel e a gestão apícola
de apicultores nos municípios de Encanto e de São Miguel,
RN. O estudo consistiu na coleta de dados por meio da
elaboração e aplicação de questionário com questões
abertas e fechadas, aplicado junto aos apicultores dos dois
municípios descritos, contendo 31 variáveis para
identificar técnicas utilizadas para produção de mel de
Apis mellifera, bem como dados produtivos e gestão dos
empreendimentos apícolas destes produtores. Foi
possível observar que a maioria dos apicultores (67%) não
tem a apicultura como atividade principal, mas fazem
planejamento (83%) dos seus negócios. A organização
coletiva dos apicultores em associações é pouco

significativa: apenas 33% deles são associados ou
cooperados. Foi observado que os produtores têm uma
apicultura fixa, utilizando-se de colmeias do tipo
Langstroth, os quais possuem, em média, cerca de 29
colmeias e 2 melgueiras por apicultor. Ademais, apenas
50% tinham registro dos dados produtivos sobre o mel,
apresentando, em média, uma produção em cada
colmeia/colheita de 8,8 quilogramas e o montante
comercializado por ano representa, em média, cerca de
600 quilogramas de mel por apicultor. Conclui-se que os
apicultores entrevistados possuem conhecimento
mediano acerca das técnicas de manejo e gestão do
empreendimento apícola.

PALAVRAS-CHAVE: Sistemas de Produção, Apicultura, Manejo Apícola, Gestão Apícola

CHARACTERISATION OF THE TECHNOLOGICAL LEVEL OF BEEKEEPERS FROM THE
MUNICIPALITIES OF ENCANTO AND SÃO MIGUEL, RIO GRANDE DO NORTE
ABSTRACT
This study aimed to characterize the technological level of
honey production and the apicultural management in
Encanto and São Miguel municipalities, RN. The study
consisted in data collection through the development and
application of a questionnaire with open and closed
questions, applied to beekeepers of the two
municipalities described, containing 31 variables to
identify the techniques used for the production of Apis
mellifera honey, as well as production data and
management of apiculture enterprises of these
producers. It was observed that most beekeepers (67%)
do not have beekeeping as main activity, but make
planning of their business (83%). The collective

organization into associations of beekeepers is
insignificant: only 33% of them are associates or
members. It was observed that producers have a fixed
beekeeping, using Langstroth hives, which have on
average about 29 hives and 2 honey supers per
beekeeper. Furthermore, only 50% had a record of data
production for honey, with an average of production in
each hive / harvest of 8.8 kg and the amount sold a year is
an average of about 600 kilograms of honey by beekeeper.
It was concluded that interviewees beekeepers have
medium knowledge of management techniques and the
management of the apiculture enterprise.

KEYWORDS: Production Systems, Apiculture, Bee Management, Administration
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1. INTRODUÇÃO

A apicultura é uma das atividades mais importantes do mundo por proporcionar ao homem
uma variedade de produtos, a exemplo do mel, do pólen e da própolis, além, primordialmente, do
serviço de polinização em culturas agrícolas. Por ser uma atividade de qualitativos resultados
econômicos, ecológicos e sociais, a apicultura reúne diversos aspectos que a credenciam como uma
alternativa de elevado potencial sócio produtivo (SOUZA, 2007), tornando-se, portanto,
instrumento de inclusão econômica e alternativa de emprego e renda, com mais de 350 mil pessoas
vivendo do exercício da atividade apícola, hoje, no Brasil (PONCIANO et al., 2013).
Dessa maneira, a apicultura surge como uma estratégia de sobrevivência no campo para o
agricultor familiar, apresentando-se como mais uma opção de atividade complementar de renda.
Todavia, muitos produtores atuam dentro do setor de forma desarticulada, sem competitividade,
necessitando da implementação de tecnologias na produção, além de capacitação técnica e
gerencial do empreendimento (ARRUDA; BOTELHO; CARVALHO, 2011).
O Brasil apresenta características especiais de flora e clima que, aliadas à presença da abelha
africanizada, confere-lhe um grande potencial para a atividade apícola; porém, ainda pouco
explorado. A apicultura brasileira encontra-se em fase de ascensão, sendo hoje bastante
reconhecida internacionalmente pelo domínio das técnicas de manejo com abelhas africanizadas e,
também, pelo significativo crescimento da indústria apícola, cada dia mais se destacando pela
variabilidade, qualidade e aumento na produção (SOUSA et al., 2012).
O Nordeste brasileiro tem um dos maiores potenciais apícolas do mundo. O reconhecimento
da apicultura como uma importante atividade produtiva é percebido pelo número de projetos
financiados por instituições públicas, os quais favorecem, principalmente, associações e
cooperativas de agricultores e apicultores. Entretanto, muito deve ser feito para organizar a cadeia
produtiva da apicultura na região: iniciando pela conscientização e capacitação das pessoas,
aprimoramento tecnológico, melhoria da qualidade e, por fim, a verticalização da produção e
desenvolvimento de mercados (LIRA, 2008).
Além das questões de planejamento e gerenciamento dos negócios, é preciso também
munir-se de informações técnicas sobre produção animal. À vista disso, deve ser sabido que, para
se produzir mel, antes de tudo, é preciso ter conhecimento sobre os fatores de escolha do local e
instalação dos apiários fixos, tais como a presença de um bom pasto apícola, de água de boa
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qualidade, sombreamento para as colmeias, utilização de bons cavaletes, respeitar a capacidade de
suporte de colmeias no apiário, entre outros (WOLFF et al., 2006). Todavia, muitos produtores não
têm consciência de que esses aspectos têm implicações diretas na produção, observando-se,
frequentemente, a escolha de locais inadequados e instalação das colmeias de forma não
recomendadas (SOUZA, 2007).
Nessa perspectiva, a caracterização do apicultor através da análise do nível de capacitação
técnica e resultados produtivos permite efetuar o diagnóstico do setor e identificar as deficiências
produtivas e organizacionais dos apicultores a nível regional. Dessa forma, consequentemente, se
pode implementar estratégias de intervenção em extensão rural, bem como planos de ação de
desenvolvimento da atividade apícola regional (ALBO e LEVERATTO, 2015).
À vista disso, o presente trabalho teve como objetivo identificar o nível tecnológico de
produção de mel de Apis mellifera e os aspectos de gestão apícola de apicultores dos municípios de
Encanto e de São Miguel, região do Alto Oeste Potiguar, Rio Grande do Norte.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de estudo

O estudo foi realizado nos municípios de Encanto (6º 06’ 38” S e 38º 18’ 19” W) e de São
Miguel (6º 12’ 43” S e 38º 29’ 49” W), região do Alto Oeste Potiguar, estado do Rio Grande do Norte,
durante o segundo semestre de 2015.
O município de Encanto, em uma altitude de 212 metros, possui o clima muito quente e
semiárido, apresentando período chuvoso entre os meses de fevereiro a junho e médias históricas
de temperatura em torno de 28ºC e umidade relativa do ar de 66%. Ao contrário, o município de
São Miguel, com uma altitude de 679 metros, apresenta um clima tropical chuvoso, com período
chuvoso de janeiro a junho e apresentando médias históricas de temperatura de 28ºC e umidade
relativa do ar de 66%. A vegetação é caatinga hiperxerófila, com abundância de cactáceas e plantas
de porte mais baixo e o solo é podzólico vermelho amarelo equivalente eutrófico, possuindo
fertilidade média a alta, textura argilosa bem drenada e relevo ondulado. (IDEMA, 2008a; 2008b).
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2.2. Levantamento dos dados
O estudo foi realizado no período compreendidos pelos meses de junho a dezembro de 2015,
com a elaboração e aplicação de questionário semiestruturado (contendo questões dos tipos:
dicotômicas, múltipla escolha e escalar), aplicado aos apicultores dos municípios de Encanto e de
São Miguel, contendo 31 variáveis para caracterizar a cadeia produtiva do mel de Apis mellifera por
meio de questionamentos sobre manejo, produção, gestão e comercialização desse produto.
Foram registradas, em todas as entrevistas, informações cadastrais de nome ou apelido,
idade, sexo, local e data.

2.3. Análise estatística
Os dados foram analisados com o auxílio do software Microsoft Excel 15.0 (Office 2013), para
obtenção de médias e porcentagens.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados sobre os aspectos de gestão e comercialização do mel de Apis mellifera
produzido nos municípios de Encanto e de São Miguel, encontram-se expostos na Tabela 01.
Tabela 01: Resultados sobre os aspectos de gestão e comercialização do mel de Apis mellifera
nos municípios de Encanto e de São Miguel, Rio Grande do Norte, Brasil.
FAZ PLANEJAMENTO
PRINCIPAL ATIVIDADE
Sim
83%
Sim
33%
Não
17%
Não
67%
TIPO DE ATIVIDADE
IMÓVEL
Fixa
100%
Próprio
100%
COMERCIALIZAÇÃO EM
COMERCIALIZAÇÃO DO MEL
CONJUNTO
Mercado local
100%
Não (sozinho)
100%
ONJUNTOCONJUNTO
ASSOCIADO OU COOPERADO
EMBALAGEM DO MEL
Sim
33%
Garrafa PET
17%
Não
67%
Bisnaga
83%
AQUISIÇÃO DA EMBALAGEM
COMO APRENDEU APICULTURA
Reutilizada
67%
Curso
67%
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Coleta
17%
Observação
17%
Mercado local
17%
Amigos
17%
PREÇO DO MEL
TRANSPORTES
Mercado
83%
Moto
67%
Peso
17%
Carro
33%
MARCA DOS PRODUTOS
Não
100%
Os resultados mostraram que a maioria dos produtores não tem a apicultura como atividade
principal (67%), mas todos produzem de forma fixa e em propriedade própria. A maior parte dos
entrevistados começou a trabalhar com apicultura a partir de cursos (67%); todavia, não fazem
planejamento de seu empreendimento apícola (83%) nem tampouco possuem marca de seus
produtos (100%).
Martiniano et al. (2014) observaram, em um estudo socioeconômico com apicultores de Pau
dos Ferros, no Rio Grande do Norte, que a apicultura contribui em 100% na renda das famílias
entrevistadas, resultado este muito importante e que diverge do observado no presente trabalho.
Essa mudança observado por Martiniano et al. (2014), da percepção da apicultura como uma
principal, e não mais complementar, já é reflexo da expressiva expansão na criação racional de
abelhas africanizadas pelo Nordeste, contando, hoje, com mais de 46.350 apicultores, em sua
maioria, com até de 200 colmeias (VIDAL, 2013).
Os apicultores entrevistados disseram que comercializam diretamente todo o mel em
mercado local, determinando o valor do produto conforme os preços já estabelecidos pelo mercado
(83%), e não se organizando coletivamente em associações ou cooperativas com outros apicultores
(67%) para compartilhar informações acerca da gestão apícola local, o que pode refletir na
desvalorização do produto e, também, da cadeia produtiva, como consequência.
Segundo Ferreira et al. (2013), uma das principais dificuldades enfrentadas pela apicultura,
no Cariri paraibano, é a falta de articulação e espírito associativista, bem como o baixo nível de
escolaridade entre os apicultores. Em Catolé do Rocha, sertão paraibano, Sousa et al. (2012)
observaram que a maioria dos apicultores são filiados à associação, participando ativamente das
atividades, o que confere bons resultados na diversificação da produção, os quais trabalham com
produção de mel e de cera e abelhas para polinização de culturas agrícolas.
Quanto ao envase do mel, cerca de 83% dos apicultores entrevistados responderam que
usam garrafas pets, a maioria reutilizadas (67%), não possuindo higienização correta e expondo os
produtos a degradação facilitada e infecção por agentes contaminantes. Isso, em parte, deve-se ao
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fato de que a maioria dos produtores não tem a apicultura como principal atividade de obtenção de
renda, como relatado incialmente, acomodando-os quanto a produção e deixando o cuidado com a
atividade para segundo plano.
Barbosa e Sousa (2013) observaram um padrão tecnológico de pós-colheita médio, sendo
que 50% dos apicultores que produz abelhas de forma fixa apresentaram cuidado com a
higienização no beneficiamento e armazenamento da produção. Os autores destacam, ainda, que
quando se utiliza a tecnologia recomendada nas etapas da colheita e da pós-colheita, garante-se ao
apicultor conservação da qualidade de sua produção.
Os resultados quando aos aspectos de manejo e produção do mel de Apis mellifera
produzido nos municípios de Encanto e São Miguel estão apresentados na Tabela 02.
Tabela 02: Resultados sobre os aspectos de manejo e produção de mel de Apis mellifera nos
municípios de Encanto e de São Miguel.
TIPO DE COLMEIA
QUANTIDADE DE COLMEIAS
Langstroth
100%
29 colmeias/apicultor
QUANTIDADE DE MELGUEIRAS
RENOVA RAINHA
2 melgueiras/apicultor
Não
100%
ALIMENTAÇÃO ARTIFICIAL
ÁGUA
Não
100%
Natural
100%
TROCA DE CERA (CRIA)
TROCA DE CERA (MELGUEIRA)
Sim
33%
Sim
100%
Não
67%
SOMBREAMENTO
PERDA NO ENVASE
Natural
100%
Não
100%
AQUISIÇÃO DA COLMEIA
REVISÃO DA COLMEIA
Projeto social
50%
Semanal
17%
Marcenaria
33%
Mensal
67%
Mercado local
17%
Verão
17%
POVOAMENTO DE COLMEIAS
EXTRAÇÃO DE MEL
Sim
33%
Casa
67%
Não
67%
UEPA
33%
EQUIPAMENTO DE ENVASE
ESCOLHA DO LOCAL DO APIÁRIO
Funil
67%
Pasto apícola
67%
Manual
33%
Água
33%
PRODUÇÃO COLMEIA/COLHEITA
PRODUÇÃO DE MEL/ANO
8,8 kg de mel/colmeia/colheita
600 kg de mel/apicultor/ano
Foi observado que todos os apicultores utilizam o modelo Langstroth (tradicional) de
colmeia, possuindo, em média, aproximadamente 29 colmeias e 2 melgueiras por apicultor.
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O povoamento de colônias é realizado por apenas 33% dos apicultores e somente 33% dos
entrevistados utilizam a cera alveolada em suas colmeias, dos quais todos a usam na troca de cera
dos quadros da melgueira e apenas 33% fazem troca da cera dos quadros de cria.
A maioria dos entrevistados (67%) possui regularidade mensal nas revisões, sendo que
nenhum dos apicultores renovam suas rainhas, como também não fornecem alimentação artificial,
quando necessário. Com implicações diretas na qualidade do produto final, Simionatto, Maeda e
Costa-Maia (2012) afirmaram que a frequência de visitas no apiário é um aspecto imprescindível
para o controle das colmeias, a fim de observar a presença de inimigos naturais, a falta de alimento,
a disponibilidade de água, dentre outros fatores.
Da montagem dos apiários, cerca de 67% dos apicultores relataram ser o pasto apícola o
principal motivo para implantação do empreendimento apícola em determinada área, seguido da
oferta de água (33%). Nesse aspecto, os entrevistador afirmaram que o sombreamento (100%) e a
água (100%) são recursos naturalmente fornecidos nos locais dos respectivos apiários.
Vilela e Alcoforado-Filho (2000) e Pereira (2002) relataram que a falta de sombreamento nos
apiários e a baixa oferta de água estão entre os fatores que mais contribuem para a baixa
produtividade e elevada taxa de abandono de colmeias em regiões de clima quente, como o
Nordeste brasileiro. Ademais, é importante ressaltar que, por mais que os apicultores tenham
instalado suas colmeias nas sombras de árvores, a vegetação nativa da Caatinga sofre intensa queda
de folhas no período de estiagem, comprometendo, assim, a proteção das colmeias quanto a fatores
do clima, como radiação solar e direção e velocidade do vento (SOUZA et al., 2014).
Observou-se, também, que a maioria dos apicultores (67%) faz a extração do mel na própria
residência, apresentando deficiência técnica e despreparo quanto às condições higiênico-sanitárias
para manipulação do mel. À vista disso, Albo e Leveratto (2015) verificaram que um dos principais
problemas identificados pelos apicultores são os custos de produção e a burocracia administrativa
com o controle de qualidade para extração do mel, sem que haja uma assistência técnica que auxilie
nesse processo; além do baixo preço de venda do mel.
Quando aos resultados produtivos, apenas 50% dos produtores consultados tinham registro
dos dados sobre a produção do mel, apresentando, em média, uma produção em cada
colmeia/colheita de 8,8 quilogramas e o montante comercializado por ano representa, em média,
cerca de 600 quilogramas de mel por apicultor.
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4. CONCLUSÃO

Conclui-se que os apicultores possuem um conhecimento mediano acerca das técnicas de
manejo para produção de mel de Apis mellifera; necessitando, portanto, de um acompanhamento
assistencial técnico que os ajudem na organização dos processos produtivos em seus
empreendimentos, desde o manejo até o armazenamento e comercialização do mel.
Evidenciou-se a pouca orientação técnica recebida por alguns apicultores quanto à
importância da organização da atividade, no que diz respeito aos caracteres de manejo, gestão e
comercialização analisados.
As informações obtidas no presente estudo constituem uma ferramenta importante que
permitirá a elaboração de medidas estratégicas de fortalecimento da cadeia produtiva da
apicultura, bem como da valorização de seus produtos no cenário regional.
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RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo, coletar
informações a respeito da casa de mel localizada no
município de Portalegre - Rio Grande do Norte. Com o
intuito de criar uma estratégia logística para que o
empreendedor obtivesse maior lucro e renda no mercado
externo, que envolvia a elaboração de panfletos bilíngues
(Inglês/Português) contendo informações sobre origem,
processamento e qualidade do produto e a elaboração de
rótulos em língua inglesa. O trabalho foi desenvolvido em
seis etapas, inicialmente, foi feito um levantamento com
a finalidade de conhecer o procedimento de produção, as
operações logísticas e os desafios da rede de suprimento
apícola. Em seguida, foi feito um referencial teórico a
respeito dos rótulos, embalagens, estratégias, rede de

logística, etc. Com o conhecimento dos dados
apresentados, foi feita uma discussão a respeito, para
que, posteriormente fossem elaborados os panfletos com
as informações necessárias, e já citadas anteriormente.
Além disso, continha o rótulo dos produtos produzidos na
casa de mel em língua inglesa. É de suma importância, a
criação de projetos que façam com que pequenos
apicultores expandam o seu campo de conhecimento,
para que possam construir uma visão ampla a respeito do
mercado de trabalho e da competitividade existente
dentro do mesmo, adaptando então os seus produtos
para um maior retorno financeiro, e buscando sempre
qualidade para o consumidor.

PALAVRAS-CHAVE: EMBALAGENS, BILÍNGUES, CASA DE MEL.

LABELS OF ADAPTATION AND HONEY CONTAINERS PRODUCED IN A COOPERATIVE
PORTALEGRE CITY (RN) FOR FOREIGN MARKET
ABSTRACT
The present work had as objective, to collect
information about the
House of
honey
in
the
municipality of Portalegre - Rio Grande do Norte. In order
to create a logistics strategy for the entrepreneur to
get most
profit and
income in
foreign
markets, involving the preparation bilingual brochures (E
nglish/Portuguese) containing information on origin,
processing and product quality and the development
of English-language labels. The work was carried out in six
stages, initially, was
made a
survey in
order
to meet the production procedure, logistics
operations and the
challenges
of beekeeping supply network. Then there
was a theoretical
reference about the
labels,

packaging, logistics network, strategies, etc. With the
knowledge of the data submitted, was made a discussion
as to which subsequently were prepared the pamphlets
with the
information
needed, and already
mentioned previously. In
addition,
it
contained the labelling of products produced in the
House of
honey in the
English
language. Is
of
paramount importance, the
creation of projects
that make small beekeepers to expand their field of
knowledge, so that they can build a broad vision about
the job
market and
competitiveness within the
same, adapting so their
products to agreater financial
return, and always seeking quality for the consumer.

KEYWORDS: CONTAINERS, BILINGUAL, HONEY HOUSE.
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1. INTRODUÇÃO
A apicultura como atividade econômica no Brasil é recente. Ela começou, sobretudo no ano
de 2002, com o embargo comercial da Europa (principal importador), sobre o mel chinês e a
argentino. Desta forma, países emergentes, como o Brasil, ganharam espaço neste mercado
internacional (COSME et al., 2010).
O mel brasileiro apresenta uma situação favorável no que diz respeito ao mercado
internacional. Isso se deve ao fato de que oferecemos ao mercado exterior um mel categorizado
como produto orgânico, ou seja, livre de resíduos químicos (PAULA NETO; ALMEIDA NETO, 2005).
No que diz respeito à região nordeste, no ano de 2009, segundo o IBGE, as exportações
correspondiam a 33,4% do total nacional de 34,74 mil toneladas.
No entanto, torna-se necessário a capacitação do pequeno apicultor, pois mesmo com o
crescimento de tal atividade econômica, a maior parte da produção continua a ser artesanal, para
que o mesmo consiga ampliar a área de abrangência do seu mercado (SHIMADA; OLIVEIRA, 2015).
Contudo, comparado a outros mercados mundiais, pode-se concluir que ainda não
alcançamos a liderança e credibilidade no mercado, pois muitos dos apicultores brasileiros
encontram barreiras ao exportar seu produto para fora do país. Tal aspecto é proporcionado, pelas
diversas barreiras para a exportação do mel, além da falta, ou baixa qualidade de marketing e
propaganda e a não adequação dos pequenos empresários ao mercado internacional, pois exigem
altos investimentos, nas áreas de recursos humanos, embalagens, amostras e na adequação do
produto (MEDEIROS, 2005).
Portanto, é necessário formular novas estratégias de logística e gestão. No que diz respeito
à logística, daremos ênfase neste presente estudo às embalagens, responsáveis tanto pelo
armazenamento assim como a atratividade da mesma para o consumidor final do produto
(SHIMADA; OLIVEIRA, 2015). Mais especificamente as embalagens bilíngues, com o intuito de suprir
as necessidades e exigências do mercado internacional.
A seguinte pesquisa propôs estratégias logísticas para que os produtos da casa de mel de
Portalegre/RN tenham acesso a mercados externos. No sentido de elaborar de panfletos bilíngues
(Inglês/Português), sobre a casa de mel do município de Portalegre/RN, abordando informações
sobre origem, processamento e qualidade do produto e a elaboração de rótulos em língua inglesa,
que satisfaçam as exigências do mercado e do consumidor internacional.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Redes de Suprimento Apícola
As redes podem ser definidas segundo Hakansson e Snehota (1989) como, interações entre
empresas. Basicamente, representa as trocas existentes entre os diversos fornecedores, tanto de
matéria prima como de serviços, até o consumidor final do produto.
Quando falamos em “redes de suprimento apícola”, nos referimos então ao conjunto de
interações existentes entre todas as cadeias produtivas, que se ligam diretamente ou indiretamente
à apicultura. Para haver êxito em suas funções, é necessária uma gestão, bem como uma visão
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sistemática do conjunto de produção, para que ao final do processo possa satisfazer a necessidade
do consumidor (SHIMADA; OLIVEIRA, 2015).
2.2 Cadeia de avaliação de conformidade
O primeiro quesito averiguado diz respeito à normatização, que seria um documento onde
consta a aprovação de uma instituição reconhecida para que aquele produto circule no mercado.
As normas também podem incluir prescrições referentes à terminologia, símbolos, embalagem,
marcação ou etiquetagem aplicáveis a um produto, processo ou método de produção. Órgãos
municipais, estaduais e federais responsáveis pela regulamentação de produtos apícolas realizam
testes para atestar a qualidade do mel (FERMAM, 2011).
Já a regulamentação técnica é um documento aprovado por órgãos governamentais no qual
se estabelecem as características de um produto ou dos processos e métodos de produção com ele
relacionados. Por exemplo, SIM¹, SIE² e SIF³ são documentos que garantem a qualidade do produto
final, no caso, o mel.

Figura 1: Esquema representativo da relação entre normatização e regulamentação.
A Avaliação da Conformidade (AC) é definida como o processo sistemático, acompanhado e
avaliado, que confere um adequado grau de confiança a um produto (INMETRO, 2011).
Essa certificação considera aspectos como o produto, o processo produtivo, as
características da matéria-prima, os aspectos econômicos e o nível de confiança necessário, entre
outros fatores, para determinar qual modelo de certificação, entre oito disponíveis, será utilizado
(INMETRO,2011). Na imagem a seguir, pode-se observar o processo de avaliação da conformidade.

Figura 2: Processo de avaliação da conformidade.
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Por fim, os Acordos de Reconhecimento Mútuo têm o objetivo de evitar custos adicionais,
fazendo-se valer a seguinte afirmação: “testado uma vez, aceito em qualquer lugar”. Contudo, a
obtenção desses reconhecimentos é muito difícil para os países em desenvolvimento e que ainda
permutam uma posição no marcado externo.
2.3 Mercado Nacional e Internacional do mel
O Brasil produz anualmente cerca de 40 mil toneladas de mel por ano. Mas apenas 33% deste
total é exportado. Mesmo assim, estamos em 5º no ranking mundial de exportações. No ano de
2005, a exportação brasileira girou em torno de 14,4 mil toneladas que gerou cerca de US$ 18,9
milhões (BÖHLKE; PALMEIRA, 2006). Em 2009, doze estados brasileiros, Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul; produziram e exportaram 25.987,19
toneladas de mel natural (97,70% do total exportado) que forneceu ao Brasil um total de 65.79
milhões de dólares (Baracho, 2012).
O principal importador (cerca de 80% das importações) é a União Europeia, com um total de
11,1 mil toneladas, e dessa quantia 6,2 mil toneladas vão para a Alemanha (BÖHLKE; PALMEIRA,
2006).
O consumo de mel no Brasil é pequeno se comparado com países como a Alemanha e Suíça.
O SEBRAE4 (2011) indica que a média de consumo de um brasileiro é de 60 gramas/hab./ano, ou
seja, um consumo muito limitado se compararmos a Alemanha 960 gramas/hab./ano e Suíça 1.500
gramas/hab./ano. Dessa forma, a exportação é uma rentável e viável saída o escoamento da
produção.
É importante ressaltar que o mercado do mel é, sobretudo, destinado a dois produtos
distintos, o mel de mesa, consumido de maneira em natura e o mel industrial, destinado à produção
de produtos alimentícios, cosméticos etc. (BÖHLKE; PALMEIRA, 2006).
Entretanto, nota-se que assim como as exportações crescem durante os anos, cada vez mais
se aumenta as exigências para a comercialização desse produto internacionalmente, através das
diversas “barreiras” comerciais. (BÖHLKE; PALMEIRA, 2006).
2.4 Embalagens e Rotulagens
A embalagem e os rótulos são ferramentas fundamentais no plano de marketing, portanto, deve
exercer papel satisfatório. Além de conservar e armazenar o produto e servir de guia de informações
sobre o conteúdo, ela também deve possibilitar que a marca, o produto e a empresa realizem um
contato direto com o consumidor no ponto-de-venda, no momento da compra. A embalagem tem
um papel fundamental para exercer esse contato, o uso de cores de forma planejada e correta
reforça a tomada da decisão de compra. (BUZETTO JUNIOR; SILVA; LIMA JUNIOR, 2008)
As empresas reclamam dos altos custos das embalagens, mas reconhecem o seu papel no
posicionamento dos produtos e na comunicação com o mercado. Aprimorado no fato de que 92%
dos produtos vendidos nos mercados não tem um anúncio, a embalagem deve exercer essa função
de ‘‘anunciar o produto por si só’’. Portanto, a função da embalagem deve deixar de ser tratada
apenas como um elemento da logística do produto ou da estratégia de marketing, ela engloba esses
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e outros aspectos, podendo ser considerada como um elemento essencial para a sobrevivência da
empresa. (BUZETTO JUNIOR; SILVA; LIMA JUNIOR, 2008)
Para Arnould (1999, apud FARIA; SOUZA, 2008, p. 2), quando se trata de produtos de
consumo, “A embalagem é um importante item do programa de Marketing, pois além de servir para
transportar e estocar produtos também é utilizada para identificá-los.” (FARIA: SOUZA. 2008. P. 2)
A embalagem de hoje em dia é tão significativa para a sociedade que deve trazer benefícios
objetivos e subjetivos, atendendo a demanda de cada nicho de consumidores dos diferentes
mercados, de cada forma de varejo e de distribuição (CAVALCANTI; CHAGAS, 2006).
Cada embalagem deve proporcionar ao consumidor o acondicionamento perfeito de seu
produto, evitando a sua degradação e impacto físico, apresentar informações claras sobre o produto
e seu consumo, facilitar seu manuseio e aplicação, e por fim encantar o consumidor. (BUZETTO
JUNIOR; SILVA; LIMA JUNIOR, 2008)

3. METODOLOGIA
3.1 Casa de mel – Portalegre/RN
A Intervenção proposta no respectivo trabalho é direcionada a Unidade de Extração de
Produtos Apícolas (U.E.P.A.), conhecida popularmente como casa de mel, situada na zona rural de
Portalegre, no interior do Rio Grande do Norte, pertencente a uma cooperativa de apicultores
portalegrenses.
É importante ressaltar que as sugestões aqui apresentadas, só podem ser utilizadas, caso a
U.E.P.A., seja reestruturada para uma E.B.P.A., pois segundo a normativa nº 6 da legislação brasileira
(MAPA,1985), a U.E.P.A. cabe exclusivamente à função de extração do mel, e ao envase primário,
ou seja, em baldes.
No que tange a estrutura interna da unidade de extração, a mesma contém espaço para as
futuras ampliações, na estrutura interna e externa. A estrada que dá acesso ao local é de barro,
dificultando, portanto, o manejo de exportação dos produtos. Como consta na legislação
(MAPA,1985), a casa de mel tem banheiros anexo a U.E.P.A., ou seja, os banheiros são afastados da
casa de mel.
Um fator bastante importante na higienização do local e dos produtos processados na
mesma é a conscientização da higienização. Na mesma, são expostas em forma de cartazes algumas
etapas de boa higiene para que o produto não contenha impurezas. As pias e os lava-botas,
equipamento usado na higienização das botas, são adaptadas para a construção.
Entre compartimentos, há a presença de janelões para que o manejo interno seja facilitado.
Os equipamentos são todos de aço inox, e há presença de todos os equipamentos necessários de
uma U.E.P.A. Na unidade são processados e envasados a maioria dos produtos apícolas
comercializados na região, ou seja, somente o mel. Posteriormente são direcionados para o
comércio local, e das cidades vizinhas.
As embalagens e rótulos foram desenvolvidos pela própria cooperativa, apresentando
apenas informações básicas sobre o produto, e somente em uma língua, no caso português. Tal
característica impossibilita que o produto seja direcionado a mercados externos. Diante disso, esse

XII CONGIC | II
II SECITEX

722

trabalho objetivou, o desenvolvimento de rótulos e embalagens, bilíngues para exportação. Seguem
abaixo imagens da U.E.P.A descrita.

Fonte: Arquivo pessoal

Figura 3: Vista Lateral da U.E.P.A.

Figura 4: Vista Lateral da U.E.P.A.

3.2 Etapas para execução do trabalho
A realização deste trabalho se deu através do levantamento do estado da arte. E seu
desenvolvimento foi de acordo com as atividades descritas abaixo:
I.

II.
III.
IV.
V.

Realizou-se um levantamento em diferentes artigos científicos, periódicos, e em uma
cooperativa de apicultores, com o objetivo de conhecer o procedimento de produção, as
operações logísticas e os desafios da rede de suprimentos apícolas;
Posteriormente, preparou-se um referencial teórico sobre a rede de logística, embalagens,
rótulos e estratégias para que o produto analisado tenha acesso a mercados internacionais;
A partir dos dados obtidos, analisou-se e discutiu-se sobre a logística envolvida na rede de
suprimentos do mel, embalagens e rótulos.
Discutiu-se os resultados obtidos que culminaram nas considerações finais;
Elaborou-se panfletos da casa de mel da Portalegre/RN, através de informações concedidas
pelo produtor da mesma. Tendo esta estratégia de divulgação, como língua dominante a
língua inglesa e língua secundaria a portuguesa. Mostrando-se através de linguagem verbal
e não verbal aspecto da origem, processamento e qualidade do produto.
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VI.

Compôs-se o rótulo dos produtos produzidos na casa de mel em língua inglesa. Tendo como
referências rótulos internacionais. Para que o mesmo apresente-se apto para ser
comercializado no mercado externo.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados obtidos após a verificação de conformidade dos rótulos foram: Com base na
Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002, a amostra atenderam corretamente as
informações de firma e marca que são estabelecidas nos itens 2.9 e 6.1 da Resolução nº 259, que
estabelece a obrigatoriedade nos alimentos embalados de apresentar uma denominação
consagrada, de fantasia, de fábrica ou uma marca registrada, quando em um Regulamento Técnico
específico for estabelecido uma ou mais denominações para um alimento, para estabelecer os
padrões de identidade e qualidade inerentes ao produto. A data de envase ou de produção é
estabelecida no item 5 da Instrução Normativa Nº 22, como já falado a cima, aborda as informações
obrigatórias que devem estar presentes nos rótulos de produtos de origem animal embalados. A
tabela 1 resume os resultados da análise da rotulagem nas quatro amostras de mel.
Tabela 1 – Resultados da análise da rotulagem
INFORMAÇÃO
Firma
Marca
Tipo de embalagem
Conteúdo Líquido
Registro SIF/SIE
Informação Nutricional
Data de envase
Data de validade
Lote
Modo de conservação
Instrução sobre o preparo e uso do alimento
FONTE: elaborado pelo autor

RÓTULO
OK
OK
Plástica
OK
ATENDE
OK
OK
OK
OK
OK
OK

As embalagens são “vendedores mudos”, ou seja, a indústria alimentícia tem investido no
design dos rótulos dos seus produtos, agregando valor, informações para alcançar diferentes
mercados, com isso promove uma maior adequação as expectativas de quem irá consumir, isso
pode ser alcançado graças a muitos fatores que devem ser otimizados evocando valores emocionais,
de percepção, de funcionalidade como também está em duas línguas para abrir a possibilidade de
venda em outros países ou até mesmo ser consumido com maior facilidade no território nacional
em bares, restaurante e hotéis locais estes de circulação de pessoas de diferentes nacionalidades
(PONTES et al., 2009)
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Figura 5 – Rótulo em português.

Figura 6 – Rótulo em português.

5. CONCLUSÕES
Portanto, nota-se a importância de conhecer a estrutura de rótulos e embalagens, bem como o
processo de desenvolvimento destes, a fim de consolidar uma posição satisfatória no mercado
externo, levando em consideração a situação de um país em desenvolvimento na qual estamos
inseridos, uma vez que o mercado internacional torna-se cada vez mais exigente e competitivo.
Dessa forma, é de suma importância que haja um investimentos na criação de projetos que
busquem capacitar os pequenos produtores, bem como as associações e cooperativas, para que estes
possam desde cedo construir uma visão a respeito da competitividade do mercado, adaptando assim
seus produtos. Mudança esta que só pode ser conquistada com a disseminação dessa informação.
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ANÁLISE DE TOXICIDADE DAS PLANTAS NA MESORREGIÃO DO OESTE
POTIGUAR, PARA AS ABELHAS OPERÁRIAS Apis Mellifera AFRICANIZADA.
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RESUMO
Esta pesquisa foi realizada com o objetivo de
avaliar o efeito tóxico do macerado de flores de Ixora
coccinea L. (lacre vermelho) e Terminalia catappa L.
(castanhola) e Neem fornecido para abelhas Apis mellifera
africanizadas em condições controladas. As coletas de
material (plantas) para este estudo foram feitas na região
de Pau dos Ferros e os insetos para os ensaios foram
capturados no apiário da escola IFRN/Campus Pau dos
Ferros. As operárias foram selecionadas no favo de cria
recém emergidas. Em seguida, distribuídas em conjunto
de 20 insetos por caixa de madeira, medindo 11 cm de
comprimento por 11 cm de largura, 07 cm de altura e
orifícios nas laterais fechados com tela de nylon para
ventilação, previamente forradas com papel filtro e com
tampas de vidro. Estas distribuídas em três repetições e o
controle, perfazendo 12 caixas e 240 abelhas operárias
por planta. Acondicionadas em estufa BOD com
temperatura ajustada a 35ºC e umidade de 70%. Para
análises dos dados utilizou-se o teste não-paramétrico Log

Rank Test, na comparação das curvas de sobrevivência e o
método de Kaplan-Meier para construção dos gráficos. De
acordo com o trabalho, constatamos que as folhas do
Neem (Azadirachta indica) são tóxicas para as abelhas
quando fornecidas nas concentrações de 5%, 10% e 15%,
vivendo, respectivamente, 05, 07 e 09 dias, sob
alimentação a base da planta; o grupo controle, que foi
alimentado apenas com o “cândi”, viveu 12 dias. Sendo
assim, a folha do Neem não se torna uma alternativa útil
de alimentação proteica. Ao analisar os gráficos utilizando
o método de mediana de sobrevivência pelo teste de
Kaplan-Meier, foi possível perceber que os dados não
mostraram diferenças estatísticas significativas entre os
tratamentos e o controle (P=0,166), sugerindo, assim, o
efeito não tóxico do macerado obtido a partir das flores
de Ixora Coccínea e com p<0,0001 foi possível concluir,
que a castanhola se mostrou com potencial tóxico para
abelhas.

PALAVRAS-CHAVE: Toxicidade, Candy, Apis mellifera.

ANALYSIS OF TOXICITY OF PLANTS IN WEST MESOREGION POTIGUAR FOR BEES
Apis mellifera WORKER AFRICANIZED
ABSTRACT
This Pesquisa foi realizada com o Objetivo de
avaliar o Efeito tóxico fazer Macerado de flores de Ixora
coccinea L. (lacre Vermelho) e Terminalia catappa L.
(castanhola) e Neem fornecido parágrafo abelhas Apis
mellifera africanizadas em condições Controladas. Como
coletas de materiais (plantas) Para este Estudo were
Feitas na Região de Pau dos Ferros e Os Insetos Pará OS
Ensaios were capturados no Apiário da escola IFRN /
Campus Pau dos Ferros. Como operárias were
selecionadas não favo de cria recém emergidas. Em
SEGUIDA, distribuidas em Conjunto de 20 Insetos POR
Caixa de madeira, medindo 11 centímetros de
comprimento POR 11 centímetros de Largura, 07
centímetros de altura e orifícios NAS Laterais Fechados
com tela de nylon parágrafo Ventilação, previamente
forradas com papel filtro e com Tampas de Vidro. Estas
distribuidas em Três repetições e o Controle, perfazendo
12 Caixas e 240 abelhas operárias POR planta.
Acondicionadas em estufa BOD com temperatura
Ajustada a 35ºC e umidade de 70%. Para analyses dos

Dados utilizou-se o teste Não-paramétrico Log Rank Test,
na Comparação das curvas de Sobrevivência e o Método
de Kaplan-Meier para construção dos Gráficos. De
according com o Trabalho, constatamos that como Folhas
fazer Nim (Azadirachta indica) São tóxicas Pará como
abelhas when fornecidas NAS concentrações de 5%, 10%
e 15%, Vivendo, respectively, 05, 07 e 09 dias, soluçar
Alimentação uma base da planta; o grupo Controle, Que
foi alimentado APENAS com o "Candi", viveu 12 dias.
Sendo ASSIM, a Folha do Neem Não Se Torna Uma
alternativa Útil de Alimentação proteica. Ao analisar OS
Gráficos utilizando o Método de mediana de
Sobrevivência cabelo teste de Kaplan-Meier, foi Possível
perceber Que OS Dados NÃO mostraram Diferenças
Estatísticas significativas Entre OS Tratamentos EO
Controle (P = 0,166), sugerindo, Assim, o Efeito NÃO
tóxico fazer Macerado obtido a Partir das flores de Ixora
coccinea e com p <0,0001 foi concluir Possível, that uma
castanhola se mostrou com potencial tóxico parágrafo
abelhas.

KEYWORDS: Toxicity, Candy, Apis mellifera.
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1. INTRODUÇÃO
A razão para uma planta ser considerada tóxica fundamenta-se na presença de uma
substância ou um conjunto de substâncias bem definidas, variando quanto a distinção de sua
origem, suficiente para causar intoxicação quando em contato com determinados organismos. A
quantidade da substância tóxica infiltrada, a natureza da substância e a forma de introdução;
indicará a categoria da intoxicação (HARAGUCHI, 2003).
O presente trabalho tem como finalidade estudar o macerado de folhas das seguintes
plantas: Castanhola (Terminalia Catappa Lamk), Lacre vermelho (Ixora c.) e nim indiano
(Azadirachta). Com o intuito de analisar os níveis tóxicos para as abelhas operárias Apis Mellifera
africanizadas, na cidade de Pau dos Ferros.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Plantas tóxicas para as abelhas
As plantas possuem um papel importante como agrotóxicos no mundo moderno. Muitos
trabalhos de pesquisa necessitam ser realizados sobre a ecotoxicologia e toxicologia necessitando
de tempo e investimento financeiro. Tem aumentado os estudos por substâncias que apresentem
impacto reduzido à saúde humana e ao ambiente. Felizmente são inúmeras as plantas que
apresentam atividade inseticida, devem ser estudadas antes de serem introduzidas nos sistemas
agrícolas, para evitar a morte dos polinizadores naturais. Para que a sua inserção definitiva no
mercado produtos botânicos seja segura, são necessários mais estudos (TIILIKKALA et al, 2011;
CORRÊA e SALGADO, 2011).
As interações entre insetos e plantas que possuem flores e sementes dentro de frutos, as
angiospermas, existem desde épocas muito passadas. Assim, podem ser encontrados muitos
fósseis. Porém, esta relação também existia anteriormente com as plantas que apresentam suas
sementes expostas, ou seja, as gimnospermas, que eram utilizadas pelos insetos principalmente
como fonte de alimentação (ZWÖFLER, 1982).

2.2 Terminalia Catappa Lamk
A Terminalia Catappa Lamk pertence à família das combretáceas ou combretaceae,
popularmente conhecida como castanhola, sete-copas, castanheira, chapéu-de-sol, entre outros. É
uma espécie originária das áreas litorâneas do leste da Índia, chega a atingir mais de 30 metros de
altura e mais de 100 centímetros de diâmetro (THOMSON e EVANS, 2006). Suas folhas são simples
e de grande formato, podendo ser usada na medicina popular para fazer chá contra disenteria e
diarreia. Suas flores são pequenas e de cor branco-esverdeadas e seus frutos são carnosos,
comestível, medem cerca de quatro cm de comprimento e quando maduros variam de amarelo a
vermelho (FONSECA, SILVA e SOUZA, 2014).

2.3 Ixora Coccinea Linn
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Ixora coccinea Linn, é um arbusto de 1,5 - 2,5metros de altura, muito ramificado, forma
compacta, de ramos lenhosos a semilenhosos (Lorenzi et al., 1995). Possuem folhas grandes ovais
acuminadas, cor verde-escuras, coriáceas e brilhantes, quase sem pecíolo, inseridas opostas duas a
duas. Há inúmeras espécies de Ixora, a maioria de origem asiática. Dentre elas citamos a Ixora
coccinea L. também chamada de ixora japonesa é originária da Malásia e produz flores em creme,
rosa e vermelho com as pétalas mais pontiagudas com altura até 0,80 m de altura. Aprecia locais
ensolarados, solo bem adubado, com bom teor de matéria orgânica e bem drenado. O pH = 5, mais
ácido, é o ideal para o seu crescimento (LORENZI et al., 1995)

2.4 Azadiracta
O Neem (Azadiracta indica), originário do Sudeste da Ásia, região de clima tropical, pertence
à família Meliaceae, sendo cultivado em todos os países da África, na Austrália e América Latina. Foi
introduzido no Brasil em 1993, possui diversas aplicações, em especial como antisséptico, curativo
e vermífugo. Entre a sua ampla utilização, possui particularidade de atuar como acaricida, fungicida
e nematicida (BENOITVICAL et al., 2003)

3. METODOLOGIA
3.1 Coleta do material utilizado
As flores de Castanhola (Terminalia Catappa Lamk) foram extraídas dentro da zona Urbana
da Cidade de Pau dos Ferros. As folhas e flores de Lacre Vermelho (Ixora Coccínea), foram coletadas
dentro do próprio campus. O Neem (Azadiracta) coletado localizava-se no município de Rafael
Fernandes – Rio Grande do Norte.
3.2 Coleta das abelhas operárias para todos os bioensaios
As operárias foram divididas em um total de 42 pequenas caixas de madeira, que mediam
11 cm de comprimento e 7 cm de altura. As caixas continham tela de nylon para ventilação, um
chumaço de algodão com água por caixa, era forrado com papel filtro e possuíam tampas de vidro.
Cada caixa comportava um total de 20 abelhas. As caixas eram acondicionadas em uma estufa BOD
com temperatura de 33ºC.
As partes das plantas foram levadas até o laboratório do Campus para a secagem em papel
jornal, logo após, foram retiradas apenas as partes das plantas necessárias para a realização do
experimento. Foram pesadas em uma balança digital em três diferentes frações ver quadro abaixo.

Quadro 01: Quadro de resumo de montagem dos ensaios de análise de
toxicidade das plantas na mesorregião do Oeste Potiguar, para as abelhas
operárias Apis mellifera africanizada.
Qtd. de
abelhas por
caixa
20
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Nº de rep.
3

Concentração
0,25%

Dieta fornecida
Flor inteira da Terminalia c.
L adicionado ao “Candy”
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20

3

0, 5%

20

3

1%

20
20

3
3

Controle
0,25%

20

3

0, 5%

20

3

1%

20

3

Controle

20

3

7,5g

20

3

15g

20

3

22,5g

20

3

Controle

Flor inteira da Terminalia c.
L adicionado ao “Candy”
Flor inteira da Terminalia c.
L adicionado ao “Candy”
“Candy”
Flor inteira da Ixora c
adicionado ao “Candy”
Flor inteira da Ixora c
adicionado ao “Candy”
Flor inteira da Ixora c
adicionado ao “Candy”
“Candy”
Pó triturado do Neem
adicionado ao “Candy”
Pó triturado do Neem
adicionado ao “Candy”
Pó triturado do Neem
adicionado ao “Candy”
“Candy”

As leituras foram realizadas a partir da contagem de abelhas mortas, realizada a cada 24
horas. Os dados foram salvos e colocados em um programa que construir tabelas e gráficos com
base nas informações adquiridas, para que pudesse comparar os resultados, e as curvas de
sobrevivência.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Ao analisar os dados (Tabela 1), percebeu-se diferenças estatísticas significativas entre o
grupo controle e o tratamento e entre as concentrações (P<0,0001), mostrando efeito tóxico das
folhas para as abelhas. Sendo não aconselhado o uso dessa planta como fonte proteica para a
alimentação das abelhas.
Tabela 1 - Diferença estatística e significância da comparação entre os grupos dos tratamento de
Neem.
Comparação entre
Diferença estatística
Significância
grupos*
Controle x 5%
p<0,0001
Significante
Controle x 10%
p<0,0001
Significante
Controle x 15%
p<0,0001
Significante
5% x 10%
p<0,0001
Significante
5% x 15%
p<0,0001
Significante
10% x 15%
p<0,0001
Significante
Fonte: Elaborado pelos autores.
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*Teste log-rank: p<0,0001

As abelhas controle conseguiram sobreviver em média 12 dias, e os insetos alimentos com
5%, 10% e 15% do macerado de folhas do Neem, apresentaram em média uma mortalidade de 07
dias (tabela 2). As concentrações apresentaram diferença quanto ao número de dias, em
comparação ao controle a concentração de 5% houve diferença de 03 dias, na concentração de 10%
ocorreu diferença de 05 dias e na concentração de 15% a diferença foi de sete dias. Podendo inferir
que diferentes dosagens do macerado influenciam na intoxicação das abelhas.
Tabela 2 - Mediana de sobrevivência do grupo controle e tratamento com Neem
Mediana de sobrevivência*
Dias
Controle

12

5%

9

10%

7

15%

5

Fonte: Elaborado pelos autores.
*Teste de Kaplan-Meier

A análise dos dados mostrou diferenças estatísticas significativas entre os tratamentos e o
controle (P<0.0001), por isso, sugerindo o efeito tóxico do macerado obtido a partir das flores de
castanhola. Assim, a sobrevivência das abelhas foi reduzida com a utilização da dieta contendo os
extratos de flores de Terminalia c., pois a mediana de dias de sobrevivência pelo teste de KaplanMeier, teve como o resultado o grupo controle (abelhas alimentadas apenas com “candí”) 16 dias
em média de vida. Enquanto que, as operárias, com a concentração de 0,25% de flores
apresentaram apenas 14 dias, com 0,5% obtiveram 12 dias e 1,0% foi de 13 dias e os índices mais
elevados de mortalidade foram obtidos nas concentrações 0,50% e 1,00% do pó das flores desta
planta, como mostra a figura abaixo.
Figura 1 – Gráfico de representação da curva de sobrevivência das abelhas operárias em
relação às concentrações de flores de castanhola (Terminalia catappa L.).
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Fonte: Costa(2015)
A análise dos dados não mostrou diferenças estatísticas significativas entre os tratamentos
e o controle (P=0,166), por isso, sugerindo o efeito não tóxico do macerado obtido a partir das flores
de Ixora c., mostrando uma ótima fonte de pólen e néctar para abelhas. Mesmo sendo uma planta
exótica sua introdução não é maléfica as abelhas.
Figura 2 – Gráfico de representação da curva de sobrevivência das abelhas operárias em
relação às concentrações de flores de lacre vermelho (Ixora Coccínea).

Fonte: Costa(2015)

5. CONCLUSÕES
De acordo com o trabalho, constatamos que as folhas do Neem (Azadirachta indica) são
tóxicas para as abelhas quando fornecidas nas concentrações de 5%, 10% e 15%, vivendo,
respectivamente, 05, 07 e 09 dias, sob alimentação a base da planta; o grupo controle, que foi
alimentado apenas com o “cândi”, viveu 12 dias. Sendo assim, a folha do Neem não se torna uma
alternativa útil de alimentação proteica.
Ao analisar os gráficos utilizando o método de mediana de sobrevivência pelo teste de
Kaplan-Meier, foi possível perceber que os dados não mostraram diferenças estatísticas
significativas entre os tratamentos e o controle (P=0,166), sugerindo, assim, o efeito não tóxico do
macerado obtido a partir das flores de Ixora Coccínea e com p<0,0001 foi possível concluir, que a
castanhola se mostrou com potencial tóxico para abelhas.
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Determinação do teor de proteína bruta da alga verde Ulva fasciata coletada na
cidade de Guamaré, Rio Grande do Norte
Gustavo N. Barros¹, Rosy D. F. Nascimento, Nathalia M. Silva, Sara L. Cordeiro, Mariana S. S. P. da Costa²
Email: gustavoonascimentoo@gmail.com¹, mariana.costa@ifrn.edu.br²

RESUMO
Hoje em dia em locais do mundo uma das principais
formas de uso das algas marinhas é para consumo
humano devido as algas conterem grande valor
nutricional em termos de conteúdo mineral, ácidos graxos
essenciais, conteúdo de vitaminas, proteínas e baixo teor
calórico. As proteínas são um dos componentes mais
abundantes e importantes para o organismo humano, por
desempenharem diversas funções fisiológicas. Desse
modo, a ingestão de alimentos ricos em proteínas é
fundamental para o bom funcionamento do nosso

organismo. Este estudo tem por objetivo determinar a
quantidade de proteína total, através do método de semimicro Kjeldahl, da alga verde Ulva fasciata, selecionada
para o estudo por sua abundância, facilidade de coleta e
recorrência no local selecionado. Apesar do pó seco da
alga estudada não estar próprio para consumo, por não
ter sido liofilizado e retirado o teor de sal, apresenta
proporcionalmente alto teor de proteína, assim como os
tipos de alga comestíveis comercializadas.

PALAVRAS-CHAVE: Nutrição, Algas verdes, Macronutrientes.

Determination of crude protein of the green seaweed Ulva fasciata collected in
the Guamaré city, Rio Grande do Norte
ABSTRACT
On the current times in some places around the world one
of the first uses to seaweed is for human consume
because of the high nutritional value of mineral content,
essential fatty acids, vitamins, proteins and low caloric
content of the seaweed. The proteins are one of the most
abundant and important component of the human
organism for their physiological function. That way the
consume of protein rich aliments is fundamental for the

good functioning of our organism. This Study has the
objective to determinate the total protein quantity by
using the Kjeldahl method in the seaweed Ulva fasciata
selected for its abundance, collect easiness and
recurrence in the selected place. Although the dry powder
of the seaweed not being lyophilized neither removed the
salt content it shows proportionally high protein content
as other commercialized seaweed types.

KEYWORDS: Nutrition, Green seaweed, macronutrients.
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1. INTRODUÇÃO
O Brasil tem um grande potencial para investir no cultivo e exploração de algas
marinhas, já que apresenta grande diversidade de espécies e vasto território litorâneo (PAIVA,
2010). Entretanto, esta prática não é muito exercida no país, relatando-se exceções na região
nordeste, como projetos de pesquisa com o intuito de analisar o modo pelo qual estas
atividades estão sendo desenvolvidas e os efeitos ecológicos da sua realização (SIMÕES,
2009). E mesmo com poucas manifestações de atividades de cultivo de algas e de outros
organismos aquáticos, muitas famílias nordestinas já obtêm o seu sustento e, assim, as
atividades realizadas para o seu beneficiamento têm conquistado, timidamente, visibilidade
nos âmbitos econômico e social da região, tendo em vista que elas geram renda e agem como
mecanismo de inclusão social (BEZERRA, 2008).
Uma das principais formas de uso das algas marinhas é para consumo humano, uma
prática que lentamente é adotada no Brasil (MOTA et al., 2011). Algas contém grande valor
nutricional, através da análise centesimal é possível expressar este valor nutritivo de
determinada amostra. Assim, as algas possuem conteúdo mineral, ácidos graxos essenciais,
conteúdo de vitaminas, proteínas e baixo teor calórico, por isso surgem como uma excelente
alternativa nutricional para compor a alimentação humana, bem como de outros animais,
(CÂMARA, 2010; CARNEIRO et al., 2012).
As proteínas são um dos componentes mais abundantes e importantes para o
organismo humano, pois desempenham funções contrátil, estrutural, enzimática, hormonal,
imunológica, regenerativa, transportadora e energética (que ocorre com menor incidência).
Desse modo, a ingestão de alimentos ricos em proteínas é fundamental para o bom
funcionamento do nosso organismo, já que estes macronutrientes participam ativamente de
inúmeras atividades fisiológicas do corpo humano. E vale ressaltar que, além da sua
importância nutricional, as proteínas também são indispensáveis na indústria alimentícia, pois
elas interferem em propriedades importantes dos alimentos, como por exemplo, na sua
capacidade de se solubilizar em água, de formar soluções com aspecto viscoso, gelificante,
emulsificante e espumante (BOLZAN, 2013).
Este estudo tem por objetivo determinar a quantidade de proteína total, através do
método de semi-micro Kjeldahl, da alga verde Ulva fasciata coletada na cidade de Guamaré,
Rio Grande do Norte, Brasil.

2. REVISÃO BIBLIOGRAFICA
As algas marinhas caracterizam-se como seres autótrofos fotossintetizantes,
avasculares, providos de um envoltório nuclear que delimita o seu material genético, e
morfologicamente podem ser compostas por várias células (seres pluricelulares) ou apenas
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por uma (seres unicelulares), que quando agrupada com outras, formam colônias (MOTA,
2011).
A partir da coloração predominante que apresentam, em virtude dos pigmentos
assessórios ou fotossintéticos existentes em sua composição, as macroalgas são classificadas
em três filos distintos: Chlorophyta (macroalgas verdes), Rhodophyta (macroalgas vermelhas)
e Phaeophyta (macroalgas marrons ou pardas) (CÂMARA, 2010; PAIVA, 2010). O Brasil detém
grande diversidade de espécies, sendo que o estado do Rio Grande do Norte possui cerca de
125 espécies de algas marinhas dispostas em 73 gêneros, dos quais 42 pertencem ao filo
Rhodophyta, 22 ao filo Chlorophyta e 9 ao filo Phaeophyta (GOMES, 2012).
Algumas espécies de algas, principalmente do filo Rhodophyta, agregam alto valor
econômico em função da presença de polissacarídeos na sua composição celular, pois em
meio aquoso formam soluções espessas cuja viscosidade varia de acordo com a temperatura
na qual se encontram e que devido a estas características recebem o nome de ficocolóides
(MOTA, 2011). Estas substâncias têm ganhado cada vez mais destaque no mercado mundial e
as indústrias dedicadas ao seu beneficiamento faturam bilhões de dólares anualmente. Os
seus principais representantes em escala industrial e que apresentam maior importância
comercial são: o ágar, a carragenana e o alginato (GOMES, 2012).
Além da importância industrial, as algas já são exploradas e utilizadas na alimentação
do homem desde a antiguidade. Os países localizados no Oriente, como Coréia, China e Japão,
são os maiores cultivadores e consumidores do mundo até a atualidade. Em decorrência da
migração de muitos orientais para o território brasileiro alguns costumes destes países foram
adquiridos lentamente, assim alimentos como o “sushi”, o “missoshiru” e o “ramem”, por
exemplo, ganharam espaço na mesa de muitos lares brasileiros (MOTA, 2011).
Dessa forma, seria importante que o Brasil investisse com maior intensidade no cultivo
de algas marinhas com finalidade de comercialização tanto interna quanto externa
(exportação), pois o país apresenta grande diversidade de espécies das quais a maioria não
tem o seu potencial nutricional avaliado (GOMES, 2012). Estudos já oferecem dados
promissores sobre a composição nutricional de algumas espécies cultivadas nos estados do
Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e São Paulo, como por exemplo as
espécies pertencentes aos gêneros Gracilaria, Hypnea e Kappaphycus. Entretanto, diante da
variedade e disponibilidade de algas marinhas no litoral brasileiro, é necessário que sejam
desenvolvidas com maior expressividade pesquisas que avaliem o potencial nutricional de
outras espécies, pois o cultivo de algas marinhas é incipiente e a sua consolidação em escala
comercial no Brasil ainda é um obstáculo a ser vencido (MOTA, 2011).

3. METODOLOGIA
3.1 Local de coleta
A coleta da alga, objeto de estudo deste trabalho, ocorreu em janeiro de 2016, no
município de Guamaré – RN, em um ponto localizado a 5°06'05.3"S 36°18'35.1"W, nos bancos
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naturais que se situam em maré baixa 0,1 a 0,4 na praia de Ilha do Presídio (Figura 1). Este
município localiza-se na subzona salineira do Rio Grande do Norte, que está inserida na
mesorregião Central Potiguar, mais especificamente, na microrregião de Macau e faz parte do
pólo Costa Branca; abrangendo uma área territorial de 259 km², cuja temperatura varia em
torno de 20 e 35° C e a precipitação pluviométrica corresponde a 734 mm (CLIMA, 2016). A
escolha desse local como ponto de coleta das amostras se deu através da análise prévia na
qual foi registrada a presença de uma vasta quantidade e variedade de algas marinhas; além
disso, considerou-se também a proximidade entre os laboratórios de análise e o ponto de
coleta, bem como, a facilidade de acesso a este.

Figura 1 - Demarcação do local de coleta da amostra de alga na Praia de Ilha do Presídio, Guamaré/RN
(5°06'05.3"S 36°18'35.1"W). Fonte: Google Earth (A), autoria própria (B).

3.2 Material biológico
A macroalga Ulva fasciata Delile (Figura 2) é uma espécie marinha que está incluída no
filo Chlorophyta, pertencendo à classe Ulvophyceae, à ordem Ulvales, à família Ulvaceae e ao
gênero Ulva (MARINHO-SORIANO, 2009; ALGAEBASE, 2016). Ela pode ser facilmente
encontrada em mares tropicais e subtropicais, fixada ao substrato, sendo muito comum no
litoral.

3.3 Preparação das amostras
Quando a coleta foi realizada, a alga foi acondicionada em sacos de polietileno e, em
seguida, encaminhada ao laboratório de Botânica, Ecologia e Zoologia do IFRN – Campus
Macau, onde foi selecionada, ou seja, separada de outros seres vivos que ficam agregados às
algas no meio ambiente (epífitas e pequenos invertebrados).
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Em seguida, foi lavada abundantemente com água para eliminar as sujidades e resíduos de
inclusões calcárias que, possivelmente, poderiam interferir nos resultados das análises; e
submetidas à secagem em estufa aerada a 50° C. Por fim, a amostra seca foi pulverizada,
pesada e depositada em frasco com tampa para que posteriormente, fosse utilizada nos
experimentos, cuja realização se deu em triplicata.

Figura 2 - Ulva fasciata Delile. Fonte: algaebase.org.

3.4 Determinação da composição proteica
O procedimento escolhido para estabelecer a composição química da macroalga no
nosso grupo de estudo foi o método de análise de composição centesimal; procedimento
analítico que apresenta de maneira simplificada o percentual de determinadas substâncias
(proteínas, lipídios, minerais e carboidratos) presentes na amostra estudada. Veja adiante a
discrição do modo pelo qual a análise do percentual de proteínas foi desenvolvida.
3.4.1 Proteína bruta
A determinação da quantidade de proteína bruta presente na alga foi realizada de
acordo com recomendações da AOAC (1985), descritas por Santos (2007), pelo método
semimicro Kjeldahl. Para tanto, depositou-se 100 mg da amostra, previamente dessecada, em
um balão de Kjeldahl de 50 ml, no qual adicionou-se os catalisadores sulfato de cobre (0,5 g)
e sulfato de potássio (1,0 g) juntamente com 5 mL de ácido sulfúrico, nessa ordem. Logo em
seguida, conduziu-se o balão ao digestor de Kjeldahl, onde permaneceu até completa
mineralização da amostra, que foi evidenciada pela formação de um líquido de coloração 26
verde azulada. Ocorrido este processo, transferiu-se o balão para um destilador de Kjeldahl, e
adicionou-se a ele hidróxido de sódio a 40% até que ocorresse a saturação da mistura. Então,
recolheu-se o produto da destilação em um erlenmeyer contendo 10 mL de uma solução
saturada de ácido bórico juntamente com 3 gotas de indicador misto (azul de metileno e
vermelho de metila) e a destilação foi realizada até que o material resultante atingisse um
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volume de 50 mL; sendo titulado posteriormente, com uma solução de ácido sulfúrico 0,02
mol.
Por fim, para determinar o teor de nitrogênio e consequentemente, a quantidade de
proteínas, aplicou-se o volume do titulante na Equação (1), a partir deste cálculo, que
determina a quantidade total de nitrogênio, é possível determinar o teor de proteínas
presente na amostra utilizando a Equação (2)

ê

=

(

)×

×

á

× 1,4

(1)

( )
%

í

=

ê

× 6,25

(2)

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A composição química de uma dada amostra é a proporção em que eles aparecem em
100 g desta amostra, formada por grupos homogêneos (carboidratos, lipídios, proteínas e
cinzas). Neste estudo se determinou proteína bruta, utilizando o método semi-micro Kjeldahl,
descrito por SANTOS, 2007. Ao analisar a quantidade de proteína bruta da alga estudada,
observou-se que a macroalga U. fasciata detém o teor de proteína bruta equivalente a 6,6%.
Para serem utilizadas como alimento, as algas passam por etapas processamento,
como liofilização, entretanto o perfil de tipos de algas comestíveis comercializadas é
semelhante ao apresentado pela alga U. fasciata, como observado na Tabela 1. Os resultados
apresentados são em suma equivalentes a outras espécies de algas verdes e vermelhas
determinados por pesquisadores de potencial nutricional de macroalgas (COSTA, 2010;
MOTA, 2011; FLORÊNCIO, 2012; CARNEIRO, 2012; CALADO, 2014; SOUTO et al., 2016).
Tabela 1: Comparação entre macroalgas U. fasciata, C. racemosa, C. antennina e tipos de algas comestíveis
comercializadas.

Algas
Proteínas (%)
U. fasciata
6,6
C. antennina
4,59
Nori (Porphyra yezoensis)
5,81
Wakame (Undaria pinnatifida)
3,03
Dulse (Palmaria palmata)
1,68

Referencias
-*

SOUTO et al., 2016
FONSECA, 2001
WONG, 2000
PERFETO, 1998

Resultados são expressos em percentual com base na matéria seca (MS) de 100g dos produtos e algas estudadas.
* Macroalga objeto deste estudo. Fonte: autoria própria
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De antemão, os resultados obtidos para a alga U. fasciata chama atenção, do ponto de
vista nutricional, pelo fato de que ela apresenta teor de proteínas relativamente notável e isso
surge como ponto de partida para que análises mais profundas sejam realizadas, a fim de
estudar a qualidade dos aminoácidos que as constituem, e assim, verificar se pode ser utilizada
para alimentação humana e/ou ração animal.

5. CONCLUSÃO
Concluída a análise, é possível afirmar que a alga estudada detém valor nutricional
para consumo, pois é rica em proteínas.
Apesar do pó seco da alga estudada não estar próprio para consumo, por não ter sido
liofilizado e retirado o teor de sal, apresentam proporcionalmente alto teor de proteína, assim
como os tipos de alga comestíveis comercializadas.
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DIAGNÓSTICO DA ÁREA VERDE DO IFRN CAMPUS NATAL-CENTRAL
R. T. S. Lopes¹ e M. B. do Vale²
Email: rayssa.thainna@gmail.com¹; milton.vale@ifrn.edu.br²

RESUMO
O presente estudo objetivou diagnosticar a área verde do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Norte, Campus Natal-Central. Para
alcançar tal finalidade, foi realizado o levantamento
arbóreo, com a quantificação, identificação e
classificação das árvores do local, bem como a
constatação das espécies que mais geram resíduos
verdes, por meio de entrevistas, de visitas exploratórias e
de pesquisa à literatura vegetal. Também foi averiguada
a quantidade média de resíduos verdes oriundos da
varrição cotidiana do campus, da poda de árvores e do
corte de grama do campo de futebol e dos canteiros,
além da investigação das destinações finais destes
resíduos e do custo gerado. Os resultados apontaram um
total de 407 indivíduos, sendo 157 nativos e 250
exóticos, distribuídos entre 69 espécies diferentes, das
quais seis são responsáveis pela maior produção de

resíduos verdes. Cada poda produz entre 0,5 e 1
tonelada de massa verde e cada corte de grama, 70 kg. A
madeira extraída na poda é doada para uma padaria de
Natal, já os demais resíduos da poda e os de grande
parte da varrição, que juntos resultam em,
aproximadamente, 80 m³/mês de resíduos verdes, são
aglomerados e levados ao aterro sanitário do município
de Ceará Mirim/RN, implicando em um custo mensal de
R$1.140,00 pelos serviços de coleta e transporte.
Ademais, uma parcela das folhas coletadas na varrição e
a massa verde do corte de grama são recicladas através
de compostagem e vermicompostagem. Conclui-se que o
campus possui uma significativa e importante
arborização, o que acarreta em muito resíduo verde, o
qual é tratado de diferentes maneiras, sendo a
compostagem a mais sustentável.

PALAVRAS-CHAVE: área verde, compostagem, levantamento arbóreo, resíduos verdes.

DIAGNOSTIC OF GREEN AREA OF IFRN CAMPUS NATAL-CENTRAL
ABSTRACT
The present study aimed to diagnose the green area of
the Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Rio Grande do Norte, Natal-Central Campus. To
achieve this objective, it was held the tree survey, with
the quantification, identification and classification of
local trees, as well as the observation of species that
generate more green waste, through interviews,
exploratory visits and literature research. Also it was
determined the average amount of green waste from
the daily campus sweeping, trees pruning and cutting of
the soccer field grass and flowerbeds, in addition to the
investigation of the final destinations of this waste and
of cost generated. The results showed a total of 407
individuals, of which 157 are natives and 250 are exotics,
distributed among 69 different species, six of them
responsible for the largest production of green waste.

Each pruning produces between 0.5 and 1 ton of green
mass and each grass cutting, 70 kg. The wood extracted
from pruning is donated to a bakery in Natal; other
pruning residues and much of the sweeping waste
results in, approximately, 80 m³/month green waste and
they are clustered and taken to the sanitary landfill in
the municipality of Ceará Mirim/RN, resulting in a cost of
R$1.140,00/month for the collection and transport
services. Moreover, a portion of leaves collected in
sweeping and the green mass from the grass cutting are
recycled through composting and vermicomposting. It
was concluded that the campus has a significant and
important afforestation, resulting in much organic
residue, which is treated in different ways, being the
composting the more sustainable.

KEYWORDS: arboreal lifting, composting, green area, green residues.
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1. INTRODUÇÃO
As áreas verdes constituem ambientes cada vez mais escassos na cidade de Natal, capital
do estado do Rio Grande do Norte, uma vez que a urbanização vem demandando espaço desde o
século XX, gerando, assim, desmatamento da vegetação existente. Contudo, a destruição da
cobertura vegetal unida à ocupação desordenada do espaço compromete a qualidade de vida dos
habitantes, visto que, segundo Troppmair e Galina (2003), os ambientes naturais são de extrema
importância, seja pela criação de microclimas; pela despoluição do ar de partículas sólidas e
gasosas; pela diminuição da poluição sonora; pela purificação do ar com a redução de
microrganismos; pela redução da intensidade do vento canalizado em avenidas cercadas por
prédios e pelo uso da vegetação como moldura e composição da paisagem, junto a monumentos e
edificações históricas.
As consequências benéficas geradas pela arborização em ambientes aglomerados e
poluídos também são citadas por Nucci (2008), quando o autor afirma que ambientes verdes
permitem o contato direto com a natureza, configurando um lugar agradável para convivência e
apreciação da estética, além de isentar as pessoas da “angústia urbana” e proporcionar às novas
gerações descobrimentos de novos seres vivos, odores, sabores, texturas e sons.
Entretanto, para a implantação de uma área verde não natural é necessário muito
planejamento, que abrange desde a seleção das espécies arbóreas adequadas para serem
inseridas no local até a introdução dos indivíduos, planejamento do espaçamento entre eles e a
programação do manejo e da manutenção do ecossistema criado. Vale salientar que a inserção de
espécies vegetais exóticas nas áreas verdes pode desencadear grandes impactos negativos,
afetando tanto o meio ambiente, através do desequilíbrio ecológico local, da relação de
competição direta com as espécies arbóreas nativas e da ausência de habitat e alimentos aos
animais; quanto o próprio homem, pois a situação, uma vez fora do controle, necessita de
medidas emergenciais de reparo.
Durante a construção do IFRN campus Natal-Central, em 1965, praticamente toda a
vegetação existente na área foi retirada. A implantação da área verde foi realizada sem
planejamento definido de espécies e isto gerou uma diversidade de espécies nativas e exóticas
(Lucas et al, 2015). Atualmente, o instituto não dispõe de um plano de arborização definido,
existindo apenas ações de plantio e conservação.
Com isso, o presente estudo objetivou analisar a composição, as características e a gestão
da área verde do IFRN campus Natal-Central, a fim de gerar um diagnóstico referente a este
ambiente natural e, com isso, auxiliar na preservação, no aprimoramento e na identificação de
possíveis problemas ambientais da área.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), através da Resolução Nº369/2006 Art.
8º, §1º, considera área verde como sendo um “espaço de domínio público que desempenhe
função ecológica, paisagística e recreativa, propiciando a melhoria da qualidade estética, funcional
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e ambiental da cidade, sendo dotado de vegetação e espaços livres de impermeabilização”. Esse
conceito pode ser utilizado para descrever o local de estudo em questão, cujo tem sua arborização
concentrada principalmente em um bosque.
Em relação às espécies vegetais introduzidas em áreas verdes, há um risco inerente à
implantação de seres exóticos ou invasores. Segundo Pivello (2011), as invasões biológicas
constituem um dos mais graves problemas ecológicos da atualidade, que se caracteriza pela
introdução de espécies originárias de outras regiões em ecossistemas naturais ou criados por ação
antrópica, resultando na reprodução e na dispersão descontrolada dos seres exóticos, causando
danos às espécies nativas e ao funcionamento do próprio ecossistema. Em inúmeros casos,
ressalta Pivello, as invasões biológicas ocasionaram o desaparecimento dos indivíduos nativos.
Esse risco trazido pelas espécies invasoras vem sendo discutido a nível mundial desde o
século XX, quando foi criada a Convenção Internacional sobre Diversidade Biológica (CDB), durante
a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, ocorrida no Rio de
Janeiro/RJ, em 1992. O Programa Global de Espécies Exóticas Invasoras é o principal instrumento
de atuação da CDB a respeito das espécies invasoras.
Em relação ao resíduo verde resultante de ambientes arborizados, ele pode ser
classificado, de acordo com a NBR 10.004 (ABNT, 2004), como resíduo sólido não inerte de classe
II, cujo não oferece riscos ao meio ambiente nem aos humanos. Propriedades de
biodegradabilidade, solubilidade em água e combustibilidade também são referentes a este tipo
de resíduo, o que possibilita que ele tenha destinações finais alternativas, como a compostagem,
por exemplo.
Levantamentos realizados em usinas de compostagem de resíduos orgânicos revelam que,
em média, após o devido processamento, resulta-se em uma produção de composto orgânico da
ordem de 40% da quantidade inicial de resíduos levados à usina (MOTA, 2006). Além da
reciclagem do lixo verde, a compostagem proporciona uma maior vida útil dos aterros sanitários,
uma vez que os resíduos seriam inicialmente despejados nesses reservatórios, e uma opção
orgânica de fertilizante de solo, em contrapartida aos adubos químicos sintéticos.

3. METODOLOGIA
3.1 Localização e caracterização da área de estudo
A área de estudo foi o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande
do Norte campus Natal-Central (Figura 1), que abrange uma área de 90.000 m² e está localizado,
desde 1967, na Avenida Senador Salgado Filho, bairro de Tirol, na zona administrativa sul de Natal,
capital do estado do Rio Grande do Norte. Do terreno total, 6.981,62 m² são ocupados pelo
“Bosque Professor Nivaldo Calixto”, local de concentrada arborização e palco de eventos
socioculturais e de aulas multidisciplinares. Já as demais extensões do campus são circundadas por
árvores, arbustos decorativos, canteiros gramados e um campo de futebol.
Segundo dados obtidos no ano de 2016 no setor administrativo, a instituição pública em
questão possui 3.070 alunos matriculados, 340 docentes e 211 técnicos administrativos, além de
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97 estagiários e centenas de participantes de atividades de extensão. Toda essa comunidade
convive direta ou indiretamente com a área verde existente.

Figura 1: Visão aérea do IFRN campus Natal-Central
Fonte: Ronaldo Diniz

3.2 Materiais e métodos
Inicialmente, realizou-se o levantamento arbóreo das espécies existentes na área de
estudo, as quais foram identificadas, contabilizadas e caracterizadas como nativas ou exóticas,
através de visitas exploratórias no campus, com o auxílio de funcionários da jardinagem e de
pesquisa à literatura morfológica vegetal. Vale salientar que arbustos e espécies decorativas de
pequeno porte não foram alvo da pesquisa.
Em seguida, foram levantadas informações sobre o gerenciamento da área verde,
mediante entrevistas realizadas com o supervisor da equipe de jardinagem e com o responsável
pelo setor administrativo do campus. Com isso, a pesquisa buscou identificar as árvores que mais
geram resíduos verdes; contabilizar, em média, a quantidade de resíduos verdes resultantes da
varrição cotidiana, da poda de árvores e do corte da grama do campo e dos canteiros, além de
investigar as destinações finais destas massas orgânicas e o custo mensal da coleta e do transporte
dos resíduos verdes. Os valores obtidos na quantificação dos resíduos são resultantes da ocupação
espacial deles em caçambas coletoras de 5 m³, pertencentes à uma empresa privada, e da
frequência com que esses reservatórios são substituídos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
O levantamento arbóreo do IFRN campus Natal-Central resultou na contabilização total de
407 (quatrocentos e sete) árvores, das quais 250 (duzentos e cinquenta) são de origem exótica, de
41 (quarenta e uma) espécies distintas, e 157 (cento e cinquenta e sete) indivíduos são nativos, de
28 (vinte e oito) espécies variadas. Em relação ao trabalho apresentado por Oliveira et al (2014),
houve um aumento de 49 indivíduos no local. A Figura 2 demonstra a quantidade, em
percentagem, de indivíduos e espécies nativas em relação às exóticas.
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Percentual de Indivíduos
Segundo Origem

39%
61%

a)

Percentual de Espécies
Segundo Origem
Espécies
Nativas

Indivíduos
Nativos
41%

Indivíduos
Exóticos

Espécies
Exóticas

59%

b)
Figura 2: a) Distribuição dos indivíduos b) Distribuição das espécies.

A dominação das espécies e dos indivíduos exóticos mostra-se expressiva, o que reflete a
falta de planejamento antecedente ao processo de implantação da área verde. Todavia, a grande
maioria dos seres exóticos existentes é comumente encontrada no território do nordeste
brasileiro, como, por exemplo: a aceroleira (Malpighia glabra), a bananeira (L musaceae), a
mangueira (Mangifera indica), o coqueiro (Cocos nucifera) e a goiabeira (Psidium guajava).
Entretanto, também existe a presença de espécies mais raras, como a palmeira imperial
(Roystonea oleracea), a palmeira-areca (Dypsis lutescens) e a palmeira-sagu (Cycas circinalis). A
Figura 3 apresenta as dez espécies exóticas mais numerosas do IFRN campus Natal-Central.
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Figura 3: As dez espécies exóticas encontradas em maior quantidade no IFRN campus Natal-Central.

Considerando a área total do campus Natal-Central do IFRN sendo 90.000 m², a
arborização local resulta em uma densidade aproximada de 0,0045 árvores/m2. Este valor é
superior ao registrado no campus Corrente do IFPI, que apresentou densidade de 0,001
árvores/m2 (ROCHA et al, 2013), e o de 0,0013 árvores por metro quadrado existente na
Universidade Nacional de Brasília-UNB (KURIHARA; IMAÑA-ENCINAS; PAULA, 2005). Porém, é
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inferior à densidade de 0,0072 árvores/m2 na Universidade Tecnológica Federal do Paraná campus Pato Branco (OLIVEIRA et al, 2009). Acrescenta-se que a distribuição das árvores na área
geográfica do campus Natal-Central apresenta-se de forma concentrada e irregular e que existe
pouco espaço para o aumento da densidade arbórea.
A pesquisa também constatou que as espécies vegetais mais geradoras de resíduos verdes
no campus são: espinheiro (Sideroxylon obtusifolium), nim (Azadirachta indica A. Juss), oitizeiro
(Licania tomentosa), tento-carolina (Adenanthera pavonina), algaroba (Prosopis juliflora) e cássia
imperial (Cassia fistula). Destas descritas, a espécie nim se destacou pela sua característica de se
desenvolver com maior rapidez e produzir grande parte dos resíduos verdes.
Em relação à varrição dos resíduos verdes, essa atividade ocorre no campus em seis dias da
semana, de segunda a sábado, em três turnos, e o lixo resultante é um misto de folhas, flores,
frutos e pequenos galhos. Posterior à coleta e sem realização de triagem do aglomerado, esse
resíduo é encaminhado ao bosque Professor Nivaldo Calixto, onde é depositado em caçambas
coletoras de 5 m³ e permanece lá até o recolhimento desses reservatórios, o transporte e, por fim,
o despejo dos resíduos no aterro sanitário localizado no município de Ceará-Mirim/RN.
Já a frequência da poda das árvores é variável de acordo com o clima: durante o verão são
efetuadas até duas podas, já no inverno ocorrem até quatro podas, visto que a incidência de
chuvas é acentuada, gerando um rápido crescimento vegetal. Vale salientar que essa atividade é
mais intensa nos períodos das férias e do recesso escolar e que há quatro tipos de podas: de
levantamento, de contenção, de equilíbrio e de limpeza, além de existirem podas emergenciais em
casos específicos, quando há riscos de danos materiais e/ou humanos. A quantidade de resíduos
verdes gerados em cada poda varia de 0,5 a 1 tonelada, entretanto já houve poda que resultou em
5 toneladas de lixo orgânico.
Posterior à poda, os galhos mais grossos (Figura 4) são armazenados no Bosque Professor
Nivaldo Calixto. Após uma concentração considerável desse resíduo, ocorre a doação dele para
uma padaria situada na zona norte de Natal, para a utilização final da lenha como geradora de
calor, em fornos industriais. Já os galhos menores e as folhas resultantes das podas são levados às
caçambas coletoras localizadas do bosque.

Figura 4: Galhos extraídos na poda.

Durante o período da pesquisa, a empresa privada responsável pela coleta, transporte e
deposição dos resíduos verdes no aterro sanitário realizava esses serviços pelo custo mensal de
R$1.140,00, segundo o responsável pelo setor administrativo do campus. O recolhimento das
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caçambas ocorria duas vezes por semana e, considerando um mês sendo composto por quatro
semanas, o IFRN campus Natal-Central gera em torno de 80 m³ de resíduos verdes/mês.
Com relação às folhas oriundas da varrição apenas do bosque Professor Nivaldo Calixto,
uma parcela delas tem destinação diferenciada. Esses resíduos são aglomerados e depositados
diretamente sobre o solo (Figura 5), numa área do próprio bosque, e seguem para uma
compostagem simplificada. O processo dura entre 90 e 100 dias e é realizado através das
seguintes etapas: disposição das folhas no local durante alguns dias, para a decomposição natural
iniciar; umidificação com água, para que o líquido favoreça a atividade microbiológica;
revolvimento do aglomerado e, por fim, cobertura com lona plástica preta, aquecendo a massa
até a conclusão da decomposição.

Figura 5: Folhas depositadas em contato direto com o solo.

O composto orgânico resultante (Figura 6) é classificado como de baixa qualidade, visto
que foi produzido em contato direto com o solo, contendo, desse modo, diversos resíduos em sua
composição, como areia e insetos. Esse húmus é destinado à multiplicação de mudas de plantas
(Figura 7) e à manutenção dos canteiros, da horta e do campo de futebol do campus.

Figura 6: Massa orgânica resultante da
compostagem de folhas.

Figura 7: Multiplicação de mudas de plantas
no campus.

Esse processo de compostagem não engloba todos os resíduos de folhas, porque a
quantidade de folhagem é muito maior que a demanda do composto, além de não existir
infraestrutura nem mão-de-obra suficiente para a reciclagem total do lixo orgânico gerado.
Quanto à grama, do campo de futebol e dos canteiros do campus, ela é cortada
mensalmente durante a primavera e o verão, ou seja, nos meses mais quentes; já ao longo do
outono e do inverno, esta atividade é quinzenal. Cada corte gera, em média, 70 kg de resíduos
verdes, que são recolhidos e seguem para a vermicompostagem existente no campus.
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A vermicompostagem local se utiliza de minhocas californianas (Eisenia foetida) para
decompor os resíduos orgânicos e produzir um composto de boa qualidade. No bosque do
instituto há leiras para tal finalidade (Figura 8), que são abastecidas pela grama cortada, por restos
de alimentos do refeitório e da cantina e por borras de café advindas do gabinete administrativo e
da reitoria do IFRN. A mistura desses elementos fica nos reservatórios durante 60 dias, período
necessário para a formação do húmus. Posteriormente, o composto resultante é embalado em
sacos de 40 kg e vendido ao preço de R$ 25,00/saco. Os consumidores são servidores do próprio
campus e pessoas da comunidade em geral e o capital resultante é utilizado pelos funcionários da
jardinagem para adquirir novas mudas, ferramentas de trabalho e equipamentos, uma vez que
não existem recursos financeiros destinados exclusivamente à área verde do campus.

Figura 8: Leiras utilizadas para a realização da vermicompostagem.

Como citado anteriormente, uma parcela do húmus produzido de forma simplificada é
destinada para a composição do solo da horta existente no instituto, a qual produz diversas
hortaliças e vegetais, que são destinadas ao refeitório onde milhares de alunos realizam suas
refeições diariamente. Essa horta (Figura 9) é formada por 23 reservatórios com 1,5m de
comprimento x 1m de largura x 50 cm altura cada e 1 reservatório maior com 1,5m de
comprimento x 3m de largura x 50cm de altura, que foram construídos com tijolos e cimento.

Figura 9: Horta do IFRN campus Natal-Central.
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Com essa estrutura, uma variedade de hortaliças é cultivada no local e as espécies
existentes são: coentro (Coriandrum sativum), couve (Brassica oleracea), alface (Lactuca sativa),
cebolinha (Allium fistulosum), hortelã (Mentha sp), pimentão amarelo e pimentão vermelho
(Capsicum annuum), acelga (Beta vulgaris cicla), cenoura (Daucu carota), beterraba (Beta vulgaris
esculenta) e berinjela (Solanum melongena).

5. CONCLUSÃO
A partir dos resultados obtidos, conclui-se que a área verde do IFRN campus Natal-Central
possui uma significativa arborização, que é predominantemente formada por indivíduos de origem
exótica, o que pode desencadear problemas ecológicos futuramente. As seis espécies que mais
geram resíduos verdes estão igualitariamente distribuídas entre nativas e exóticas, porém a
espécie exótica nim se destacou por ter um rápido desenvolvimento, em relação às demais, fato
que merece atenção dos jardineiros para se evitar um alastramento descontrolado dessa espécie.
A poda das árvores é a atividade que mais origina resíduos verdes, que ocorre com maior
intensidade na época das férias e do recesso escolar. Os troncos e os galhos mais grossos não são
levados ao aterro sanitário, o que, consequentemente, faz aumentar a vida útil deste reservatório
e representa uma economia financeira para o instituto.
As destinações finais mais sustentáveis existentes são a compostagem simplificada e a
vermicompostagem, que promovem a reciclagem dos resíduos orgânicos que são submetidos a
esses processos. A partir disso, os compostos finais são utilizados na composição dos canteiros
gramados, do campo de futebol e da horta, na qual várias hortaliças são produzidas e vão para o
refeitório do campus, promovendo uma alimentação saudável aos estudantes. Ademais, uma
parcela do húmus produzido é vendida para funcionários do IFRN e consumidores em geral,
gerando um lucro obtido que é utilizado na compra de materiais para o setor de jardinagem.
Por fim, vale salientar que a área verde existente certamente melhora a qualidade
ambiental no instituto e na sua circunvizinhança, visto que a localidade é caracterizada pelo
intenso fluxo de veículos, pois é uma das principais avenidas da capital potiguar. Com isso, é nítida
a importância socioambiental da área verde estudada, que deve ser protegida pela comunidade
acadêmica e administrativa do campus.
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RESUMO
Nas últimas décadas a discussão da geração dos
resíduos relacionados às questões ambientais têm sido
objeto de estudo de muitas pesquisas. Dentre os resíduos,
os resíduos de serviços de saúde – RSS, são vistos como
problemas que envolvem, além da área ambiental, outras
áreas da sociedade como a saúde pública, a segurança do
trabalhador, o saneamento básico e a qualidade de vida
da população quando gerenciados de forma inadequada.
A gestão adequada dos resíduos sólidos constitui-se num

dos grandes desafios a serem enfrentados dentro da
problemática do saneamento ambiental. Os resíduos
sólidos têm sido considerados como um problema da
sociedade moderna, sociedade de consumo, cujo modo
de vida adotado privilegia a produção de bens de
consumo de uso único, de consequência direta na
quantidade e qualidade dos resíduos gerados na cidade de
Natal - RN.

PALAVRAS-CHAVE: resíduos de serviços de saúde, meio ambiente e gerenciamento.

THE SITUATION OF HEALTH WASTE SOLID - RSS IN CHRISTMAS AND
ITS CONSEQUENCES IN THE ASPECTS OF ENVIRONMENT AND
SAFETY
ABSTRACT
In recent decades, the discussion of the
generation of waste-related environmental issues have
been studied by many research. Among the waste, the
waste of health services - RSS, are seen as problems
involving, besides the environmental area, other areas of
society such as public health, worker safety, sanitation
and quality of life when managed improperly. The proper

management of solid waste constitutes one of the major
challenges to be faced in the problems of environmental
sanitation. Solid wastes have been considered as a
problem of modern society, consumer society, whose way
of life adopted favors the production of consumer goods,
single use direct consequence of the quantity and quality
of waste generated in the city of Natal - RN.

KEYWORDS: waste of health, environment and management.
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1. INTRODUÇÃO
1.1 Considerações gerais
O homem produz resíduos que podemos encontrar nas formas sólida, líquida e gasosa. Esta
última forma de resíduo é responsável pela poluição do ar e decorre de vários fatores, sendo um
dos principais, a industrialização, que é responsável, em grande parte, pela emissão de gases
tóxicos, os quais compromete tanto a qualidade do ar que respiramos, quanto á proteção da
superfície da Terra e de todos os seus elementos abióticos, através de alterações a camada de
ozônio.
Segundo Andrade (1997), resíduo de serviço de saúde é todo aquele gerado em qualquer
serviço prestador de assistência médica, sanitária ou estabelecimentos congêneres, podendo,
então, ser proveniente de: farmácias, hospitais, unidades ambulatoriais de saúde, clínicas e
consultórios médicos e odontológicos, laboratórios de análises clínicas e patológicas, instituições de
ensino e pesquisa médica, bancos de sangue, clínicas veterinárias e outros. Esta última definição
percebe-se, é mais explícita, ou seja, aponta os principais geradores de resíduos de serviços de
saúde.

1.2 Justificativa
Estudos demonstram que, com o passar dos tempos, o aumento populacional proporcionou
mudanças na composição do lixo, assim, como as evoluções no campo produtivo e o aumento
significativo do consumo dos produtos industrializados com suas embalagens de papel, papelão,
plásticos e metais, foram surgindo novas definições de lixo. Leite (2002), relata que a palavra “lixo”
deixou de ser utilizada na década de 60, onde recebeu dos sanitaristas a denominação de resíduos
sólidos, que nada mais é do que o resultado de qualquer atividade natural quer seja ela de origem
humana ou animal.
Este trabalho mostra a realidade da situação dos Resíduos Sólidos de Saúde – RSS em Natal
através de coletas de dados sobre empresas que fazem a coleta do lixo hospitalar bem como
também um estudo teórico dos aspectos ambientais e de Segurança do Trabalho relacionados á
área de saúde.

1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo geral
O presente trabalho tem como objetivo fazer uma discussão teórica dos aspectos de meio
ambiente e segurança do trabalho relacionado à área de saúde além de mostrar a comunidade em
geral sobre as técnicas de gerenciamento e manipulação dos Resíduos Sólidos de Saúde em vários
estabelecimentos de saúde.
1.3.2 Objetivos específicos
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O trabalho contemplará além dos objetivos gerais acima citados, aspectos relacionados à
situação dos resíduos sólidos de saúde da cidade de Natal através da coleta de dados de uma
empresa, ou seja, a SERQUIP que faz a coleta do lixo hospitalar nos principais hospitais de Natal e
região Metropolitana apresentando dados de produção, tipos e características do lixo hospitalar
coletado pela empresa.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 - Caracterização dos RSS:
A discussão dos resíduos sólidos é muito complexa, conferindo assim espaço para muitos
trabalhos a partir de uma revisão bibliográfica. Schalch et al. (1990), classifica os resíduos de acordo
com a sua procedência, ou seja, residencial, comercial, industrial, hospitalar, especial, de feira,
varrição e outros. Sendo assim, os resíduos de serviços de saúde – RSS, seriam diferenciados dos
resíduos líquidos lançados nos esgotos domésticos e também da emissão de gazes na atmosfera
feita através das chaminés. Entre todos os grupos de resíduos gerados, cada um tem o órgão
responsável pelo seu gerenciamento adequado. Na tabela a seguir observamos os responsáveis pelo
Tipos de Lixo

Responsável

Domiciliar

Prefeitura

Comercial

Prefeitura

De serviços

Prefeitura

Industrial

Gerador (Indústrias)

Serviços de saúde

Gerador (Hospitais, etc.)

Portos, aeroportos e terminais
ferroviários e rodoviários

Gerador (Portos, etc.)

Agrícola

Gerador (Agricultor)

Entulho

Gerador

Radioativo

CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear)

gerenciamento das diferentes classes de resíduos:
Tabela 01. Responsabilidade pelo gerenciamento de cada tipo de resíduo.

Há diferentes legislações que classifica de forma diferenciada os resíduos sólidos de saúde.
Temos Resolução CONAMA nº 5/93 do Ministério do Meio Ambiente, as normas da ABNT –
Associação Brasileira de Normas Técnicas. A RDC nº 33 entrou em vigor em 15.07.2004, sendo esta
a legislação que os geradores de “RSS” estarão buscando se adequar.
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Os Resíduos Sólidos de Saúde, quanto aos riscos potenciais poluidores do meio ambientes e
prejudiciais à saúde pública são agrupados em classes com termos técnicos e essa definição está
conforme a RDC nº 33, a saber:
Grupo A – Potencialmente Infectantes (A 1 , A 2 , A 3, A 4, A 5, A 6 e A 7)
Grupo B – Químicos (B 1, B 2, B 3, B 4, B 5, B 6, B 7 e B 8).
Grupo C – Rejeitos radioativos.
Grupo D – Resíduos comuns.
Grupo E – Perfurocortantes.

2.2 - Gerenciamento dos RSS
O processo de gerenciamento dos RSS é abrangente, envolvem várias etapas desde a
geração, segregação, acondicionamento, transporte e destino final. A segregação dos RSS, quando
bem administrada, oferece benefícios à fonte geradora, como a economia dos coletores a ele
destinado. Para um gerenciamento refinado dos resíduos de serviços de saúde é fundamental,
dentre outros, que sejam conhecidas as características (também denominadas parâmetros) físicas,
químicas e biológicas (microbiológicas) de tais resíduos.
É importante a conscientização das pessoas quanto ao uso da terminologia correta para os
RSS, inclusive das classes e tipos de resíduos, já que o mesmo é composto pelos resíduos infectantes,
especiais e comuns. Embora considerando a escassez de ambas, ou mesmo suas existências por
vezes conflitantes, estas contemplam, por exemplo, definições e procedimentos. Entre tais
instrumentos destacam-se as seguintes normas:
ABNT (1993a). NBR 12.807. Resíduos de serviços de saúde – Terminologia;
ABNT (1993b). NBR 12.808. Resíduos de serviços de saúde – Classificação;
ABNT (1993c). NBR 12.809. Resíduos de serviços de saúde – Procedimento;
ABNT (1993d). NBR 12.810. Coleta de resíduos de serviços de saúde – Procedimento.

2.3 Os RSS e a questão ambiental
O Relatório Brundtland, publicado em 1987 e conhecido no Brasil como “Nosso Futuro
Comum”. Almeida em 1997 conceitua o desenvolvimento sustentável como aquele que é “capaz de
garantir as necessidades das gerações futuras”. Esse conceito sugere a ideia de uma integração
entre os níveis da vida social, isto é, uma integração entre a exploração de recursos naturais, o
desenvolvimento tecnológico e a mudança social. A ONU, em 1992, aprovou o documento
conhecido como Agenda 21, que “estabelece um pacto pela mudança do padrão de
desenvolvimento global para o próximo século” (ALMEIDA, 1997).

2.4 Procedimentos e normas de segurança do trabalho para Resíduos Sólidos de Saúde (RSS)
2.4.1 – Tratamento, coleta e remoção dos RSS
A coleta de lixo no ambiente hospitalar é um assunto polêmico, muitos associam o lixo
hospitalar com o risco de infecção. No entanto, não há comprovação de que o lixo hospitalar
transmita infecção, pois o mesmo ainda não foi avaliado racionalmente.
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O risco de infecções está nos resíduos perfuro-cortantes, presentes em qualquer tipo de
lixo. Tanto no lixo hospitalar quanto no lixo doméstico esses resíduos constituem uma parte
insignificante. Com uma seleção e acondicionamento adequados, o risco proporcionado por esses
materiais desaparece.

Figuras 1 e 2 – Rótulos de segurança de riscos biológicos e químicos.

3. METODOLOGIA
3.1 - Tipo de pesquisa
Neste item será descrito os principais procedimentos e metodologias adotados nesta pesquisa.
Toda à parte de campo foi feita na Empresa SERQUIP (Tratamento de Resíduos) que trabalha com a
coleta de lixo hospitalar na cidade do Natal e Região Metropolitana. A sequência metodológica do
trabalho é:
 Identificação e descrição da empresa;
 Coleta de dados;
 A situação dos RSS em Natal

3.2 - Área de abrangência
3.2.1 - Identificação e descrição da empresa
Pioneira na gestão de resíduos sólidos especiais, a SERQUIP - Tratamento de Resíduos é uma
empresa especializada no tratamento do lixo hospitalar, devidamente licenciada pelo órgão
estadual de controle ambiental. A SERQUIP oferece serviços de coleta e transporte, além de
tratamento, que é feito por meio do processo de oxidação térmica, isto é, incineração dos resíduos
contaminados, proveniente das unidades de saúde.
A média diária de coleta da SERQUIP é de 200 bombonas/dia. As rotas de coletas são
definidas de forma racional, e os caminhões fazem esse trajeto sempre antes do prazo máximo de
acondicionamento de lixo hospitalar. Ao mesmo tempo em que realizam a coleta, os caminhões
deixam bombonas vazias. Ao chegar na empresa, é feita a descarga e a pesagem do lixo recolhido.
Todo mês a SERQUIP envia ao IDEMA um relatório com os dados do lixo recolhido (data, cliente,
quantidade, média mensal, etc.).
O lixo, depois de pesado, é reempacotado e posteriormente incinerado em fornos que
trabalham a 900º C, e tem capacidade de incinerar 2,5 ton/dia. As bombonas que chegam a SERQUIP
cheias passam por um processo de desinfecção, antes de retornarem a linha de produção. A água
utilizada nesse processo de desinfecção é armazenada em tanques e posteriormente utilizada para
controlar a temperatura dos fornos de incineração. Na SERQUIP existem dois fornos de incineração,
um trabalha exclusivamente com lixo industrial e o outro exclusivamente com lixo hospitalar.
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Depois de incinerado, esse lixo é descartado no aterro sanitário da grande Natal. É feito
também semestralmente o monitoramento do lençol freático, na área da SERQUIP. Esse
monitoramento é feito através da captação de água em quatro poços piezômetros.
3.2.2 Serviços
Todas as unidades de saúde humana ou animal, desde consultórios médicos ou
odontológicos até hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias, hemocentros, e centros de pesquisas.
Enfim, todos os serviços que geram resíduos infectantes ou especiais, em qualquer quantidade.

3.3 – Coleta de dados:
Esta fase consiste na coleta de dados envolvidos nos aspectos de produção diária e mensal
do lixo hospitalar que foram feitos na própria empresa através de visitas técnicas ao local. É
importante aqui ressaltar que estas visitas foram feitas no mês de outubro de 2004 onde não só
foi possível levantar dados gerais e também fotos do funcionamento da empresa.
A empresa estudada foi a SERQUIP como descrita anteriormente, mas existe outra
empresa ou, seja, a MARQUISE que faz o mesmo tipo de serviço porem ela pertence à prefeitura
do Natal. As duas empresas disputam clientes em toda Natal e região Metropolitana. Porém esta
concorrência é realizada de uma forma organizada sendo dividida a coleta de Resíduos Sólidos
Saúde por regiões de Natal. Esta divisão visa uma melhor otimização das melhores rotas de
coletas e menores custos nas operações. A seguir são descritas abaixo algumas informações
relacionadas a parâmetros técnicos da Empresa SERQUIP: (Tabela 5)
Geração de RSSS ........................................................................................................... 4,0 ton/dia
Capacidade de Incineração SERQUIP ............................................................................ 2,5 ton/dia
Temperatura de Incineração .............................................................................. 900 Graus Celsius
Demanda .......................................................................................................... 200 bombonas/dia
Coleta .................................................................................................................................... Diária
Poços Monitoramento Lençol Freático ........................................................................................ 4
Resíduos produzido no Walfredo Gurgel ...................................................................... 800 Kg/dia
Custo do Incinerador (INCOL) ........................................................................................ U$ 400 mil
Consumo Gás ...................................................................................................................... 6kg/m3
Tipo de Resíduo
Comum
Reciclável
Infectante
Especial
Total

Geração Média
360,20
90,56
320,42
28,82
800

Porcentagem (%)
45,03
11,32
40,05
3,60
100

Kg/ leito/ dia
3,5
1,1
2,6
0,6
7,8

Tabela 1 - Síntese da Geração Média de Resíduos no Período de uma Semana no Hospital Walfredo Gurgel
(Outubro de 2004)

A seguir se tem o mapa de localização das regiões do município do Natal onde se mostra na
legenda ás áreas de atuação das Empresas SERQUIP E MARQUISE.
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LEGENDA
SERQUIP
MARQUISE

Figura 3 – Mapa de localização do município do Natal com as respectivas áreas de atuação das duas empresas.
Fonte: Prefeitura do Natal, 2004.

Pode-se observar que a empresa SERQUIP mais na zona sul de Natal e a MARQUISE mais na
zona norte do município. As cinzas produzidas pela SERQUIP são mandadas de caçamba para o
aterro sanitário do município de Ceará – Mirim que fica na região Metropolitana de Natal.

3.4 - A situação dos resíduos sólidos de saúde em Natal
Em Natal, assim como em outros Municípios, optou-se pela incineração, método de
eliminação estabelecido na Lei Orgânica de Limpeza Pública e Código do Meio Ambiente do
Município. Nada disso, contudo, era cumprido. Apenas para se ter uma ideia, somente o hospital
Walfredo Gurgel de Natal tratava seu RSS, mesmo assim pelo sistema de autoclavagem.
Vários obstáculos foram então apresentados para que a lei não fosse cumprida: a regulação
da matéria apenas através de resoluções, inexistência de empresas no município com tecnologia
para incinerar o lixo de acordo com os padrões de qualidade ambiental, falta de recursos
orçamentários, necessidade de licitação, burocracia na expedição de licenças, dentre outros.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 ANALISE DOS RESULTADOS
Neste item a análise dos resultados foi baseada nos dados coletados em campo na empresa
SERQUIP e também estudos bibliográficos sob os aspectos de meio ambiente e segurança do
trabalho no tratamento dos Resíduos Sólidos de Saúde – RSS.
Inicialmente o referencial teórico vem para contribuir como mais um acervo bibliográfico de
pesquisa sobre os temas de caracterização e gerenciamento dos RSS que estará disponível na
biblioteca da UnP (Universidade Potiguar) para toda a comunidade estudantil desta instituição.
Na parte dos RSS e a questão ambiental é importante notar a descrição dos vários métodos
de tratamento dos RSS como incineração, autoclave, micro-ondas, tratamento químico e aterro
sanitário. O meio ambiente atualmente está inserido em qualquer atividade e o tratamento de RSS
influencia muito a conscientização ambiental dos principais geradores de RSS.
Os procedimentos e normas de segurança do trabalho com RSS não poderiam ficar de fora
sendo que a manipulação, tratamento e utilização dos EPI´s pelos trabalhadores exigem
treinamentos e regras que contribuem para o bem estar dos funcionários.

5. CONCLUSÕES
As principais conclusões deste trabalho foram: o referencial teórico deste trabalho servirá de
base para futuras publicações sobre o tema de tratamento de RSS em congressos e revistas
pertinentes ao assunto. Sobre a questão ambiental a incineração ainda é o melhor método para
tratamento de RSS apesar de algumas desvantagens como citadas no texto do referido assunto. A
segurança do trabalho vem complementar a importância do aspecto ambiental além de fornecer
subsídios e dados que possam ser úteis para profissionais que trabalham na área hospitalar e de
tratamento de RSS.
A SERQUIP é uma empresa que preza pelos princípios ambientais e de segurança do trabalho
seguindo as normas especificas de cada área e respeitando assim a integridade e confiabilidade de
vários clientes ao qual ela presta seus serviços. Os dados coletados mostram de uma forma geral
uma comparação entre a SERQUIP e a marquise e suas respectivas atuações na cidade do natal. A
situação de natal quanto aos RSS gerados pode ser considerada satisfatória assim sendo falta um
maior empenho dos pequenos empreendimentos de saúde como clínicas odontológicas, de
estética, veterinárias e outras sobre o descarte dos seus RSS gerados nestes estabelecimentos e
muitos deles tratam lixo hospitalar como se fossem lixos comuns o que não é correto. Os lixões,
além de serem um problema ambiental e de saúde pública, são fontes mantenedoras de um
problema social que vem se arrastando desde há muito tempo.
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RESUMO
Este artigo trata da temática de educação ambiental
escolar, tendo como objetivo geral relatar algumas
estratégias de educação ambiental, realizadas na Escola
Estadual Ambulatório Padre João Maria, em Natal-RN, no
ano de 2016. A metodologia partiu de pesquisa
bibliográfica (GIL, 2010) com leituras em livros,
periódicos, legislação e documental. O estudo de caso

(YIN, 2001) foi feito com a turma do 3° ano da escola, por
entender que esse é um assunto necessário e que deve
ser introduzido desde a infância, mas para isso deve-se
procurar a abordagem correta, que foi o que o grupo
procurou analisar ao realizar as aulas. Conclui-se que as
crianças precisam de aulas que chamem sua atenção,
seus
sentidos.

PALAVRAS-CHAVE: Educação ambiental; metodologia.

CASE STUDY: ENVIRONMENTAL EDUCATION IN SCHOOL STATE AMBULATORIO
PADRE JOÃO MARIA
ABSTRACT
This article deals with the school environmental
education theme with the overall objective to report
some environmental education strategies, held at the
State School Ambulatório Padre João Maria in Natal-RN,
in the year 2016. The methodology came from literature
(GIL, 2010) with readings in books, journals, legislation
and documentation. The case study (Yin, 2001) was done

with the class of the 3rd year of school, understanding
that this is a necessary and it should be introduced from
childhood matter, but for this one must seek the correct
approach, it was what the group was to analyze the
conduct classes. We conclude that children need classes
that
appeal
to
you,
your
senses.

KEYWORDS: Environmental education; methodology.
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1. INTRODUÇÃO
A educação ambiental vem sendo considerada uma das estratégias para repensar o
distanciamento do homem com os recursos naturais, tais como a água, o solo, a vegetação e o ar,
sendo que isso tem provocado uma distorção no entendimento da fragilidade desses recursos e
sendo tratados como bem de consumo.
A discussão sobre a necessidade de se refletir sobre atividades antrópicas em relação ao
meio e de se trabalhar a Educação Ambiental (EA), foi fortemente apontada em 1972 na
Conferência de Estocolmo, a mais de quarenta e seis anos, já se destacavam necessidade da EA
para promover o conhecimento cidadão, construir atitudes para salutar, mobilizar a sociedade
individualmente e/ou coletivamente na realização de estratégias de prevenção e de controle no
usos dos recursos naturais e assim, provocar uma mudança no cenário mundial com ação
educativa e prevista por lei, para atuar na educação formal e não-formal.
No Brasil a EA é colocada em discussão no ano de 1999 sob influência do que se foi
abordado na conferência de Estocolmo (1972) e na Conferência Intergovernamental de Tbilisi
(1977), as discussões no Brasil resultaram na criação da lei nº 9795/1999, que trata a respeito da
EA e de suas diretrizes curriculares no país.
No nordeste, especialmente no Rio Grande do Norte, objeto de pesquisa desse artigo, a
maneira com que a EA é abordada mais especificamente na educação infantil é negligenciada em
sua maioria problemática essa presente em todo o país.
Tendo como objetivo geral relatar algumas estratégias de educação ambiental, realizadas
na Escola Estadual Ambulatório Padre João Maria, em Natal-RN, no ano de 2016, definindo que
mais se adequa-se a turma do 3o ano fundamental.
Justifica-se este estudo na medida em que o grupo definiu escreve sobre educação
ambiental a partir de uma discussão, onde se foi levantada a seguinte questão: de onde podemos
começar a praticar a mudança de atitude? Esse questionamento é colocado em relação ao meio
ambiente, a resposta para a questão levantada pelo grupo foi: “as crianças, elas são a nossa futura
geração!” É claro que não apenas as crianças podem mudar a atual situação de nosso planeta, mas
as crianças são a mais otimista possibilidade que temos para isso.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Meio ambiente

O meio ambiente é conceituado por Dulley (2003), como ambiente produzido pelo
homem. Seria, portanto, a natureza conhecida pelo sistema social humano composto pelo meio
ambiente humano e o meio ambiente das demais espécies conhecidas.
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Com base na Resolução N° 306 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), de 5
de julho de 2002, que estabelece os requisitos mínimos e o termo de referência para realização de
auditorias ambientais, em seu anexo I inciso XII, o Meio Ambiente é o conjunto de condições, leis,
influência e interações de ordem física, química, biológica, social, cultural e urbanística, que
permite, abriga e rege a vida.

2.2 Recurso natural

Com base no conceito de Venturi (2006), o recurso natural é qualquer elemento ou aspecto
da natureza que esteja em demanda, seja passível de uso ou esteja sendo usado pelo Homem,
direta ou indiretamente, como forma de satisfação de suas necessidades físicas e culturais em
determinado tempo e espaço. Braga et al., (2005) acrescenta que recurso natural é qualquer
insumo de que os organismos, as populações e os ecossistemas necessitam para sua manutenção.
É algo útil, e seu manejo não causa danos ao meio ambiente. Os recursos renováveis, mesmo
utilizados, se renovam com os ciclos naturais. E um recurso não renovável uma vez esgotado não
pode ser reutilizado.

2.3

Educação ambiental e seus objetivos

De acordo com Marcatto (2002), a EA faz parte da sensibilização e capacitação da
população para os problemas ambientais. Ela busca desenvolver técnicas e métodos que facilitem
a conscientização acerca desses problemas e a necessidade de resolvê-los. Já para Sorrentino e
Trajber (2007), essa educação radicaliza seu compromisso com mudanças de valores,
comportamentos, sentimentos e atitudes, de forma permanente, continuada e para todos, com
respeito à diversidade humana.
Com base na Casa Civil e Subchefia para Assuntos Jurídicos, em sua lei N° 9.795, de 27 de
abril de 1999, que dispõe sobre a EA, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dão
outras providências, ela é definida em seu capítulo I Art. 1° como a construção de valores sociais,
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio
ambiente e suas inter-relações.

2.4 Resíduos sólidos e classificações

Os autores Hempe e Noguera (2012), colocam que o resíduo sólido urbano é resultado do
crescimento populacional e do consumo. O consumo é dependente da época, das atividades
econômicas e culturais. Eles possuem fontes geradoras e características diferentes. Segundo a
Norma NBR ISO 14001:2004 resíduo é o material não aproveitado nas atividades humanas
provenientes das indústrias, comércio e residências, classificado de acordo com a Norma NBR
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10.004 em Resíduos Classe I – Perigosos, Classe II – Não perigosos, Classe IIA – Não inertes e Classe
IIB – Inertes.
A Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, em sua lei N° 12.305, de 2 de agosto de
2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), em seu título I capitulo II Art. 3°
inciso XVI, define os resíduos sólido como material, substância, objeto ou bem resultante de
atividades humanas, cujo descarte e tratamento final ocorrem nos estados sólido ou semissólido.
Segundo o site Organics News Brasil em 21 de novembro de 2015, 3.334 dos 5.570 municípios
brasileiros ainda mantém os lixões.

2.5 Poluição
Os autores Braga et al., (2005) a poluição é o resultado da utilização dos recursos naturais
pela população. Ela é uma alteração indesejável nas características físicas, químicas ou biológicas
do meio ambiente que causa danos aos seres humanos e outras espécies. Segundo Hempe e
Noguera (2012), ela tem ocorrido com o descarte de lixo orgânico, industrial, gases poluentes,
objetos, elementos químicos, etc., o que tem prejudicado os ecossistemas, matado animais e
vegetais e prejudicado ao próprio homem. Resumindo, poluir é contaminar e/ou alterar negativa,
visual e fisicamente os solos, águas e ar.

2.6

Reciclagem e reutilização

Com base no Caderno de Educação Ambiental dos Resíduos Sólidos (2010), a reutilização
é o emprego direto de um resíduo com a mesma ﬁnalidade para a qual foi concebido, sem um
tratamento que altere suas características físicas ou químicas. Já a reciclagem é o
reaproveitamento dos materiais que compõem os resíduos. A reciclagem, através de alterações
físico-químicas, transforma esses materiais em novos produtos.
A Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, define a reciclagem na PNRS, em seu
título I capitulo II, Art. 3° inciso XIV, como a transformação dos resíduos sólidos que altera suas
propriedades físicas, químicas ou biológicas, produzindo novos produtos. Já o inciso XVIII define
reutilização como o aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua transformação biológica, física
ou química, para a mesma finalidade original ou não.

2.7

Compostagem

Segundo Oliveira, Sartori e Garcez (2008), compostagem é um processo de tratamento
dos resíduos orgânicos de diversas origens. É um processo biológico de decomposição
principalmente aeróbio, mas também anaeróbio. Segundo Godoy para o Ministério do Meio
Ambiente (MMA), a compostagem é o processo biológico de decomposição e reciclagem da
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matéria orgânica através de bactérias, fungos e minhocas, que formam um composto orgânico
final, também conhecido como adubo, que melhora a qualidade do solo sem impactos ambientais.
A compostagem dá um destino útil aos resíduos orgânicos, evitando sua acumulação em aterros e
protegendo solos e águas.

METODOLOGIA
2.1 Materiais
Para a realização das oficinas se fizeram necessários os seguintes elementos que
possibilitara a realização de oficinas práticas (QUADRO 1):
QUADRO 1: Materiais utilizados
Materiais
Objetivo de uso
30 Garrafas PET (Tereftalato de Polietileno)
Vasos, porta trecos, etc.
Tinta Acrílica
Decoração dos vasos
E.V.A. (Acetato-Vinilo de Etileno)
Fantoches
T.N.T. (Tecido Não Tecido)
Fantoches
Olhos de bonecos
Fantoches
Fantoches
Cola
Tesouras

Uso geral

Projetor
Composto Orgânico – EMPASA (PE)
Terra

Apresentação de slides, fotos, etc.
Adubação das plantas
Plantas

Fonte: As autoras (2016).

2.2 Métodos
Para o sucesso do projeto, que foi exploratório e de abordagem direta, utilizamos da aula
presencial, ou seja, um levantamento de campo, procurando ver à maneira mais produtiva de
ensinar a educação ambiental, para analisar a funcionalidade, claro que de modo superficial, da
Lei Nº 9.795/99. Utilizou-se de vários métodos para ver o resultado obtido, como apresentação de
slides, vídeos, teatro de fantoches, gincanas e até oficinas práticas, e sempre debatendo-se o tema
com os alunos.
Visitou-se a Escola Estadual Ambulatório Padre João Maria e foi escolhida a turma do 3°
ano do ensino fundamental para esta experiência, essa classe tem 25 alunos, com a idade
variando entre 7-9 anos. Utilizamos o seguinte roteiro de aulas:
1° oficina - Apresentação de slides e discussão sobre “O que é meio ambiente?” –
31/05/2016.
2° oficina: Gincana de Conhecimento (Quizz e Batatinha-quente) – 09/06/2016.
3° oficina: Filme “Turma da Mônica: Um plano para salvar o planeta” – 12/07/2016.
4° oficina: Apresentação de slides sobre Resíduos Sólidos - 17/07/2016.
5° oficina: Teatro de Fantoches - O que é poluição? Coleta Seletiva Reciclagem
≠reutilização e redução – 14/07/2016.
6°oficina: Reutilização de garrafas PETs – 19/07/2016.
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7° oficina: O que é compostagem? E adubo orgânico – 21/07/2016.
8° oficina: Festa de despedida! – 26/07/2016.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
No decorrer da experiência em sala de aula se pôde perceber uma deficiência cultivada ao
longo do tempo na abordagem do tópico “Educação Ambiental”. Que como já foi apresentado é
lei, e que deveria estar sendo posta em prática desde cedo, porém de maneira eficiente e não de
maneira superficial como é aplicada hoje em sua maioria.
1° oficina (31/05/2016): Para exemplificar no primeiro dia de oficina, ao perguntar as
crianças o que seria o meio ambiente, muitas delas responderam de modo desconexo ou
incompleto: “É não jogar lixo no chão” São as árvores e os animais! “É reciclar!”.
Então ao introduzir a definição, com o uso de slides, esta baseada na descrição da Política
Nacional do Meio Ambiente (PNMA), constatou-se a discrepância da visão dos alunos para a
definição apresentada, mas ao se discutir o tema foi possível perceber a formação de um novo
conceito pelas crianças, como um mundo novo sendo descoberto por elas. Na mesma aula após a
discussão sobre a conceituação de “meio ambiente”, foi apresentado o art. 225 da Constituição
Federal e o que elas achavam sobre o meio ambiente ser publico ou privado.
Então lhes foi explicado, de acordo com a lei, que sim, o meio ambiente deveria ser
protegido, porque na situação apresentada o meio ambiente é um bem (um direito) que está
entre o bem público e o bem privado, portanto não se deve destruir, não se tem esse direito. Foi
visto nessa aula que, como é cultivado em sociedade, muitos se consideram donos do meio
ambiente, acreditando que ele está aqui exclusivamente para nos servir, e esquecem e/ou
ignoram que o meio ambiente necessita de cuidados.
Notou-se que neste dia mesmo com a cooperação da maioria dos alunos, alguns não
participaram, e é preciso que todos participem para que os resultados sejam completos, ignorar
aqueles que não participam do momento da aula é uma das deficiências da educação em si, e foi
concluído que a metodologia aplicada no dia, bastante teórica e conceitual, não foi tão adequada
e interessante para a idade das crianças.
2° oficina (09/06/2016): Na segunda aula foi adotado outro método: uma gincana. A turma
foi dividida em duas equipes sorteadas anteriormente, o que estimulou o trabalho em grupo
mesmo que com colegas que não se tinha tanta afinidade, e estas “competiam” respondendo
perguntas sobre meio ambiente, uma espécie de quizz com o slide. Ao final um dos grupos
ganhou, mas não foi distribuído prêmio somente a este, para não estimular a competitividade, a
desunião e o egoísmo. Ao final da aula foram distribuídos pirulitos para todos. Foi notado que
assim as crianças participaram mais.
3° oficina (17/07/2016): Na terceira aula foi apresentado o filme “Turma da Mônica: Um
plano para salvar o planeta”, que fala acerca dos três R’s (reduzir, reutilizar e reciclar) e as crianças
reagiram muito bem. Às vezes o filme era parado e discutia-se sobre o tema e eles realmente
participavam, então a partir daí foi observado que é necessário entrar no universo da criança, dar
exemplos do seu cotidiano e chamar a atenção com coisas familiares a elas como os desenhos
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animados, por exemplo. Também é perceptível nessa dinâmica que nem sempre se precisa de
muito para passar um conhecimento sobre Educação ambiental. Alegar que a falta de estrutura é
razão para não se empregar a EA nas escolas não é plausível em sua totalidade. É necessário dar à
devida importância a aplicação da EA nas escolas e fugir de desculpas para torna-la efetiva e de
grande feito. Não é preciso muito para ensinar uma criança. É preciso ser simples como elas.
4° oficina (12/07/2016): Para fins de pesquisa, na tentativa de comprovar o que já se havia
detectado, que as dinâmicas de aula mais animadas e que introduziam elementos da vida das
crianças geravam um melhor aproveitamento, na quarta aula foi testado novamente o primeiro
método, a técnica de aulas normais com slides, dessa vez sobre resíduos sólidos, por já se ter certo
conhecimento sobre eles e seus comportamentos. Ao fim também foi adicionado um pequeno
trecho do filme infantil “Wall-E” da Walt Disney, que mostra bastante os temas de resíduos sólidos
e poluição, e feitas algumas perguntas acerca dele, o que interessou bastante às crianças. Com
isso foi notado que eles participaram e mantiveram certa atenção sobre o tema, mas não tanto
quanto na gincana, nem no filme completo.
5° oficina (14/07/2016): Na quinta aula foi experimentado outro método: O teatro de
fantoches. Foi pedida a ajuda das crianças para montar a estrutura e apresentados os temas do
dia, poluição e coleta seletiva, com um roteiro divertido e interativo. Percebeu-se o aumento do
interesse e da vontade de participar da brincadeira, o que comprova que quando as crianças se
sentem parte de algo, sua atenção é redobrada para isso.
6°oficina (19/07/2016): A 6° visita, uma oficina, foi o dia mais divertido para eles, levaramse tintas, pincéis e garrafas cortadas em formatos de bichinhos (gato, urso e coelhinho) para eles
soltarem a imaginação, mostrando que existem maneiras divertidas e simples de ajudar o planeta
diminuindo a quantidade de resíduos recicláveis indo para aterros e lixões, prática cultivada no
nosso país, utilizando coisas do dia a dia como garrafas PETs (Tereftalato de Polietileno).
7° oficina (21/07/2016): Na última oficina foram utilizados os vasinhos pintados por eles
para cultivar plantas, foram levadas sementes, terra do bosque do IFRN e um composto orgânico,
o adubo. Essa última oficina foi uma alternativa criada para tentar aplicar a ideia inicial pensada
pelo grupo e baseada em pesquisas de se integrar o conhecimento visto em sala de aula com a
casa e vivência do aluno, de uma forma mais econômica tanto em espaço quanto financeiramente.
Também se explicou como é feita a compostagem. Dessa forma mostrou-se as crianças a
reciclagem, o cultivo de plantas em casa, até mesmo uma horta orgânica, e também o replantio
aumentando a quantidade de árvores. Porém como alguns alunos faltaram a aula da pintura das
garrafas PETs, três crianças foram sorteadas, entre as cinco que faltaram, para um desafio: fazer
um cofrinho com uma garrafa que foi feita em forma de porquinho, decorando com coisas que
tinham em casa, mostrando outra utilidade para as garrafas e para as coisas de casa. Eles
deveriam trazer na última aula, a despedida, onde seus colegas iriam decidir quem foi mais
criativo.
8° oficina (26/07/2016): Na despedida foi levado lanche (bolo de cenoura, salada de fruta,
salgadinhos e achocolatado), buscando levar o mínimo de descartáveis para gerar menos resíduos.
Conversou-se e receberam-se cartinhas sobre o que eles acharam das aulas, o que aprenderam.
Foi feita a votação sobre o porquinho e acabou-se surpreendendo com a criatividade, dentre os
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materiais utilizados estavam papel de jornal, algodão, tinta, etc. Foi um dia emocionante, pois foi
visto que em poucas aulas pode-se mudar a visão e o pensamento das crianças acerca do meio
ambiente. As cartinhas também foram gratificantes, pois foi visto o quanto vale a pena investir nas
crianças e trata-las com respeito, considerando-as companheiras de pesquisa e não apenas alunos,
pois o seu retorno será puro e sincero.
Um bom resultado implica em acreditar naquilo que se está fazendo. Mesmo com poucos
recursos e as tentativas frustradas de se obter atenção e obediência das crianças, é possível
constatar que aquelas crianças não são mais as mesmas, e que serão adultos melhores,
enxergando o planeta não como seu submisso ou servo, mas como seu parceiro para juntos terem
Uma vida melhor e de qualidade, enquanto um ajuda o outro.

Figura 1: Alunos e autoras do projeto na despedida
Fonte: As autoras (2016).

4 CONCLUSÃO
No momento em que o tema foi pensado, discutido e avaliado, ficou claro a necessidade
de se fazer algo no campo da Educação ambiental era maior que qualquer dificuldade que seria
enfrentada, baseada na constatação da deficiência na maneira com que se abordada a Educação
Ambiental nas escolas.
Foi feito o uso te todos os recursos possíveis para que as aulas pudessem ocorrer da
forma mais lúdica, proveitosa e educativa possível, pois essa é a melhor forma das crianças
aprenderem acerca de um assunto, principalmente quando se trata de Educação Ambiental. As
aulas foram aplicadas mostrando fatos do dia-a-dia, como a poluição, a exploração da natureza e o
desperdício, que podem ser mudados com pequenas atitudes das crianças, que podem até mesmo
influenciar os adultos.
Foi concluído então que os métodos mais adequados para essa idade são os que apelam
para os sentidos das crianças, que gerem movimento, prática, claro que em algum momento será
necessário apresentar um assunto, mas deve-se usar recursos como os que foram utilizados,
vídeos, imagens, teatro, etc.
A educação Ambiental é indispensável para a sociedade atual, e principalmente para as
crianças. Por isso o grupo escolheu aplica-la para crianças do 3° ano do ensino fundamental, pois
acreditam que essa educação deve ser feita o mais cedo possível, pois a infância é a melhor fase
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para se aprender algo e dificilmente esquecer. Sabe-se que não é fácil trabalhar com crianças, pois
em alguns momentos chega a ser impossível concluir as aulas e atividades, pois elas têm muita
energia e algumas são bastante hiperativas, mas é preciso não desistir delas, pois no fim elas nos
provam que todo o ensino valeu a pena, mostrando o retorno e o compartilhamento do
aprendizado e das práticas. E sabemos que elas também nos deixaram algum aprendizado, ou
mais de um. Dessa forma, o grupo conclui que embora não tenha sido tão fácil, o objetivo deste
projeto foi atingido com sucesso.
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RESUMO
A Educação Ambiental é um importante elemento para se
transformar os sujeitos em cidadãos com atitudes
ecologicamente corretas com o intuito de preservar os
recursos naturais. Portanto, considerando a importância
do tema, faz-se necessário a presença de uma sociedade
consciente das questões ambientais e de suas
particularidades, tendo em vista que são totalmente
dependentes destas para sua subsistência. Em
contrapartida, os órgãos que deveriam atuar
disseminando informações sobre Educação Ambiental nas
escolas não se fazem presentes, principalmente por não

haver uma matéria especifica nas grades curriculares do
ensino fundamental e médio. Assim sendo, levando em
consideração que os sujeitos do município de Galinhos-RN
dependem (ainda mais) dos recursos advindos dos
recursos naturais, o presente trabalho atua preenchendo
as lacunas deixadas na (falta de) educação, propagando
Educação Ambiental na única escola de ensino
fundamental da região e tentando compreender a atual
situação através da percepção dos alunos com a aplicação
de um questionário estruturado.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental, Resíduos sólidos, Escola.

DUMPING GARBAGE INAPPROPRIATE IN GALINHOS-RN: ENVIRONMENTAL
EDUCATION AND INTERVENTION PROPOSAL.
ABSTRACT
Environmental education is an important element to turn
the subjects into citizens with ecologically correct
attitudes in order to conserve natural resources.
Therefore, considering the importance of the issue, it is
necessary the presence of a society aware of
environmental issues and their particularities, given that
these are totally dependent for their livelihood. In
contrast, the bodies should act disseminating information
on environmental education in schools does not are
present, mainly because no matter specified in the
curricula of elementary and secondary education.

Therefore, taking into account that the subjects of the city
of Galinhos-RN dependent (even more) of the proceeds of
natural resources, this paper acts filling the gaps left in the
(lack of) education, spreading environmental education in
one school teaching fundamental in the region and trying
to understand the current situation through the
perception of students with the application of a
structured questionnaire.

KEYWORDS: Environmental Education, Solid Waste, Environmental Awareness, School.
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1. INTRODUÇÃO
Galinhos é um município do litoral do estado do Rio Grande do Norte distante cerca de 166
km da capital Natal. Localizado na Península de Galinhos, região centro-norte do estado, às margens
do oceano Atlântico, é rodeado por praias, dunas, mangues e um rio. O desenvolvimento do
povoado se deu a partir de uma economia baseada na pesca de voadores e peixes-galos (que devido
ao tamanho pequeno deu origem ao nome do município), bem como na produção de sal (produto
fácil e farto), algodão e sisal. Atualmente, devido a seus cenários paradisíacos, vem sendo observado
um enorme potencial turístico na região.
Em visita recente ao município, junto aos representantes que trabalham com o turismo
(charreteiros, bugueiros, barqueiros e pescadores) e a uma parte da população da região na Câmara
dos Vereadores com o intuito de conversar sobre a problemática ambiental local, foi possível
constatar a seriedade de um problema conjuntural do local, a saber: a formação de verdadeiros
lixões em áreas de dunas e mangues localizados na região. Como é de conhecimento difundido nos
dias de hoje, o problema com lixo é uma das grandes mazelas a serem enfrentadas pela população
mundial. No caso em análise o que se pode constatar de mais premente diz respeito à dispersão de
grande volume de resíduos nas áreas de mangue (ecossistemas complexos e dos mais férteis e
diversificados do planeta); à contaminação do lençol freático; à difusão do mosquito Aedes Aegypti,
bem como das doenças por ele transmitidas e à redução do turismo.
Na oportunidade foi possível conversar com alguns dos poucos moradores que se fizeram
presentes. Interessante notar que todos externalizaram de forma veemente a indignação com a
problemática do lixo na região. Nesse sentido, foi informado que o acúmulo de lixo é causado pelas
pessoas da própria comunidade e não por turistas – como normalmente ocorre em locais onde o
turismo passa a ser mais intenso – e que estes é que estão começando a perceber a situação e
reclamar do fato. Chegando próximo ao farol (um dos pontos turísticos da região, local onde se
chega em passeios de buggy ou charrete) já é possível sentir o odor do lixo acumulado por entre as
dunas.
Outro fator significante a ser comentado é o fato de que já houve algumas tratativas no
intuito de solucionar o problema. Primeiramente, foi elaborado um projeto para instalação de um
incinerador na própria “ilha”, que não foi adiante aparentemente por questões meramente
políticas. Também houve tentativas por parte de um empresário conhecido pelo codinome de Papalixo – que procurou a região sabendo do problema – no sentido de apresentar uma proposta de
tratamento constante do lixo, na qual a prefeitura se comprometeria a instalar dois compactadores
de lixo e em contrapartida receberia determinado percentual da receita adquirida. Se algum dos
projetos tivesse sido levado adiante, o problema teria sido solucionado e a cidade estaria no estrito
hall das que se encontram em conformidade com a lei 12.305/10.
Segundo DICKMANN e CARNEIRO (2012), cabe ao ser humano a responsabilidade ética de
cuidar da vida do planeta como um todo, pensar um novo modo de vida quanto à produção, ao
consumo e à justiça social e ambiental – apreendendo os problemas socioambientais em sua ordem
complexa, ética, social e política, enfim, repensando a vida em sociedade a partir de um novo padrão
civilizatório sustentável. Ou seja, não cabe apenas ao setor governamental ou privado a
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responsabilidade de cuidar do planeta, mas sim a cada ser integrante deste para preservar e
perpetuar as espécies ainda existentes.
À medida que os problemas ambientais intensificavam-se, evidenciando a crise ambiental,
diversas iniciativas revelaram a preocupação com o futuro do planeta, provocando reflexões e
discussões em níveis mundiais. As preocupações com as questões ambientais tornaram-se cada vez
mais densas, em razão das consequências das ações transformadoras do homem sobre o espaço.
Para que ocorra o entendimento da questão ambiental como reflexo de uma crise civilizatória é
necessário reconhecer que os bens ambientais do planeta são a base de sustentação dos seres
humanos e não humanos, devendo ser tratados como bens coletivos. Compreende-se que a
sustentabilidade do planeta não depende somente da preservação dos recursos naturais, mas
principalmente da sua utilização com parcimônia e acesso como direito público e universal,
garantindo, desta forma, a justiça ambiental (ISAIA e BOLZAN, 2004). Sendo assim, para Dacache
(2004), a educação ambiental surge como alternativa para mudar o comportamento das pessoas
em relação ao meio ambiente.
Desse modo, tendo em vista a atualidade do tema, tanto em questões ambientais quanto
políticas (e a observância da própria lei acima citada), já que não foi obtido sucesso nos projetos
anteriores no que se diz respeito a um novo direcionamento do lixo para local apropriado, o
presente projeto trata da preocupação com a questão da preservação e sustentabilidade do meioambiente. Portanto, o objetivo geral que se persegue é colaborar para a formação de uma sociedade
consciente da necessidade de conservar os recursos naturais, pois ao tomar ciência do
funcionamento do ecossistema os jovens passarão a entender e a defender o meio ambiente em
que vivem de forma natural e como um hábito. Assim, tentaremos pôr em prática a proteção da
área que se encontra em constante degradação tentando reduzir a quantidade de lixo que hoje se
encontra (principalmente) nas dunas e as consequências daí advindas, bem como evitar o início de
mais um provável lixão, uma vez que o descarte inadequado já ocorre em outras áreas.
Levando em consideração que Galinhos é um município com economia voltada ao setor
turístico e extrativista, atividades estas que fazem com que o município cresça, que por sua vez,
carece de medidas que venham a proteger tais recursos, o presente projeto se faz necessário por
colaborar para o desenvolvimento de uma sociedade ciente dos problemas ambientais com o intuito
de erradica-los. Uma vez que este busca compreender as necessidades locais e intervir a fim de
melhorar a atual situação. Dessa forma, ao expor os danos causados na flora e fauna local por conta
do despejo inadequado do lixo e como isso afetará a vida dos alunos, acreditasse que haverá uma
sensibilização do público alvo que se interessará em praticar atitudes ecologicamente corretas.
Evitando, portanto, o início de mais um provável lixão, uma vez que o descarte inadequado
não irá mais ocorrer em outras áreas. Além do mais, os resultados desse trabalho colaborarão como
uma importante ferramenta para futuros acadêmicos e especialistas da área que abordam os
inúmeros problemas ambientais causados pelo lixo na cidade de Galinhos-RN, adiante da própria
questão social inserida no decorrer do trabalho, essa problemática possibilitará um melhor
posicionamento aos pesquisadores que pretendem desenvolver trabalhos similares na região. Nesta
perspectiva, procura-se desenvolver os seguintes objetivos específicos: palestras sobre educação
ambiental na escola pública de ensino fundamental da região e tentar compreender a atual situação
pela percepção dos alunos através da aplicação de um questionário estruturado.
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2. METODOLOGIA
A pesquisa foi concebida a partir de materiais já publicados sobre a temática e feita por meio
da abordagem quali-quantitativa (Prodanov e Freitas 2013). Segundo os autores, a qualitativa
denomina o ambiente natural como fonte direta para coleta de dados, interpretação de fenômenos
e atribuição de significados, e a quantitativa requer o uso de ferramentas e métodos estatísticos,
procurando traduzir em números os conhecimentos gerados pelo pesquisador.
Para atingir os objetivos propostos, foram realizadas palestras, no dia 16 de julho de 2016,
direcionadas aos alunos do 5º ao 9º ano da Escola Municipal de Ensino fundamental Professor
Freitas, expondo os danos gerais causados na flora e na fauna por conta do despejo inadequado do
lixo nas praias e em vias públicas. Posteriormente, os dados foram coletados através de um
questionário estruturado tendo como objetivo compreender a atual situação de Galinhos com
relação às questões ambientais e o descarte do lixo pela percepção dos alunos do ensino
fundamental.
Logo após, a fim de promover uma sensibilização, em detrimento dos problemas existentes
por conta do despejo inadequado do lixo nas dunas da praia e nos seus arredores, foram expostos
os danos causados na flora e fauna local e como isso afetará a vida dos alunos, levando em
consideração que a renda da população gira em torno do turismo e dos produtos advindos dos
recursos naturais. Ademais, motivou-se o público alvo a se fazer presente com atitudes
ecologicamente corretas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
No total foram avaliados estatisticamente os 160 questionários (Figura 1) aplicados dos quais
foi possível extrair algumas conclusões de 8 das 16 perguntas feitas. Destas, 83% indicaram que os
discentes tinham conhecimento da existência e da localização do lixão (Figura 2). Além disso, foram
listados outros oito (8) locais onde ocorre o despejo inadequado de resíduos na região. 89% e 76%
dos entrevistados relataram, respectivamente, a presença de lixeiras nas ruas e nas margens do rio
(Figuras 3 e 4). Em contrapartida, 61% relataram uma deficiência na distribuição de lixeiras nos
arredores da praia (Figura 5).
No que diz respeito ao aparecimento de doenças e agentes transmissores relacionadas ao
descarte inadequado dos resíduos, 72% descreveram um ou mais tipos de vetores e de doenças,
tendo a dengue como doença mais citada (Figura 6), além dos 52% que constataram a ligação direta
do lixo com a morte dos animais da praia. Levando em consideração os impactos ambientais
ocasionados pelo descarte inadequado dos resíduos, listados pela maioria dos alunos no decorrer
do questionário, foi atribuída uma pontuação média para a cidade de Galinhos, com relação à
questão 7, aproximada de 2,15 ± 1,41 de uma escala de 0 a 5 pontos.
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Figura 1 – Questionário utilizado na pesquisa.
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Figura 2 – Localização do lixão apontada pelos discentes em resposta ao questionário.
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Figuras 3, 4 e 5 – Distribuição de lixeiras apontada pelos discentes em resposta ao questionário.
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ZIKA VÍRUS E CHIKUNGUNYA

RATOS

DOENÇA DE ESTOMAGO E HEPATITE
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Figura 6 – Possíveis doenças e agentes transmissores, atraídos pelo lixo, apontados pelos discentes em
resposta ao questionário.
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Diferentemente de Galinhos, que não possui nenhum projeto (divulgado e concretizado) que
discute a questão do gerenciamento dos resíduos sólidos, na Paraíba, mais precisamente no
município de Pitimbu, foi divulgado em novembro de 2015 o Plano de Gestão Integrada – PGI da
Orla do Município de Pitimbu com o intuito de garantir acessibilidade e sustentabilidade na região,
trazendo melhorias na qualidade do espaço para a população e para todos que dele usufruem. Nas
propostas de ações e medidas a serem tomadas existe a problemática da poluição ambiental no
quesito 9.1 que discute o despejo dos resíduos sólidos na praia e no seu entorno. As ações giram
em torno da preservação do meio ambiente, tais como: realizar campanha educativa sobre
produção e descarte do lixo junto à população para conscientizar e responsabilizar os usuários da
área para o descarte adequado do lixo; realizar um mutirão de limpeza na praia da Unidade 3 e
Unidade 2, iniciando um processo de conscientização através da limpeza das praias e rios;
disponibilizar coletores para a devida coleta do lixo, propiciando locais para o descarte adequado,
evitando contaminação da área e animais; implantar projeto SUDEMA na Escola para desenvolver
atividades relacionadas ao tema visando uma maior conscientização sobre a preservação do meio
ambiente; articular projeto para construção de aterro sanitário, dando um destino final adequado
ao lixo contemplando a reciclagem e medidas que visem o aumento da vida útil do aterro sanitário.
Se a proposta da criação de um aterro sanitário que está no PGI da Orla do Município de
Pitimbu fosse concretizada em Galinhos, a fauna e a flora da região seriam beneficiadas, pois a
elevada quantidade de lixo que se encontra entre as dunas prejudicou boa parte das espécies
existentes. Se houvesse a conscientização dos moradores e dos turistas que frequentam a região, a
demanda de lixo diminuiria. Mas infelizmente não há interesse da prefeitura local em conservar a
região, nem desenvolver educação ambiental ou direcionar o lixo para um local apropriado.

4. CONCLUSÕES

Ao contrário dos administradores da prefeitura de Galinhos, que não demonstram
preocupação com as questões ambientais locais, os alunos do ensino fundamental da Escola
Municipal Professor Freitas mostraram interesse e ciência da necessidade de preservar os recursos
naturais. Após a análise dos questionários, foi possível constatar que a maioria dos alunos tem
conhecimento da localização do lixão da região, quais os danos causados por este, e que a
deficiência na distribuição de lixeiras na cidade, principalmente na praia, permite também o despejo
inadequado do lixo em outras regiões. Tal fato, segundo os próprios alunos, contribui para o
aparecimento de uma série de agentes transmissores de doenças e para a morte de mais da metade
dos animais locais. Vale destacar a iniciativa de alguns alunos presentes em tomarem atitudes
ecologicamente corretas, tais como: a organização de um mutirão para catar o lixo nos arredores
da praia, realizar a coleta seletiva, não descartar lixo nos arredores da praia, do rio ou em vias
públicas e, principalmente, tentando reutilizar os resíduos.
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RESUMO
Este artigo estuda o gerenciamento dos resíduos sólidos
dos serviços de saúde (GRSS), o que tem requerido maior
atenção no seu manejo por ser perigoso, e quando em
contato com os recursos naturais e o ser humano, pode
trazer consequências devastadoras e/ou irreversíveis.
Mediante a essa contextualização este estudo teve como
objetivo geral conhecer a situação dos resíduos sólidos
de serviço de saúde de uma maternidade e unidade
mista de Saúde de Felipe Camarão, em Natal-RN, no ano
de 2016. A metodologia constituiu-se por pesquisa
bibliográfica, com fichamentos de periódicos, tese, livros
e documental; aliado ao trabalho empírico com visita ao

estabelecimento e entrevista com os responsáveis
administrativos. Como resultados percebeu-se que os
entrevistados apresentaram responsabilidade quanto ao
gerenciamento e a GRSS, considerando-o como parte
integrante de toda a dinâmica logística da Unidade.
Atentou-se para e existência de fiscalização no manejo
interno, no entanto a falta dela no tratamento externo, e
a inexistência de registro de acidentes. Conclui-se que a
importância do GRSS é incontestável, e ele é essencial
para o bom encaminhamento das fases de tratamento e
disposição final, além de ser um excelente método para
evitar transtornos ambientais.

PALAVRAS-CHAVE: Recursos naturais, resíduos sólidos, gerenciamento, RSS.

ENVIRONMENT AND HEALTH: THE MANAGEMENT OF HEALTH CARE WASTE
ABSTRACT
This article studies the management of solid waste from
health services (GRSS), which has required greater
attention in their management to be dangerous, and
when in contact with the natural resources and the
human being, can have devastating and / or irreversible
consequences . Through this context this study aimed to
know the situation of solid waste health service
maternity and mixed unit of health from Felipe Camarão
in Natal, Brazil, in the year 2016. The methodology
consisted of literature with fichamentos of journals,
thesis, books and documents; coupled with the empirical

work to visit the establishment and interview with
administrative staff. As a result it was observed that the
respondents had responsibility for the management and
GRSS, considering it as part of the whole dynamic
logistics unit. Hearkened to and existence of supervision
in the internal management, but the lack of it in external
treatment, and the lack of record of accidents. It is
concluded that the importance of GRSS is undeniable,
and it is essential for the proper routing of the phases of
treatment and final disposal, as well as being an excellent
method to avoid environmental disorders.

KEYWORDS: Natural resources, solid waste, management, RSS.
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1. INTRODUÇÃO
A relação do homem com a natureza vem sendo discutida desde o pretérito, visto que a
relação de dependência antrópica dos recursos naturais para a sobrevivência humana tem sido
marcada pela modificação do meio natural, sendo alterada progressivamente no trilhar dos
tempos. A forma como o homem se utiliza da dinâmica natural foi se tornando cada vez mais
preocupante, visto o crescente desenvolvimento de tecnologias e do acumulo de bens e de
consumo utilizados para desenvolver-se na contemporaneidade, enquanto que nos primórdios da
existência humana era extraído apenas o essencial para o labor e vivencia no local, atualmente o
ser humano quer sempre mais, principalmente pelo modelo ocidental de desenvolvimento.
Essa natureza, planetária, está sendo constantemente desafiada a assimilar novos produtos
e agentes desconhecidos, ultrapassando os limites da capacidade dos processos naturais quanto a
resiliência é, ainda, induzida a adaptar-se ao modo de vida humano, sendo alvo de questões
ambientais, à medida que o homem vai se beneficiando dos recursos naturais como a agua, o solo,
a vegetação, o ar. A crescente modernização tem difundido a extração intensiva dos recursos do
meio provocando, muitas das vezes, a supressão dos serviços dos ecossistemas, agindo como se
todos os elementos da biosfera fossem ilimitados, e desconsiderando a capacidade de suporte e
de resiliência de cada ecossistemas. Esse serviço do ecossistema são benefícios que a sociedade
obtém, podendo ser direta tais como, água doce, solo fértil, ar puro, dentre outros, ou indiretos
como amenização do clima, polinização da vegetação, e solo fértil (SÁNCHEZ, 2016).
Atrelado a isso, a produção de lixo se mantem como uma das principais problemática
ambiental nos ecossistemas, visto que cresce à medida que a população mundial cresce, pois um
de seus princípios é a antropogenia, ou seja, o lixo é indissociável das atividades humanas. Isso é
agravado com a disposição incorreta, ocasionada, muitas vezes pela falta de educação ambiental e
de políticas públicas direcionadas aos resíduos sólidos urbanos.
A indisciplina no tratamento do lixo, principalmente aqueles que apresentam
características peculiares, ocasiona um verdadeiro distúrbio de várias faces, pois os resíduos
sólidos apresentam aspectos sociais, sanitários, econômicos e ambientais. Pessoas estão em
constante contato com o lixo, que está constantemente em contato com o meio ambiente e
muitas vezes são os mais afetados e colocados em risco com toda a problemática do lixo,
especialmente no que diz respeito à destinação e disposição final (DULLEY, 2004; BRASIL, 1981).
Um tipo de resíduo que confirma o supracitado é aquele proveniente dos serviços de
saúde, isso porque precisa de maior atenção no seu manejo por ser perigoso, e porque, quando
em contato com o meio natural e em contanto com o ser humano, pode trazer consequências
devastadoras e/ou irreversíveis. É possível ter acesso a diversos casos em que essa classificação de
resíduo foi o principal elemento para a causa de transtornos (BRASIL, 2006).
Com exemplo disso, a cápsula com material radioativo encontrada em uma clínica
abandonada foi o elemento causador do maior acidente radioativo do Brasil. Foram 4 mortes
assumidas e centenas de pessoas afetadas pela radiação, que só desaparecerá em pelo menos 275
anos, e as vítimas sofrem com gastos para medicamentos e tratamentos, incluindo o sentimento
de abandono e discriminação que por muitas vezes enfrentam. O emblemático caso do Césio 137
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demonstra a necessidade do correto descarte dos resíduos hospitalares e o risco que estes podem
oferecer tanto à saúde ambiental como à saúde pública (MACHADO, 1996).
Mediante a essa contextualização este estudo teve como objetivo geral conhecer a
situação dos resíduos sólidos de serviço de saúde de uma maternidade e unidade mista de Saúde
de Felipe Camarão, em Natal-RN, no ano de 2016. Nesse sentido, justifica-se este estudo por
compreender que na medida em que torna-se crucial considerar a questão ambiental dos resíduos
sólidos de um risco para toda o meio, e o quanto os resíduos provenientes de um serviço
essencial pode tornar-se um grande problema ambiental e sanitário, além de contribuir com
conhecimento a gestão pública local.
O artigo está estruturado pela introdução onde contextualiza a temática, o problema, o
objetivo geral e a justificativa; a fundamentação teórica suporte teórico necessário relacionado ao
foco do estudo em tela; a metodologia que norteou a forme e meio utilizado para o recolhimento
de informações; a análise, discussão e construção dos resultados obtidos; as considerações finais,
as quais relacionam toda a contextualização, teorias e o tópico anterior, resultados, e por fim
pelas referências.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para iniciar o estudo, ainda no contexto de problemas relacionados ao gerenciamento dos
resíduos do serviço de saúde, conceituaram-se recursos naturais. Na sequência o estudo delineouse em uma temática relevante, abordando a saúde ambiental, desempenhando também uma
explanação acerca dos resíduos sólidos no geral, e em seguida delimitando uma de suas
classificações e o gerenciamento desta, e por fim explanar sobre a área de estudo, unidades
mistas de saúde.

2.1. Recurso natural
O termo recurso natural parte da ideia de satisfazer a necessidade antropocêntrica através
do meio natural disposto na natureza, tais como água, ar, solo, vegetação e elementos da biosfera.
O termo recurso refere-se a algo a que se possa recorrer para obter-se alguma coisa desejada
(DULLEY, 2004; BRASIL, 1981.).
A partir disso, entende-se que os recursos naturais estão associados ao desenvolvimento
humano em todas as suas esferas (ambiental, econômica, social e política). A princípio, a
conceituação parte da ideia de que seria qualquer elemento disponível a fim de saciar um
interesse do homem por meio da exploração, porém indagações são levantadas a partir desta
ideia, o que possibilita o aprimoramento da definição (VENTURI, 2006). Ainda esse mesmo autor,
expõe questionamentos quanto à materialidade, demanda finalidade, e exclusividade do modelo
capitalista dos recursos naturais.
Há conseguinte a incorporação de novos questionamentos, que se relacionam com os
impactos, apropriações e questões geopolíticas, proporcionando uma visão e conceito mais
complexo e detalhado, conforme Venturi (2006). A definição, portanto, afirma que o recurso
natural representa qualquer aspecto ou elemento do meio natural que apresente diligência, e
principalmente que sua utilização, direta ou indireta, seja feita pelo Homem de forma que supra
suas respectivas necessidades, num dado tempo e espaço.
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Os recursos naturais apresentam-se como um importante aspecto da crise ambiental, pois,
relacionando-se com mais dois elementos (população e poluição), a compõe. São, portanto,
elementos úteis e primordiais para a manutenção de populações, organismos e ecossistemas. Para
utilização dos recursos naturais são necessários processos tecnológicos, apresentam exploração
economicamente viável, e buscam a relação não prejudicial à natureza, logo interagem com
“processos tecnológicos, economia e meio ambiente” (BRAGA et al., 2005, p.5).
Ao interagir a tecnologia com a natureza percebe-se que o uso dos recursos naturais se
insere nessa relação antrópica com o meio ambiente e consequentemente gera alguma questão
ambiental sobre a saúde ambiental.

2.2. Saúde ambiental
A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde como “o estado de completo bemestar físico, mental e social, não apenas a ausência de doença”. Outra definição da saúde é
apontada como sendo o resultado das condições de habitação, educação, alimentação, renda,
trabalho, meio ambiente, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse de terra e acesso
aos serviços de saúde, ou seja, pode ser considerada como o resultado das formas de organização
social da produção, as quais podem gerar grandes diferenças nos níveis da vida (UENO; NATAL,
2014, p. 352).
Há então a abrangência do conceito, contemplando diversos setores, e um deles é o meio
ambiente, tão importante para o estado ideal de saúde, que apresenta uma definição
compreendendo os aspectos da saúde humana, incluindo a qualidade de vida, que são
determinados por fatores físicos, químicos, biológicos, sociais e psicológicos no meio ambiente.
Inclui fatores presentes no ambiente que podem afetar potencialmente de forma negativa a saúde
humana (RADICCHI; LEMOS, 2009).
É pertinente afirmar que as consequências da negligência com o meio natural afetam
principalmente os países mais pobres, já que a urbanização acelerada é uma característica dessas
regiões, acontecendo sem planejamento correto e de forma descontrolada. Dentro disso, um fator
agravante na esfera administrativa é a não providência de infraestrutura e serviços básicos, como
por exemplo, o saneamento e coleta e disposição adequada do lixo.
A problemática da disposição e tratamento dos resíduos sólidos continua como um dos
mais importantes problemas ambientais dos centros urbanos, isto porque a quantidade produzida
ganha cada vez mais enormes proporções. Então, tratar dos resíduos sólidos no presente trabalho
é fundamental, visto que as consequências da problemática dos resíduos agravam direta ou
indiretamente a saúde ambiental, e por seguinte a saúde humana, e principalmente porque o
ponto central do objeto de estudo se insere na classificação dos resíduos.

2.3. Resíduos sólidos
A questão dos resíduos ganha atenção a partir da sua conceituação, principalmente na
esfera social. Segundo Espinosa e Silvas (2014), para um indivíduo o conceito de resíduo está
inserido no interesse sobre determinado produto, tornando-se um resíduo ou problema assim que
o conteúdo principal já foi consumido ou usufruindo, ou seja, quando já cumpriu sua função
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essencial. No entanto, o que pode ser resíduo ou problema para uma pessoa, pode ser solução e
ter valor para outra.
É imprescindível conceituar resíduo sólido baseando-se na normativa, pois ela esclarece o
conceito por meio da definição técnica e legal.
Resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de atividades de
origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e
de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de
sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e
instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos
cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de
esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnica e
economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível (NBR
10004:2004, p. 1).
Por meio de leituras da nessa NBR é possível identificar a classificação dos resíduos sólidos
segundo o processo ou atividade de origem de cada um deles ou de seus elementos constituintes,
e por meio da origem há a classificação mais convencional: resíduos sólidos industriais, urbanos,
de portos, aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários, agrícolas, radioativos, de construções e
demolição (RDCs), e aqueles que centralizam o desenvolvimento do presente trabalho, os de
serviços de saúde (RSSs).
Conforme as necessidades de gerenciamento dos resíduos, a Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS), Lei n° 12.305/2010, apresenta definições, princípios, objetivos, instrumentos,
diretrizes, ações e metas visando a gestão integrada e o gerenciamento adequado. Segundo
Milaré (2011), a PNRS preencheu uma lacuna na estrutura regulatória nacional, dessa forma
reconhecendo uma abrangente problemática ambiental de considerável preocupação no país.
As implicações relacionadas à produção diária de lixo resultam na problemática dos
resíduos sólidos urbanos, que não manejados e destinados adequadamente representam risco
para o ambiente e saúde humana. A periculosidade deles é baseada nas suas propriedades físicoquímicas e infectocontagiosas, provocando ou acentuando a incidência de doenças ou a
mortalidade e danos ao meio ambiente.
2.3.1. Os RSS e seu gerenciamento
Com a definição da NBR 10004/2004 pode-se classificar os resíduos a partir de sua origem,
e ainda conforme a classificação específica da norma (Classe I, II e III). Os RSS, portanto, fazem
parte daqueles resíduos de origem hospitalar e classificados como de Classe I, ou perigosos. Eles
são um importante aspecto na gestão dos resíduos, pois a possibilidade de contaminação do
ambiente e risco à saúde pública é ainda mais acentuada, principalmente em função de sua
patogenicidade, todavia é relevante considerar que seu percentual de produção, levando em
conta o total de resíduos gerados, é baixo.
A terminologia Resíduo Sólido de Saúde (RSS) considera que esse tipo de resíduo não
provém somente dos hospitais, mas também de ambulatórios, consultórios médicos e
odontológicos, clinicas veterinárias, farmácias, laboratórios de análises clínicas e patológicas,
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bancos de sangue ou leite, estações rodoferroviárias, portos e aeroportos e locais de grande fluxo
de pessoas (ABNT 1993b; TAKAYANAGUI, 2005).
Todo o processo de efeito legal de classificação dos RSS seguiu a orientação dada pelo
Centro de Vigilância Sanitária (CVS) em 1989, que trazia a seguinte classificação: infectantes,
especiais e comuns. Atualmente, a classificação dos RSS vigente é a dada pela definição da RDC
33/03 da ANVISA, que os classifica em 5 grupos: Grupo A (potencialmente infectantes); Grupo B
(químicos); Grupo C (rejeitos radioativos); Grupo D (resíduos comuns); Grupo E (perfurocortantes).
A atenção para o gerenciamento dos RSS, tanto dos administradores quanto dos
trabalhadores da área da saúde, deve ser expandida e os responsáveis pelos serviços da saúde e
dos órgãos sanitários precisam buscar ações interdisciplinares e intersetoriais, a fim de que
melhores soluções para a questão decorrente da geração desse tipo de resíduo sejam alcançadas
(TAKAYANAGUI, 2005).
Por esse viés, o gerenciamento dos RSS é integrado pela fase dependente da administração
do serviço prestado, a fase interna da instituição ou Sistema de Gerenciamento Interno (SGI), e a
que depende dos órgãos municipais responsáveis pelo manejo dos resíduos, fase externa ou
Sistema de Gerenciamento Externa (SGE), ressaltando que ambas as fases são interdependentes.
Mesmo com essa ideia de gerenciamento a situação não alcançou o ponto ideal, considerando os
serviços públicos dos pequenos geradores (MACHADO, 1996).
Atualmente, todos os estabelecimentos e serviços geradores de RSS devem elaborar e
implantar um Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos de Saúde (PGRSS). Ele é um
documento que aponta e descreve as ações relacionadas ao manejo, organizadas em etapas, e
propicia a conscientização de todos os envolvidos no processo de produção dos resíduos
(TAKAYANAGUI, 2005).
As etapas correspondentes às ações da PGRSS são: separação ou segregação- feita de
acordo com as categorias, objetivando impedir a contaminação de grande quantidade de resíduo;
acondicionamento- local de transição entre a separação e a coleta, portanto deve ser feito de
acordo com o tipo de resíduo; coleta- interna, que acontece para recolher o resíduo do seu local
de produção para um depósito interno seguro, e externa, que consiste no recolhimento do
estabelecimento gerador ao local de tratamento e/ou destinação final; armazenamento- ocorre na
unidade geradora e fora dela, nas chamadas estações de transbordo, com o intuito de guardar e
proteger os resíduos gerados até que siga para o tratamento e destinação final.
O tratamento e destinação final são etapas distintas que, no entanto, estão totalmente
relacionadas, e recomendam-se a integração e consórcio entre esses dois sistemas. Nas
colocações de Takayanagui (2005), proporcionar uma solução segura e eficiente para os RSS era
ainda uma tarefa problemática, pois a falta de fundamentação científica que assegure uma melhor
forma de tratamento e destinação final sem danificar o meio ambiente e a saúde humana é
realidade.

3. METODOLOGIA
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Este estudo constituiu-se em duas etapas: trabalho teórico e trabalho empírico. O teórico
partiu da pesquisa bibliográfica (GIL, 2010), com elaboração de fichamentos de periódicos,
dissertações, livros e documentos oficiais de utilidade pública, para explanação de conceitos
pertinentes como o de recurso natural, saúde ambiental e resíduos sólidos do serviço de saúde. O
trabalho empírico, a partir da visita in loco e realização da entrevista com os gestores da Unidade
Mista de Saúde (UMS), localizada no bairro Felipe Camarão na cidade de Natal, capital do Rio
Grande do Norte (RN). Ela é uma amostra de estabelecimentos com características de hospital de
pequeno porte voltadas à assistência médica permanente com atenção integral e básica.

Figura 1: Localização da Unidade Mista de Saúde
Para realizar o diagnóstico dos resíduos sólidos, a pesquisa envolveu técnicas de coleta de
dados utilizando um instrumento de entrevista conceituada como qualitativa, para conhecer como
vem acontecendo o gerenciamento dos resíduos provenientes do serviço prestado e os possíveis
problemas enfrentados na gestão.

4. RESULTADOS
Todos os estabelecimentos e serviços geradores dos resíduos de saúde devem elaborar
apresentar e efetivar um PGRSS, e para isso é crucial o comprometimento da alta administração e
gestores com a temática dos resíduos sólidos, tendo em vista que o ponto de partida para as ações
relacionadas à organização das etapas do manejo interno, e consequentemente uma boa
destinação externa, partirá da atenção da equipe administrativa envolvida.
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O ponto de partida para o plano de gerenciamento dos resíduos da saúde é visar a questão
ambiental, e ter conhecimento acerca da problemática dos resíduos sólidos na atualidade,
principalmente a destinação e disposição final ambientalmente corretas. Além disso, deve-se
existir a preocupação com a saúde em toda a sua totalidade, por isso a importância que os
gestores expressam à saúde ambiental torna-se fundamental para todo o processo de
gerenciamento.
Foi observado que responsáveis administrativos da Maternidade e Unidade Mista de Saúde
de Felipe Camarão, em Natal-RN afirmaram considerar muito importante a visão de saúde
ambiental, enquanto o PGRSS só foi tido como de máxima relevância por um dos responsáveis,
que expressou média importância. Ambos relacionam o gerenciamento dos resíduos na unidade à
excelente avaliação que dão à gestão deles, proporcionando a confirmação de que a equipe
gestora é prudente ao tratar dos RSS.
A realização das etapas de manejo previamente estabelecidas no plano de gerenciamento
é vista como elementar para a concretização do documento, e precisa funcionar com sucesso,
todavia pode apresentar dificuldades, que devem ser conhecidas pelos administradores, por
fatores como quantidade de geração, falta de instrução das pessoas que manejam, valor de
oneração, espaço físico, entre outros. No caso da unidade em estudo, os responsáveis apontam o
tratamento, acondicionamento e transporte interno como as etapas com maior dificuldade no
estabelecimento.
A fiscalização entra como elemento primordial para que as etapas sejam eficientes, pois
garante a vigilância constante sobre todos os procedimentos, evitando erros e negligências no
manejo. Ela ainda reflete o grau de solicitude que a equipe de logística atribui à realização de
todas as etapas, sejam elas internas ou externas. Nessa perspectiva, constatou-se que, embora
exista a fiscalização nas etapas internas, não há acompanhamento nas etapas externas
(armazenamento, transporte e disposição final) por parte dos gestores.
Atrelado à fiscalização encontra-se a capacitação daqueles que trabalham diretamente
com os resíduos. Os trabalhadores responsáveis pelo manuseio necessitam de algum
conhecimento prévio acerca das diferentes características e classificações dadas ao lixo gerado
nos serviços de saúde, pois a informação básica aliada a um treinamento de manejo seguro servirá
como método preventivo, diminuindo e até extinguindo os casos de acidentes internos e externos
com os resíduos, principalmente os infectantes e perfurocortantes. No caso da unidade de Felipe
Camarão, os acidentes relacionados a esses resíduos são inexistentes, mesmo sem o registro de
capacitação direta, o que não deve ser levado como regra.
Foi apontado que os resíduos, dentro da classificação de RSS, mais gerados em termos de
quantidade são os resíduos da classe D (comuns), que são eficientemente separados das demais
classes, segundo a equipe gestora, seguido dos perfurocortantes (classe E). Isso evidencia o
cuidado minucioso na etapa de separação, causando contribuições ambientais e sanitárias, porque
os resíduos terão destinos e disposições finais diferentes a partir de suas classificações.
A situação dos resíduos sólidos de saúde que possuem maior grau de dificuldade para o
gerenciamento, especificamente no manuseio, são os potencialmente infectantes. Essa questão
relaciona-se exatamente ao aspecto dessa classificação: o risco. Exatamente por apresentar o risco
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de possíveis impactos na saúde humana e ambiental, os potencialmente infectantes necessitam
de maior atenção na manipulação e na fiscalização, o que acaba relacionando-se com o fator
informacional e capacitário dos que operam diretamente, além de exigir elevado custo financeiro.
O aspecto financeiro causa um questionamento quanto a verba direcionada ao
gerenciamento dos RSS, tendo em vista que apresentam determinadas complexidades e
dificuldades para serem geridos, principalmente pelas características perigosas. A unidade mista
de Felipe Camarão, segundo os gestores, não possui uma verba específica para o gerenciamento
supracitado, permitindo a reflexão de que essa seja a realidade das outras unidades e
estabelecimentos: inexistência de verba voltada prioritariamente para os resíduos.
A Unidade demonstrou preocupar-se com todo o processo de gerenciamento, e considerálo como parte integrante da gestão atual. Essa deve ser a conduta de todos os estabelecimentos
geradores de RSS para que o cenário atual dos resíduos sólidos no país seja gradativamente
melhorado. A conduta precisa ultrapassar os interesses pessoais e tornar-se inteirada à política do
estabelecimento, a fim de que a PNRS ganhe mais proporções e efetivação, fomentando a visão
ambiental da alta administração.

5. CONSIDERAÇÃO FINAL
Os resíduos sólidos devem ser encarados como uma responsabilidade coletiva, e vistos
como potencialmente causadores de danos, se não tratados e destinados de forma correta. O
considerado perigoso devido suas características assumem uma posição de risco e de maiores
possíveis contratempos, sejam eles sociais, sanitários ou ambientais. Dentre as classificações de
resíduos sólidos, os RSS apresentam-se como um dos mais complexos, especificamente porque
apresentam risco em sua composição e porque requerem manejo, tratamento e disposição final
diferenciado.
Por isso atentar para o gerenciamento é a ação elementar, já que ela servirá como
prevenção, todavia para que o gerenciamento seja efetivado, a elaboração e implementação do
PGRSS será precedida pela importância dada à saúde ambiental pela gestão do estabelecimento
gerador desse resíduo, e a compreensão dos impactos positivos advindos de um bom
gerenciamento, principalmente condições favoráveis aos recursos naturais, além da contribuição
com a PNRS.
O gerenciamento dos resíduos hospitalares será eficaz à medida que se inicia na alta
administração e é engajada e realizada por todos os participantes de cada etapa. Ela deve ser
integrada as demais obrigações da equipe gestora, e mantida como interesse comum,
ultrapassando apenas requisitos éticos ou interesses pessoais.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO
NORTE
M. V. G. de Oliveira(1), R. L. Lopes(2) G. L. P. Camelo(3)
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
valiene.oliveira@ifrn.edu.br(1) regia.lucia@ifrn.edu.br(2) e gerda.camelo@ifrn.edu.br(3)

RESUMO
A sustentabilidade ambiental no âmbito da gestão
pública exige mudanças de atitudes e de práticas de
servidores e gestores, que vêm sendo corroboradas nos
últimos anos, com a edição de legislação e normas
específicas
que
apresentam
inovações
em
procedimentos rotineiros das instituições, a fim de
consolidar essa prática ambiental. O Projeto Campus
Verde faz parte de uma ação proposta pelo Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande
do Norte (IFRN) que visa à construção de uma cultura
institucional para gestão ambiental. Tem como objetivo
estimular os servidores do IFRN a incorporar princípios e
critérios de gestão socioambiental em suas atividades
rotineiras, que venham proporcionar economia de
recursos naturais e redução de gastos institucionais por
meio do uso racional dos bens públicos, da gestão
adequada dos resíduos, da licitação sustentável e da

promoção da sensibilização, capacitação e qualidade de
vida no ambiente de trabalho. Este estudo consiste numa
descrição do processo de implantação do Projeto Campus
Verde no IFRN, através de um estudo descritivo, com
abordagem dos procedimentos que foram adotados no
processo de inserção da responsabilidade socioambiental
(RSA) e sustentabilidade nas atividades rotineiras da
instituição. Várias práticas sustentáveis vêm sendo
implementadas, dentre elas podemos destacar: as
licitações públicas sustentáveis, a gestão dos resíduos
sólidos que aparece como grande impacto ambiental das
ações do Instituto e como principal ação implantada se
tornou o elemento norteador para a gestão ambiental.
Outras ações de sustentabilidade e educação ambiental
para sensibilização da comunidade e da importância da
preservação ambiental.

PALAVRAS-CHAVE: Projeto Campus Verde, sustentabilidade, gestão pública.

SUSTAINABILITY IN PUBLIC MANAGEMENT ANALYSIS DESCRIPTION OF THE
INSTITUTE OF EDUCATION FEDERAL, SCIENCE AND TECHNOLOGY RIO GRANDE DO
NORTE
ABSTRACT
Environmental sustainability in the public management
requires changes in attitudes and practices servers and
managers, who have been supported in recent years, with
the rules of editing and specific rules that present
innovations in routine procedures of the institutions in
order to consolidate this environmental practice. The
Green Campus Project is part of a lawsuit filed by the
Federal Institute of Education, Science and Technology of
Rio Grande do Norte (IFRN) aimed at building an
institutional culture for environmental management. It
aims to stimulate the servers IFRN to incorporate
principles and environmental management criteria in
their routine activities, which will provide savings of
natural resources and reduce institutional costs through
the rational use of public goods, proper waste
management, bidding sustainable and promoting

awareness, training and quality of life in the workplace.
This study is a description of the Green Campus project
implementation process in IFRN through a descriptive
study with approach of the procedures that have been
adopted in the integration process of social and
environmental responsibility (RSA) and sustainability in
the routine activities of the institution. Several sustainable
practices are being implemented, among which we
highlight: sustainable public procurement, the
management of solid waste that appears as a major
environmental impact of the Institute's activities and main
implemented action became the guiding element for
environmental management. Other actions of
sustainability and environmental education for
community awareness and the importance of
environmental preservation.

KEYWORDS: Project Campus Verde, sustainability, public management.
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1. APRESENTAÇÃO
Atualmente a questão ambiental tem sido constantemente discutida em virtude do
aumento da degradação do meio ambiente e de suas consequências para a qualidade de vida da
população. Toda essa discussão revela a crescente sensibilização da sociedade, que passou a
entender que qualidade de vida também está associada a um meio ambiente equilibrado.
A administração pública exerce um papel fundamental na sensibilização da sociedade na
medida em que adota procedimentos que minimizam impactos ambientais, principalmente na
aquisição dos materiais necessários ao desenvolvimento de suas atividades, na gestão de consumo
de água, geração de resíduos líquidos e sólidos e consumo de energia, buscando práticas de
sustentabilidade e racionalização dos gastos institucionais. Essa responsabilidade se torna efetiva
com a elaboração de políticas direcionadas à preservação e conservação do meio ambiente.
A sustentabilidade nos órgãos governamentais tem sido cada vez mais um diferencial da
nova gestão pública, na qual os administradores passam a serem os novos agentes de mudança.
Pequenas ações realizadas diariamente, como, por exemplo, a redução no consumo de bens e
produtos, o uso eficiente de água e energia elétrica, a coleta seletiva, entre outros, contribui para a
sustentabilidade e para a sensibilização da população, utilizando-se como motivação a ideia que
cada um pode fazer a sua parte nas atividades cotidianas no trabalho, em casa, no escritório, na rua,
na escola e em outros lugares.
Para garantir a implementação de iniciativas sustentáveis, o Ministério do Meio Ambiente
(MMA) criou programas e projetos que promovem o desenvolvimento e a adoção de uma política
de responsabilidade socioambiental (RSA). A Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P) se
tornou o principal programa de gestão socioambiental no âmbito das instituições públicas, tendo
sido implementado por diversos órgãos das três esferas de governo. Outro projeto que também
leva em consideração ações de gestão ambiental é o Projeto Esplanada Sustentável (PES), uma
iniciativa conjunta de quatro Ministérios: Planejamento; Meio Ambiente; Minas e Energia; e
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que tem por objetivo principal incentivar órgãos e
instituições públicas federais a adotarem modelo de gestão organizacional e de processos
estruturados na implementação de ações voltadas ao uso racional de recursos naturais,
promovendo a sustentabilidade ambiental, socioeconômica e respondendo às expectativas sociais.
Dessa forma este trabalho tem como objetivo avaliar o processo de implantação do Projeto
Campus Verde no IFRN através de estudo descritivo, com abordagem dos procedimentos que foram
adotados no processo de inserção da RSA e da sustentabilidade nas atividades da instituição. Nesse
estudo são apresentadas as ações empreendidas pelo IFRN para atender a legislação quanto à
promoção da contratação pública sustentável (Decreto nº 7.746/2012), à elaboração dos Planos de
Gestão de Logística Sustentável (IN 10/2012), à instituição da coleta seletiva solidária (Decreto nº
5.940/2006), bem como em relação à forma de implantação da Agenda Ambiental na Administração
Pública (A3P), com as ações de sensibilização e formação de equipes em todos os campi.

2. REFERENCIAL TEORICO
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) é um
espaço de construção do conhecimento, de interdisciplinaridade, com foco na educação
profissional, científica e tecnológica, sendo importante também ressaltar a sua função social na
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formação de cidadãos, que devem assumir responsabilidade social, ambiental e econômica para a
melhoria da qualidade de vida da sociedade.
Nesse contexto, convém discutir o que se entende por RSA (responsabilidade
socioambiental). Considerando que não existe um conceito único e universal que a defina, desde a
década de 80 o termo tem sido proposto e divulgado por diferentes organizações não
governamentais, estando, na maioria das vezes, voltado para a responsabilidade social no âmbito
das atividades empresariais.
No que diz respeito ao setor público, as diversas instituições têm elaborado o conceito a
partir de uma abordagem ampla e abrangente que envolve conjuntamente os três pilares da
sustentabilidade: social, ambiental e econômico. Segundo Alcoforado (2001), os meios de controle
ambiental nas iniciativas públicas atravessam três gerações principais de políticas ambientais, a
saber: A primeira geração é baseada na abordagem do comando e controle, a segunda no emprego
de instrumentos econômicos e de mercado e a terceira em instrumentos de interação e
responsabilização social ou de auto regulação.
Mais do que um conceito, todavia, pode-se afirmar que RSA é um processo contínuo e
progressivo de preocupação e respeito com os recursos naturais, para evitar o seu esgotamento e
atender a legislação ambiental, mas, sobretudo, formar cidadãos conscientes da responsabilidade
de cada um no meio em que vive. Para Zarpelon (2006), a responsabilidade social garante melhor
qualidade de vida aos interesses individuais ou coletivos, garantindo como consequência
crescimento e desenvolvimento da sociedade.
Assim, o aspecto mais importante relacionado à RSA está voltado ao desenvolvimento de
competências cidadãs para avanço em direção à sustentabilidade no âmbito da administração
pública, com a assunção de responsabilidades sobre questões sociais e ambientais correspondentes
a todos os públicos com os quais a Instituição interage: trabalhadores, consumidores, governo,
empresas, investidores e acionistas, organizações da sociedade civil, mercado e concorrentes,
comunidade e o próprio meio ambiente.
Existe uma grande divergência quanto ao mérito da responsabilidade social. Alguns autores
consideram que transformações no papel da empresa, governo e, em especial, da sociedade,
proporcionaram uma nova visão da questão. Para Ashley (2002), é vista como ação que vem
contribuir para a melhoria da sociedade, representadas por meio de ações e atitudes, trazendo
benefícios para a coletividade.
Para contribuir para uma melhor qualidade de vida na sociedade, é preciso ficar atento ao
seu crescimento acelerado e desenfreado. O desenvolvimento sustentável seria aquele que respeita
o uso racional da terra, procurando utilizar o recurso natural de maneira responsável, preservando
o meio ambiente. E, para se atingir esse desenvolvimento, algumas condições são definidas como
básicas, dentre as quais podemos citar como principais: mudança nos padrões de consumo;
prioridade na conservação dos sistemas naturais; estímulo à economia de consumo e à reciclagem
e fomento ao desenvolvimento tecnológico, ampliando a capacidade de suporte de recursos
naturais.
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Outro instrumento que tem se proposto para atuação na administração pública, visando à
sustentabilidade, são as licitações sustentáveis. Nesse sentido, deve ser observado na celebração
de contratos e em futuras aquisições, os critérios ambientais, econômicos e sociais, para Biderman
(2006), essa modalidade de licitação vem para solucionar a integração do processo da compra e
contratação dos agentes públicos. Objetivando “reduzir impactos à saúde humana, ao meio
ambiente e aos direitos humanos”, oferecendo benefícios para o ambiente e a sociedade.
É importante para o órgão assumir uma responsabilidade ambiental, para que a
organização, no desempenho de suas funções, possa mensurar os seus aspectos e impactos
ambientais, contribuindo formalmente para o seu desenvolvimento e assumindo uma política
ambiental.
Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2004), a política ambiental é
“o conjunto de intenções e princípios gerais de uma organização em relação ao seu
desenvolvimento ambiental, conforme formalmente expresso pela alta administração”. Já o
desempenho ambiental “é o conjunto de resultados mensuráveis da gestão de uma organização
sobre os seus aspectos ambientais”, enquanto que o aspecto ambiental “é o elemento das
atividades ou produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente”.
Para que a política ambiental se concretize de forma eficiente e abrangente é preciso que
ela seja incorporada no ápice da Instituição, pois só assim, através do compromisso da alta gestão,
se demonstrará o efetivo interesse em atingir os objetivos propostos fazendo com que todos
participem das ações, fazendo-se necessárias e imprescindíveis campanhas educativas para o
alcance deste objetivo.
A Política Nacional de Educação Ambiental regulamentada pela Lei nº 9.795/1999, em seu
art. 1º, define educação ambiental como “o processo através do qual o indivíduo e a coletividade
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e
sua sustentabilidade” (BRASIL, 1999).
Através da educação ambiental, um novo conceito de qualidade de vida e responsabilidade
com o meio ambiente vai surgindo, e os atores envolvidos neste cenário tomam consciência da
importância de mudança de hábitos. Dessa maneira, várias informações são transmitidas, levandose ao conhecimento do grande público, ações de proteção dos recursos naturais tais como:
reciclagem e reutilização de materiais, redução do consumo de água e energia, redução do consumo
de papeis, dentre outros.
Os programas de educação ambiental com a temática de resíduos sólidos contribuem para
a sensibilização das pessoas acerca do consumo responsável, fazendo com que a pessoa sinta-se
partícipe do problema e procure encontrar soluções para o impacto ambiental que esse consumo
pode gerar. Assim sendo, as atividades ligadas à geração, redução, reutilização e reciclagem de
resíduos proporcionam reflexão sobre a forma como eles podem ser gerenciados, contribuindo,
desse modo, para minimizar o volume de resíduos que é destinado aos aterros e lixões.
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Para auxiliar no entendimento dos estudos sobre gerenciamento de resíduos sólidos, é
importante analisar as contribuições de Valle (2002, p. 97), que destaca quatro formas distintas e
complementares de abordar a problemática ambiental, a saber:
reduzir – abordagem preventiva, orientada para diminuir o volume e o impacto
causado pelos resíduos. Em casos extremos, pode-se eliminar completamente o resíduo
pela prevenção de sua geração.
reaproveitar – abordagem corretiva, direcionada para trazer de volta ao ciclo
produtivo matérias-primas, substâncias e produtos extraídos dos resíduos depois que eles
já foram gerados. A reutilização e a reciclagem são formas de reaproveitar resíduos.
tratar – abordagem técnica que visa alterar as características de um resíduo,
neutralizando seus efeitos nocivos. O tratamento pode conduzir a uma valorização do
resíduo – abordagem de cunho econômico dirigida para extrair valores materiais ou
energéticos, que contribuem para diminuir os custos de tratamento e, em alguns casos,
podem gerar receitas superiores a esses custos.
dispor: abordagem passiva, orientada para conter os efeitos dos resíduos,
mantendo-os sob controle, em locais que devem ser monitorados.

Sobre esse mesmo tema Mandelli (1997, p.130) destaca, “a população em geral,
familiarizada com os resultados do gerenciamento de resíduos sólidos, tem maior probabilidade de
estabelecer condições favoráveis para o manejo (acondicionamento, estocagem, coleta e
transporte) desses resíduos e, consequentemente, melhores condições para o tratamento e
disposição final dos mesmos”.
Diante do extenso cronograma de atividades a serem desenvolvidas durante a implantação
de um Sistema de Gestão Ambiental, não se pode esquecer que é obrigatório, na elaboração do
projeto, o atendimento à legislação ambiental vigente, ressaltando que os órgãos devem atender
as normas federais, estaduais e municipais, e, em alguns casos, também devem ser observadas as
normas de direito internacional.
Nesse cenário legislativo, no âmbito da administração pública federal surgiu o Decreto nº
5.940, de 25 de outubro de 2006, que instituiu a separação dos resíduos recicláveis descartados
pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a
sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis. A Portaria
Interministerial nº 244, de 6 de junho de 2012, por sua vez, instituiu o PES (Projeto Esplanada
Sustentável), cuja finalidade é integrar ações que visam à melhoria da eficiência no uso racional dos
recursos públicos e à inserção da variável socioambiental no ambiente de trabalho. Já a Portaria nº
217, de 30 de julho de 2008, instituiu, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, o Comitê de
Implementação da A3P, com competências para propor e definir as diretrizes para a implementação
dessa norma.
Para regulamentação da questão quanto às contratações públicas sustentáveis, surgiu a
Portaria nº 61, de 15 de maio de 2008, que estabeleceu práticas de sustentabilidade ambiental a
serem observadas pelo Ministério do Meio Ambiente e suas entidades. Todas regulamentadas pela
Lei N° 8.666/93, com vistas à promoção do desenvolvimento nacional sustentável. O
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Decreto N° 7.746/12, para estabelecer critérios, práticas e diretrizes gerais para a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável por meio das contratações realizadas pela administração
pública federal direta, autárquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes. O Decreto
N° 5.450/05, que regulamentou o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços
comuns e a Instrução Normativa N° 1, de 2010, que estabeleceu critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras na Administração Pública Federal
e por último a Lei N° 12.462/11 que instituiu Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC.
Tendo como referência todos esses instrumentos legais, o Projeto Campus Verde do IFRN
surgiu também para atender a Instrução Normativa nº 10, de 12 de Novembro de 2012, que
estabelece regras para elaboração dos planos de gestão de logística sustentável, onde ficam
instituídas as regras para elaboração do plano na administração pública federal direta, autárquica,
fundacional e nas empresas estatais dependentes.

3. METODOLOGIA
O presente artigo constitui-se em um estudo descritivo, que apresenta características de
observação, registros, análise e correlaciona os fatos ou fenômenos sem manipulá-los, procurando
descobrir, com a precisão possível, a frequência com que um fenômeno ocorre. Dessa forma, serão
descritos os procedimentos relacionados à forma como está sendo implantada a Gestão Ambiental
na instituição, descrevendo os programas, projetos e atividades realizadas e as ações
implementadas.
Neste trabalho, utilizou-se como fonte de dados o material do Projeto Campus Verde, que
foi instituído em 2011, por iniciativa da Pró-Reitoria de Administração da Instituição e atuando até
o presente da pesquisa na Pró-Reitoria de Extensão, para atender ao que estabelecia a legislação e
neste cenário surgiu à necessidade de implantação de um projeto ambiental em cada Campus da
Instituição, de forma sistêmica, assumindo a sua responsabilidade social.

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE RESULTADOS
O Projeto Campus Verde foi estruturado a partir de eixos temáticos prioritários para que
todos os Campi da Instituição sigam uma mesma linha de pensamento e trabalho, sistematizando
assim suas ações. Para a gestão adequada dos resíduos gerados, as ações foram definidas tendo por
base a política dos 5R´s: Repensar, Reduzir, Reaproveitar, Reciclar e Recusar consumir produtos que
gerem impactos socioambientais significativos. Dessa forma, deve-se primeiramente pensar em
reduzir o consumo e combater o desperdício, para só, então, destinar o resíduo gerado
corretamente. Outros eixos temáticos do projeto são: uso racional dos recursos naturais e bens
públicos; qualidade de vida no ambiente de trabalho; sensibilização e capacitação dos servidores e
licitações sustentáveis, tendo como base a Agenda Ambiental da Administração Pública, conhecida
como A3P.
Na área de gestão de resíduos sólidos, para sistematização, continuidade e abrangência do
Projeto em toda instituição, foi necessária a composição de subcomissão em cada Campus, com a
participação de vários colaboradores, dentre os quais professores, técnicos-administrativos, alunos
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e funcionários terceirizados que prestam serviços de limpeza/manutenção na Instituição. As
comissões se reúnem, pelo menos, três (2) vezes por ano para trocar informações, discutir sobre
como a gestão ambiental está sendo executada em cada Campus, quais as dificuldades encontradas
na implantação do projeto, e, nessas ocasiões, são apresentadas também planilhas com planos e
metas alcançados.
Para as atividades de gestão de resíduos, em virtude das especificidades de cada Campus,
determinou-se que a coleta seletiva fosse feita separando-se o papel (por ser o maior tipo de resíduo
reciclável gerado), o lixo eletrônico, e as pilhas e baterias e óleo de cozinha.
Na prática, em cada sala administrativa foi disposta uma caixa, exclusivamente, para
coletar os papéis que serão reaproveitados e para a coleta dos resíduos não recicláveis ou que não
possuam valor econômico na região. Outra ação na parte de gestão de resíduos foi a substituição
do copo descartável por canecas reutilizáveis distribuídas aos servidores, bolsistas e terceirizados,
a adesão ocorreu aos poucos através de sensibilização ficando o copo descartável somente para
visitantes. A Figura 1, mostra as caixas coletoras de papel nos setores administrativos e as canecas
utilizadas em substituição a copos descartáveis.

Figura 1: (a) caixas coletoras de papel nos setores administrativos (b) canecas utilizadas em substituição a
copos descartáveis

Cada Campus dispõe de lixeiras para coletar os materiais descartados usualmente como
papéis amassados, plásticos utilizados em alimentos e que não possam ser reciclados, resíduos de
alimentos, grampos amassados de grampeador, entre outros, que são usualmente destinados à
coleta da prefeitura da cidade. A coleta interna é realizada por funcionários terceirizados
responsáveis pela limpeza.
Para os recicláveis a coleta externa é feita pelas associações e cooperativas de catadores,
conforme determinado pelo Decreto 5.940/2006 (BRASIL, 2006) sendo de responsabilidade destas
o transporte do material até seu destino adequado. Para operacionalização e registros desses
materiais gerados por cada Campus e pela Reitoria, os resíduos recicláveis separados são pesados e
controlados através de volume, quando encaminhados às cooperativas de catadores, pois se faz
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necessário monitorar e manter o funcionamento da coleta seletiva na Instituição, divulgando os
benefícios socioambientais alcançados. A cooperativa atualmente que faz a coleta em Natal é a
COOPICICLA, atendendo os Campus (Natal Central, Parnamirim, Cidade Alta, São Gonçalo do
Amarante e Zona Norte e Reitoria) e em Mossoró ACREVI.
Os demais resíduos gerados (matéria orgânica e rejeitos), são usualmente destinados à
coleta convencional da prefeitura. Alguns resíduos específicos já estão com a logística de retorno
ao fabricante implantada, sendo a responsabilidade do IFRN de dispor de recipientes específicos
para coleta e contato com as empresas de recolhimento para o transporte e destino aos fabricantes
para reciclagem ou destino ambientalmente adequado, foram descartados em 2015, 210 kg de
pilhas e baterias, o quantitativo de descarte de toner foi de 1094 unidades. Os resíduos do tipo óleo
de cozinha usados são encaminhados para projetos sociais para fabricação de sabão ou para
utilização em aulas práticas de laboratório. Os resíduos gerados em laboratório e as lâmpadas estão
aguardando a concretização da licitação e sua contratação.
O gerenciamento dessas ações ainda é feito de forma manual porém há um projeto em
andamento para implantação do Sistema de Controle Ambiental do IFRN, construindo uma
plataforma sistêmica para o gerenciamento ambiental com o objetivo de controlar os resíduos
gerados, água e efluentes, energia elétrica em cada Campus e na Reitoria, bem como, para a
comunidade externa e interna acompanhar os dados estatísticos e obter informações mais precisa
e em tempo hábil sobre o descarte no instituto.
A figura 2, mostra os tipos de coletores distribuídos, tanto para pilhas e baterias, como
óleo de cozinha.

Figura 2: Coletores de pilhas/baterias e óleo de cozinha

Para as pilhas e baterias a instituição firmou acordo com uma empresa recicladora tendo
sido instalado em todos os Campi duas caixas coletoras que é removida a cada 30Kg de pilhas, sendo
devidamente embalada, para ser encaminhada para reciclagem para empresa, esta coleta é feita
via correios, foram coletas 720Kg, no período de 2012 a 2015.
Durante o ano de 2015, foi estruturado uma nova gestão na comissão da sustentabilidade
para tratar dos seguintes eixos: Gestão Administrativa; Gestão de Serviços Sustentáveis; Gestão de
Educação Ambiental e Comunicação; Gestão de Compras; Gestão de Monitoramento e Avaliação;
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Gestão de Qualidade de Vida; Gestão de Obras Sustentáveis, Manutenção Predial e Acessibilidade
e Gestão de Laboratórios e Segurança.
Nesse mesmo ano, além das usinas fotovoltaicas implantadas na Reitoria, Ceará-Mirim e São
Paulo do Potengi, entraram em funcionamento outras usinas nos Campi de São Gonçalo do
Amarante, Parelhas, Canguaretama, Currais Novos e Natal-Central. Ao final do ano de 2015, as sete
usinas fotovoltaicas em funcionamento, somaram 871 kW em operação.
A instalação de usinas fotovoltaicas além de gerar economia para a instituição, atua como
fator de proteção ambiental haja vista que evitou o lançamento na atmosfera de aproximadamente
37 toneladas de CO2, a figura 3, apresenta uma demonstração da empresa instalando os painéis na
Reitoria.

Figura 3: Painéis solares instalados e operando na Reitoria

O IFRN foi a primeira instituição pública brasileira a usar micro e minigeradores conectados
à rede de distribuição de energia elétrica, conforme Resolução Normativa 482/ANEEL e se com isso
torna-se referência em sustentabilidade no estado, sendo a instituição pública com maior área de
usinas instalada em telhado, e além disso, essas usinas servem de laboratório para os alunos dos
cursos das áreas afins, promovendo maior conhecimento e integração com o setor produtivo.
Também na área de sustentabilidade os campi têm investido em instalação de Estações de
Tratamento de Esgoto com a finalidade de evitar a contaminação do lençol freático e o
reaproveitamento das águas servidas, Já encontram-se com unidades de tratamento de efluentes
os campi de Ceará-Mirim, São Paulo do Potengi, Nova Cruz, Caicó e Natal-Zona Norte.
Para dar sustentabilidade e permanência ao projeto, é necessário divulgar as ações e
manter um programa de educação ambiental constante, é preciso também manter as comissões
motivadas e atuantes. Foram realizadas videoconferência, reuniões presenciais, neste momento são
discutidas as ações implantadas, as dificuldades enfrentadas e as metas a serem alcançadas. As
comissões também recebem e-mail lembrando as atividades a serem executadas e o calendário que
precisa ser seguido. Para a divulgação do projeto para a comunidade acadêmica por sua vez, utilizase dos diversos meios de comunicação da Instituição tais como:





e-mail institucional dos servidores (3.129 servidores recebem a divulgação eletrônica);
cartaz de divulgação próximo ao local do ponto eletrônico;
palestras de sensibilização e conscientização;
jornal interno da Instituição;
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criação de Home Page para o Projeto, facebook (948 seguidores), com todas as informações
necessárias;
inclusão de um link no site do IFRN, onde os servidores poderão dar sugestões e fazer
perguntas à Comissão.

O Projeto Campus Verde iniciou com ações de cunho educativo visando à gestão de
resíduos e tomou corpo a partir de 2012, incluindo atividades relacionadas com a proteção dos
recursos naturais, atendendo a legislação para esse tema. Dessa forma, outras ações se
incorporaram ao projeto, tais como:
 Elaboração de um projeto base para diminuição de gastos com água e para reutilização;
 Inserção da prática de licitações públicas sustentáveis no setor responsável;
 Inserção de parâmetros nos projetos de engenharia/arquitetura de elementos necessários
e suficientes com indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental da obra;
 Promoção de parceria com outros entes da administração;
 Promoção de projetos de extensão com práticas sustentáveis;
 Promoção de programas de educação ambiental em articulação com os Campi;
 Elaboração de um Guia de Rotinas Administrativas Verde para ser padronizado na área
administrativa da instituição;
 Elaboração dos Planos de Gestão de Logística Sustentável;
 Promoção de parceria com Projeto de Ação Social.
Ações que visam sustentabilidade no setor público, em especial em instituições de ensino,
têm sido implementadas com êxito, conforme atestam De Conto (2010), Gomes (2010), Lyra &
Wendling Junior (2011).
Para as atividades de gestão de resíduos, em virtude das especificidades de cada Campus,
determinou-se que a coleta seletiva fosse feita separando-se o papel (por ser o maior tipo de resíduo
reciclável gerado), o lixo eletrônico, e as pilhas e baterias. Algumas ações desse tipo já foram
realizadas no Campus Central, da mesma forma como as citadas por Lopes et al. (2005) e Lima
(2005), no entanto, devido à falta de definição de responsabilidades, se tornou uma prática isolada
que teve descontinuidade em diversos períodos. Outras atividades para reaproveitamento de
resíduos orgânicos, através da compostagem, também citadas por Silva et al. (2005) e Pereira
(2007), foram realizadas naquele Campus, mas também sofreram descontinuidade. Com a expansão
da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, faz-se necessário haver diretrizes
sistêmicas para toda a Instituição de modo a se ter uma política de gestão ambiental para o IFRN.
As ações de educação Ambiental levam em consideração a formação de todos que passam
pela instituição para uma cultura de preservação e acima de tudo de responsabilidade com os
resíduos gerados. Panfletos geralmente são dispostos em locais de grande circulação e em pontos
estratégicos onde são gerados resíduos para que se tenha um conhecimento amplo das ações
realizadas. Está sendo elaborado atualmente um layout com placas indicativas de que o IFRN tem
um projeto de gestão ambiental indicando a sua funcionalidade e como cada pessoa pode ajudar e
participar.
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5. CONCLUSÃO
Com base no trabalho realizado, concluiu-se que O Projeto Campus Verde é uma iniciativa
que demanda o engajamento individual e coletivo, a partir do comprometimento pessoal e da
disposição para a incorporação dos conceitos preconizados, para a mudança de hábitos e a difusão
do programa na Instituição.
De acordo com os dados mostrados, várias práticas sustentáveis vêm sendo
implementadas pelo Projeto Campus Verde sendo primordial a sensibilização da comunidade
(docentes, técnicos-administrativos, discentes e terceirizados), de modo que todos se sintam
partícipes dessa ação e responsáveis pela responsabilidade ambiental da instituição. Vê-se presente
neste projeto que a partir do momento em que todos trabalham em uma estratégica e logística
única dentro de uma instituição, observa-se que avanços em ações que antes eram pontuais,
atualmente surgem em grande destaque e se consegue um maior resultado, pois, todos trabalham
com planejamento e objetivos únicos.
De um modo geral, esse Projeto mostra a importância que as instituições de ensino têm
em “dar exemplo” na adoção de medidas que permitam a redução de impactos socioambientais
negativos, contribuindo para a economia dos recursos públicos e beneficiando não só o meio
ambiente com redução da exploração dos recursos naturais, mas também com a sensibilização de
toda a comunidade acadêmica na temática ambiental. O grande desafio para continuidade desse
Projeto consiste em transformar discurso em prática e a intenção em compromisso.
Esta iniciativa está contribuindo como uma ação fundamental para a implantação de uma
gestão ambiental de forma sistêmica, o que demonstra o interesse da Instituição em cumprir sua
função social de educar e formar cidadãos conscientes e participantes no processo de preservação
do meio, através da mudança de hábitos e de um engajamento coletivo para a melhoria das
condições ambientais do planeta.
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RESUMO
Este artigo trata da temática dos resíduos de serviço de
saúde. Nesse contexto, o seu objetivo foi o de analisar e
propor, caso necessário, uma medida de controle dos
resíduos de serviço de saúde, no hospital abordado,
localizado na cidade do Natal, capital do Rio Grande do
Norte, no período do primeiro semestre de 2016. A
metodologia partiu, inicialmente, de pesquisa
bibliográfica (GIL, 2010), com fichamentos em periódicos,
livros e documentos. Dessa forma, foi realizada uma
entrevista com funcionários do espaço hospitalar para

coleta de dados primários a respeito da situação do
hospital escolhido para estudo. Assim, teve-se como
resultado que, em suma, o hospital não se apresenta em
uma situação crítica em sua totalidade, no entanto
ocorrem algumas falhas no que tange a gestão dos
resíduos sólidos de serviço de saúde -como, por exemplo,
o armazenamento externo ineficiente dos resíduos
comuns-, possibilitando que o PGRSS não seja
inteiramente aplicado e eficaz.

PALAVRAS-CHAVE: Recurso natural, Resíduos sólidos, Saúde, Medida de controle, Meio ambiente.

SOLID WASTE DIAGNOSIS: OVERVIEW OF A PUBLIC HOSPITAL IN NATAL/RN
ABSTRACT
This article discusses the theme of health care waste. Its
objective was to analyze and propose, if necessary, a
measure of control of health service waste in the accosted
hospital in the city of Natal, capital of Rio Grande do
Norte, during the first semester of 2016. The methodology
departed, initially, by bibliographical research (GIL, 2010),
with book report in journals, books and documents. That
way, it was realized an interview with officials from the

hospital space for the collection of primary data about the
hospital situation chosen for study. So, it was as a result
that, in short, the hospital does not present itself in a
critical situation, in its entirety, nonetheless there is some
failures with respect to management of health service
waste - such as, the inefficient storage external common
waste - enabling the PGRSS not be fully implemented and
effective.

KEYWORDS: Natural resource, Solid waste, Health, Control measure, Environment.
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1 INTRODUÇÃO
Este estudo aborda a temática dos resíduos sólidos diante de um panorama hospitalar. Nessa
perspectiva, esses resíduos têm sido considerados intrínsecos às relações humanas na medida em
que são gerados a partir das atividades do homem que, em sua pluralidade, não corroboram com o
destino adequado e legal dos resíduos. Assim, surgem problemáticas relacionadas aos recursos
naturais, tais como a contaminação da água, do solo, da vegetação e do ar. No cenário mundial, a
dinâmica desses recursos - insumos necessários à vida na Terra - abrange inúmeros ambientes e
atividades, as quais perpassam pelos ciclos de desenvolvimento do homem - único agente gerador
de resíduos (PHILLIP JR, et al., 2005).
No Brasil, por sua vez, embora esteja em vigor a Lei n° 12.305/10 da Política Nacional de
Resíduos Sólidos, observa-se uma falha na administração do destino dos resíduos sólidos,
produzidos tanto no espaço doméstico, como no urbano, empresarial e rural. Nesse contexto, este
artigo aprofunda-se no recorrente e questionável destino dos materiais produzidos,
especificamente, nos hospitais - local que exige uma qualidade ideal de vigilância sanitária. Os
resíduos de serviços de saúde, de acordo com a NBR 12807 (ABNT, 1993b), compreendem restos de
alimentos, papéis, invólucros, restos de materiais cirúrgicos e de tratamento médico, exigindo um
manejo adequado e dotado de atenção devido ao potencial risco à saúde pública (PHILLIP JR, et al.,
2005).
Na área objeto deste estudo, existem artigos científicos que nos serviram como base a
exemplo Lima (2005), porém nenhum deles analisa na contemporaneidade a disposição de resíduos
de serviço de saúde no hospitais públicos de Natal/RN. Mediante à problemática exposta, esta
pesquisa questiona: quais medidas de controle dos resíduos sólidos hospitalares, no hospital em
questão, podem contribuir para a melhorias na disposição adequada diante do panorama local. Para
responder tal indagação, o objetivo geral foi o de analisar a situação dos resíduos de serviço de
saúde, em um hospital público, localizado na cidade do Natal, capital do Rio Grande do Norte, no
período do primeiro semestre de 2016

2 REVISÃO BIBLIOGRAFICA
2.1 Recursos naturais
Os recursos naturais podem ser conceituados como sendo qualquer insumo necessário aos
organismos, populações e ecossistemas para a manutenção de sua existência no planeta Terra.
Desse modo, tais recursos contribuem para a efetiva realização das atividades humanas e estão
segmentados em dois grupos: renováveis e não-renováveis. Os recursos renováveis perpassam por
um ciclo natural, que garante o retorno de sua disponibilidade após sua utilização, como a água, ar,
biomassa e vento. Em contrapartida, os recursos não-renováveis englobam minerais energéticos combustíveis fosseis e urânio - e os não-energéticos - fósforo e cálcio (BRAGA, et al., 2005).
Sobre esse conceito, o autor Venturi (2006) contribui ao expor que os recursos naturais são
qualquer elemento ou aspecto da natureza que possa ser explorado pelo Homem, direta ou
indiretamente. Diante dessa lógica, os resíduos sólidos são o resultado da utilização dos recursos
naturais na medida em que o primeiro cresce proporcionalmente à exploração do segundo.
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2.2 Controle ambiental de resíduos sólidos
O controle ambiental de resíduos sólidos por muito tempo não foi tratado da forma
adequada por carência de uma legislação específica. Tal impasse, por sua vez, acabou causando
vários problemas ao meio ambiente e à saúde da população, como por exemplo o ocorrido em
Goiânia em 1987. O acidente ocorreu quando catadores de sucata entraram no Instituto Goiano de
Radioterapia, o qual havia sido desativado, em busca de metal para vender e, em cadeia,
encontraram uma máquina de radioterapia com CÉSIO-137 - elemento altamente radioativo e
possuidor de brilho, atrativo para uma criança que após ingeri-lo, faleceu (G1, 2013).
Mediante a isso e a inúmeras questões ambientais, à nível local e global, o Brasil aprovou a
lei nº 12.305/10, que traz à tona a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) para solucionar e
remediar o uso inadequado dos resíduos sólidos. Este marco está atrelado a várias outras leis,
formando um alicerce legal da postura de todos os agentes envolvidos no ciclo de vida desses
resíduos.
A PNRS engloba várias diretrizes, normas e regras para o manejo e gestão integrada desses
resíduos, como também sua disposição final adequada, mas para isso é preciso identificar quais são
os resíduos sólidos. Segundo a Norma Brasileira NBR 10004/2004, caracterizam-se os resíduos
sólidos como todos os materiais descartáveis no estado sólido e semissólido que são resultados das
atividades da comunidade, de indústria, domiciliar, hospitalar, comercial, agrícola, serviço de
varrição e de mineração (ABNT,2004).

2.3 Resíduos sólidos: serviço de saúde
Os resíduos sólidos são tratados de acordo com o Plano Nacional de Saneamento Básico
(Plansab), com elaboração prevista na Lei nº 11.445/2007, estruturado pelo Ministério da cidade,
consiste em um grupo de macrodiretrizes e estratégias a fim de coordenar e planejar o setor e
articulações intersetoriais e interinstitucionais para efetiva implementação da Política Nacional de
Saneamento Básico, cujas exigências envolvem a administração logística, orçamentária e financeira
para a sua efetiva coordenação. Nesse sentido, o plano abrange a participação, em conjunto, dos
atores sociais no que tange o tema do saneamento básico, tendo uma visão pragmática para o
presente e futuro, pautando os fatores sanitários, os sociais e os ambientais que o determinam
(BRASIL, 2007).
O saneamento básico exige medidas estruturais e estruturantes, as primeiras englobam
intervenções físicas relevantes nos territórios, como a melhoria do abastecimento de água potável,
esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas
pluviais urbanas - searas que refletem, também, na saúde. As medidas estruturantes, por sua vez,
são compreendidas por aquelas que fornecem assistência política e gerencial para a
sustentabilidade da prestação dos serviços, sendo associadas a manutenção da gestão
administrativa e da infraestrutura física (PLANSAB, 2014).
No que diz respeito ao saneamento ambiental, exige-se responsabilidade para com o
acondicionamento, transporte e tratamento dos resíduos hospitalares. O agrave do despejo ou
manejo inadequado destes resíduos abrange tanto alterações na dinâmica dos solos e das águas,
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como pode ser fator causador de patologias epidérmicas, intestinais, cólera, tifo, hepatite (PICOLLI,
et al., 2008).
Concernente a essa abordagem, o autor Braga et al. (2005) apoia-se no viés prioritário do
controle do abastecimento de água, evidenciando que esta deve apresentar características
toxicológicas e sanitárias adequadas para o consumo. Desse modo, torna-se um agrave a diluição
de despejos humanos de origem industrial, hospitalar e agrícola ao degradarem as reservas pluviais,
introduzindo problemáticas para a saúde do indivíduo consumidor.

3 METODOLOGIA
A metodologia partiu, inicialmente, de pesquisa bibliográfica (GIL, 2010), com fichamentos
em periódicos, livros e documentos. Dessa forma, foi realizada uma entrevista com funcionários do
espaço hospitalar para coleta de dados primários a respeito da situação do hospital escolhido para
estudo.
O hospital utilizado para o desenvolvimento deste artigo está localizado no bairro de Lagoa
Nova, em Natal, capital do Rio Grande do Norte. É um hospital público que atende um número
médio de 250 pacientes por dia, chegando ao valor médio de 7.000 potiguares (tanto da capital,
como do interior do estado) por mês. Os principais serviços realizados e oferecidos pelo hospital
que serviu como objeto de estudo desse artigo são: ortopedia, clínica média, pediatria, cirurgia
geral, UTI, cirurgia buco-maxilo-facial, anestesia, análises clínicas, fisioterapia, fonoaudiologia,
oftalmologia e otorrinolaringologia.

3.1 Identificação e quantificação dos resíduos gerados
Tendo em vista o objetivo da lei 12.305/10 PNRS, perante os Resíduos do Serviço de Saúde
(RSS), buscando apreender o máximo de informações possíveis e de diferentes pontos de vista,
foram desenvolvidas duas entrevistas para a coleta de dados a respeito da situação do hospital
escolhido para estudo, sendo o primeiro direcionado para a responsável pelo Setor de Gestão de
Resíduos Sólidos e o segundo direcionado para um dos funcionários, tendo em vista a possibilidade
de se encontrar contradições.
Para a aplicação de tais questionários foram realizadas três visitas técnicas ao Hospital, nos
dias 25 e 26 de julho e no dia 17 de agosto do presente ano de 2016.

3.2. Identificar se o gerenciamento destes resíduos é feito corretamente
Para complementar esta pesquisa, foram feitas, nos mesmos dias que a aplicação das
entrevistas, visitas técnicas pelas principais áreas do hospital, buscando identificar o modo de
gerenciamento dos resíduos em questão.

4 RESULTADOS E DISCURSSÕES
4.1 Caracterização dos resíduos gerados no hospital
Para uma melhor análise a respeito da situação do hospital utilizado no estudo, foi
desenvolvido um questionamento buscando conhecer as características dos resíduos gerados,
baseando-se na RDC ANVISA n° 306/04 e Resolução CONAMA n° 358/05 foram propostas as 5
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classes que compõe os Resíduos de Serviço de Saúde, Classe A (resíduos infectantes), Classe B
(resíduos tóxicos), C (resíduos radioativos), D (resíduos comuns), e E (resíduos perfurocortantes).
Desse modo, em conjunto com a responsável pelo setor de gerenciamento de resíduos, foi
observado que as classes geradas são A, B, D e E, sendo a classe C de responsabilidade de uma
empresa privada que fornece as máquinas de tomografia, raio-x e entre outros equipamentos que
gerem resíduos enquadrados nesta classe. Para as supostas chapas desses equipamentos, que
funcionam como resultados, já não são mais impressas no hospital e sim disponibilizadas em sistema
online, evitando o descarte destes materiais e gastos com seu tratamento.
No mais, levantou-se a questão sobre a posse de um Plano de Gerenciamento de Resíduos
de Serviço de Saúde (PGRSS) pelo hospital, tendo em vista a exigência deste e de sua aplicabilidade
por parte da ANVISA, expressa no mesmo regulamento supracitado RDC Nº 306/2004, para que o
hospital entre em funcionamento. Logo, como resultado obteve-se uma resposta gratificante, o
hospital possui o PGRS, o qual é gerenciado pela responsável citada anteriormente - graduada em
Biologia - com aplicabilidade para o hospital, tornando o plano funcional, afirmando assim que
possuem conhecimento da funcionalidade do PGRSS e a sua consequente redução de custos do
hospital com o tratamento final destes resíduos, auxiliando, assim, uma mitigação da geração de
resíduos e uma efetiva separação entre eles para a destinação final adequada.

4.2 Manuseio, coleta, armazenamento e destinação final
A logística gerada pelo hospital para a coleta destes resíduos é constituída por 98
funcionários exclusivos para a coleta e 2 funcionárias para gestão da tal. A coleta, por sua vez, é
administrada a partir de um plantão de 12h em 12h, ou seja, são horários programados, tornandose um ponto positivo para a gestão dessa atividade, a qual, além disso, segue as regras de higiene e
segurança estabelecidas pela ANVISA norma 12.810/1993.
Dessa forma, constatou-se que no manuseio de todos resíduos, os trabalhadores possuem
os equipamentos de segurança individuais (EPI’S) - como botas, luvas, mascara, gorro, óculos, farda
e máscara de carvão ativado - e também todos os funcionários recebem adicional de insalubridade,
devido ao grau de periculosidade da atividade.
O armazenamento dos resíduos é segregado de duas formas, interna e externamente. O
armazenamento interno é referente aos acondicionadores adequados para cada resíduo no
momento de sua geração até o momento da coleta interna e o externo diz respeito ao local e
acondicionadores que o resíduo fica até que a empresa responsável pela destinação final venha
realizar a coleta externa. O hospital, por sua vez, apresenta acondicionadores internos para todas
as classes geradas e já citadas, com símbolo e nome do resíduo para o qual é destinado em adesivo,
porém todos os que ficam em enfermarias são de mesma cor, branca, o que dificulta a diferenciação
por pessoas leigas que não compreendem as simbologias e/ou não sabe ler, fato muito visto no
hospital deste estudo. Desta forma, os acompanhantes acabam por jogar os resíduos em qualquer
que seja o recipiente, provocando um volume maior de lixo infectado para receber tratamento.
Ademais, uma solução pensada foi a opção de usos de adesivos lúdicos para leigos e analfabetos
ficando os recipientes de resíduo comum na entrada e os de infectantes mais próximo a área dos
profissionais e pacientes, respeitando o limite necessário.
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O armazenamento externo dos resíduos demonstra-se comprometido. O local para os
resíduos infectantes, apesar de possuir porta com vedação e acondicionadores suficientes, não
apresenta identificação na porta, telas e não foi constatada a presença de chave ou cadeado para
deixá-lo mais seguro. O espaço de armazenamento do lixo comum está em péssimas condições
devido à inexistência de portas e acondicionadores, fazendo-os ficarem dispostos em sacos dentro
e fora do ambiente à espera do recolhimento.
A destinação final dos resíduos infectantes é feita por uma empresa especializada que presta
serviços terceirizados ao hospital. O recolhimento deste material é realizado todos os dias pela
manhã e levado ao incinerador de responsabilidade da qual, já o recolhimento dos resíduos comuns
é de responsabilidade do governo. Um grande problema enfrentado pelo hospital em relação a
destinação final é a possível contaminação dos resíduos comuns no momento em que este é
misturado nas enfermarias, pelos motivos já ditos. Assim, caso exista uma possibilidade mínima de
suspeita de que o lixo comum foi misturado ao infectante, todos devem ser direcionados para a
empresa terceirizada a fim de evitar multas por destinação inadequada dos resíduos de serviço de
saúde, o que, consequentemente, acarreta gastos excessivos na conta monetária do hospital,
devido os custos do serviço terceirizado - quilo de resíduo enviado para o incinerador. Desta forma,
a ideia de uma disposição melhor e adesivos adequados em todo o hospital também ajudaria a
minimizar este problema, tendo em vista que a solução completa seria a conscientização e educação
ambiental de cada indivíduo que usa a instalação do hospital.

4.2.1 Treinamento e a problemática sobre a segurança do trabalhador no manuseio
dos resíduos de serviço de saúde
Por ser uma atividade de alta periculosidade, os funcionários responsáveis pelos resíduos de
serviço de saúde devem receber treinamento adequado para que saibam manusear os resíduos de
forma correta e desta maneira minimizar os riscos de acidentes no local de trabalho. Como um
ponto positivo, frente ao que foi dito pelos funcionários sobre a utilização efetiva de todos os EPI’s
exigidos, segundo a entrevista realizada com a responsável pelo setor, esses treinamentos ocorrem
uma vez por ano ou antes quando for constatado que a equipe necessita de um feedback.
Concernente a essa abordagem, um questionário respondido por um funcionário do setor
confirmou todas as informações ditas sobre treinamentos e EPI’s.
Por mais seguro e preparado que o servidor se apresente, ainda assim ocorrem acidentes de
trabalhos devido ao manuseio errado ou por simples descuidos com estes resíduos, os quais podem
gerar graves consequências se contaminados com agentes patogênicos.
Em uma análise, feita juntamente com o hospital, com dados de 2007 a 2015, constatou-se
que os acidentes envolvendo o descarte inadequado do resíduo, principalmente perfuro cortante,
ocorreram, em grande escala, no ano de 2015, sinalizado com 19 casos, como demonstrado na
Figura 1. Assim, totalizando os acidentes ocorridos, no período de 2007 a 2015, evidenciam-se 38
casos, uma média de 4,23 acidentes por ano, como visto na figura 2. Logo, a partir da análise do
total de acidentes ocorridos no hospital, a atividade citada não se mostra a mais perigosa, por
representar apenas 6,66% dos acidentes ocorridos, comprovando, dessa forma, que o uso dos EPI’s
está fazendo grande diferença na segurança destes trabalhadores. Ademais, convém salientar que
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o banco de dados virtuais do hospital começou a funcionar no ano de 2007 e que há grandes chances
da existência de outros dados não virtualizados.

Figura 1: Acidentes – empregados serviços gerais
Fonte: SINAN/HMWG – 2016

Figura 2: Comparação dos acidentes totais
Fonte: SINAN/HMWG – 2016

5 CONCLUSÃO
Por fim, como conclusão deste artigo é possível explanar que, em suma, o hospital não se
apresenta em uma situação crítica em sua totalidade. No entanto, ocorrem algumas falhas no que
tange a gestão dos resíduos sólidos de serviço de saúde - como, por exemplo, o armazenamento
externo ineficiente dos resíduos comuns -, possibilitando que o PGRSS não seja inteiramente
aplicado e eficaz. Em contrapartida, o hospital apresenta muitos avanços quando diante de
comparações a outras instituições públicas, possuindo uma responsável competente pelo setor de
resíduos sólidos, um PGRSS - significante de um conciso progresso ambiental -, acondicionadores
internos com identificação, controle dos acidentes com os funcionários relacionados aos resíduos,
entre outros já citados no desenvolvimento deste artigo. Entretanto, problemas relacionados aos
acondicionadores externos são preocupantes uma vez que, principalmente os resíduos
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considerados infectantes, estão dispostos com possíveis falhas de segurança no seu fechamento e
assim deixando suscetíveis aos que estão próximos a acidentes e erros de manuseio.
A problemática das enfermarias é um dos fatores que provoca a alta do custo mensal para o
pagamento da empresa privada que realiza o tratamento dos resíduos infectantes, pois seu custo é
referente a quantidade de quilo produzida pelo hospital. Desse modo, conforme o resíduo comum
é misturado ao resíduo infectante ele passa a ser também infectocontagioso, sendo vantajoso para
o hospital medidas de controle, como mudar a disposição interna dos acondicionadores e empregar
o uso de adesivos mais lúdicos para a população analfabeta, visando a redução dos gastos.
Logo, sendo palpável que o ideal seria que todos possuíssem consciência ambiental, mas que
isso não acontece de forma abrangente na sociedade hodierna, chama-se a atenção também que
no estudo de caso notou-se um sério problema no descarte inadequado dos resíduos por parte dos
próprios funcionários, ou seja, mesmo que a responsável afirme sobre os cursos de capacitação, é
possível vislumbrar que estes não estão sendo suficientes para um resultado satisfatório. Além
disso, estes descartes são, muitas vezes, os responsáveis pelos acidentes ocorridos, o que gera mais
gastos para o hospital que tem o dever de se responsabilizar pelos eventos, tendo como solução
capital o aumento da frequência e qualidade dos cursos prestados aos funcionários.
Outrossim, a resposta negativa sobre a presença de uma pesquisa de opinião com a
população que frequenta o hospital é um ponto que deve ser frisado. A aplicação da pesquisa de
opinião é capaz de chamar atenção para erros que, geralmente, os responsáveis não conseguem
visualizar, sendo um fator de grande mudança para a atuação do PGRSS existente.
A falta de investimentos financeiros foi apontada como culpada para a não existência de um
PGRSS mais atuante na medida em que a maior parte dos recursos, que já são insuficientes, são
direcionados aos setores de tratamento dos pacientes, não restando muito saldo monetário para a
compra de novos acondicionadores, por exemplo. Com isso, o seguinte artigo serve para
documentar as dificuldades de se manter um bom PGRSS em instituições públicas quando não se
tem um governo com visão adequada para a abordagem de questões relacionadas à seara ambiental
de forma ampla e concisa.
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RESUMO
A indústria da confecção de vestuário e acessórios tem
grande participação nas atividades econômicas da região
Seridó, sendo considerada o segundo maior polo de
bonés do país. Entretanto, essa mesma indústria de
transformação traz aspectos negativos, como a geração
de resíduos têxteis, que ainda são tratados apenas como
rejeito. O presente trabalho de pesquisa realiza um
estudo sobre a destinação dos resíduos têxteis
produzidos nas bonelarias da região do Seridó. Por meio
de pesquisa bibliográfica e aplicação entrevistas a

fabricantes de bonés e à sua associação, foi realizado um
levantamento de dados pertinentes ao estudo, buscando
verificar informações sobre a destinação dos resíduos
têxteis gerados pela indústria boneleira pesquisada. A
análise demonstra que já existe uma alternativa para a
destinação destes e relata a visão dos empresários sobre
o problema de geração de resíduos de suas empresas. O
estudo busca ainda mostrar que há outras medidas que
podem ser adotadas para utilizar os resíduos têxteis de
maneira ecologicamente correta.

PALAVRAS-CHAVE: Indústria boneleira, destinação, resíduos têxteis.

DESTINATION OF TEXTILE WASTES PRODUCED BY THE CAP INDUSTRY IN
SERIDÓ REGION
ABSTRACT
The clothing and accessories industry has major
participation on economic activities in Seridó region,
being considered as the second largest cap producer in
the country. However, this same industry of
transformation brings negative aspects, like the creation
of textile wastes, which are still are seem as garbage. The
present research work makes a study about the
destination of these textile wastes produced by the cap
industry in Seridó region. Through bibliographical
research and interviews with cap manufacturers and

their association, data collection relevant to the study
was made, aiming to verify information about the
destination of the textile wastes generated by the
researched cap industry. The analysis shows that there is
an alternative for these wastes destination and it reports
the manufacturers’ vision about the waste generation
problem of their companies. The study still searches to
show that there are other measures that can be taken to
use the textile wastes in a correct ecological way.

KEYWORDS: Cap Industry, destination, textile wastes.
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1. INTRODUÇÃO
Ao ouvir falar em indústria do vestuário, pensa-se a princípio na linha de produção que
envolve o processo de desenho, criação de modelagem, escolha dos tecidos e aviamentos,
enfesto, corte, montagem, costura e acabamento. Subtendendo-se que ao escolher-se qual tipo
de tecido usar este estará sempre à disposição da produção. Mas de onde vêm tantos tipos,
variedades e tão grande quantidade de tecido que todos os dias adentram nas indústrias de
confecção do vestuário? Logo surge a curiosidade em saber a origem desta matéria-prima além da
preocupação com a escassez desta. Se por acaso esgota-se, de onde poderiam vir mais recursos
para obtenção desta?
As indústrias de confecção de vestuário têm uma alta produtividade, devido se propor a
atender a necessidade e a cultura de se vestir, além da chamada “moda”, onde o desejo de possuir
determinado artigo torna-se uma necessidade. Tal fenômeno se caracteriza como algo que está
em constante mudança, logo, o processo produtivo desse segmento demanda matéria-prima em
abundância e consequentemente gera uma grande quantidade de resíduos. Mas onde estes são
normalmente descartados? É preciso saber a origem e mais importante ainda, para onde irão os
resíduos após a produção dos artigos. Sendo assim, o presente trabalho tem como problemática: o
que fazer com tanta geração de resíduos que não servem para formar um novo artigo na forma
em que se apresenta?
O objetivo geral desta pesquisa é investigar a destinação dos resíduos têxteis 1 produzidos
pelas bonelarias da região do Seridó. Para o alcance de tal objetivo foram estabelecidas as
seguintes metas: realizar uma pesquisa bibliográfica acerca do assunto, tonando as informações
fundamentadas e confiáveis; realizar o levantamento em algumas empresas do segmento de
vestuário e acessórios da região, a fim de investigar quais os materiais utilizados nestas indústrias
e analisar como esses resíduos poderiam ser processados na reciclagem que se pretende;
identificar quais são as práticas utilizadas pelas indústrias de confecção de vestuário para o
descarte de seus resíduos têxteis.
A escolha do tema justifica-se pela considerável participação do segmento de confecção de
vestuário na região, e por ser um tema ainda não explorado no setor local. Espera-se que este
estudo sirva de base para que as empresas da região possam solucionar um dos seus maiores
problemas: os resíduos por elas gerados.
A relevância do tema para a sociedade está na preservação do meio ambiente, a partir da
possibilidade de reutilização dos resíduos de modo que não sejam apenas tratados e descartados
como lixo; e para a academia, um grande avanço na forma de pensar do acadêmico ao tornar o
aprendizado teórico, de sala de aula, numa forma tão prática e relevante para o meio social que
lhe circunda, trazendo assim a comprovação de que o ensino técnico quando bem utilizado, pode
tornar grandes ideias em grandes resultados.

1

No caso em tela, resíduos têxteis são considerados os restos de tecidos originados na indústria de confecção
de vestuário, não incluindo outros materiais com características diferentes do tecido.
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A presente pesquisa aborda temas como a indústria têxtil e do vestuário, desde a obtenção
de fibras até os resíduos produzidos pelas indústrias de confecção, apresentando-se os processos
em um ciclo que sempre retorna ao mesmo ponto inicial. Também são tratados assuntos
relacionados às questões ambientais ligados à indústria do vestuário, como: gestão de resíduos
sólidos, reciclagem, dentre outros. Apresenta-se, por fim, os procedimentos metodológicos, assim
como os resultados obtidos com a pesquisa, demonstrados pelas empresas investigadas, suas
características e práticas utilizadas no seu ambiente.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 A indústria e a moda
A indústria têxtil e a indústria do vestuário costumam ser frequentemente confundidas
pela compreensão das pessoas de maneira geral, principalmente quando nunca foram expostas de
maneira prática às atividades de tais setores. Tratando-se apenas da indústria do vestuário, existe
ainda a expressão “indústria da moda” que compreende os vários setores envolvidos na produção
e comercialização dos artigos definidos pela moda. Caracterizada pela efemeridade, basta uma
mudança de estação ou uma influência da mídia para algo entrar ou sair de moda. “A palavra
moda significa costume e vem do latim modus. É um fenômeno cultural que expressa hábitos e
costumes de uma sociedade” (LOBO, LIMEIRA, MARQUES, 2014, p.11). Estando diretamente ligada
à indústria têxtil e de confecções, tal fenômeno interfere no tempo gasto para realizar todo o
processo produtivo, desde o planejamento até a confecção e a comercialização do que é
produzido.
2.1.1 A cadeia têxtil
A indústria de confecções do vestuário e acessórios trabalha com a confecção de roupas do
vestuário; de artigos de cama, mesa e banho (“têxteis lar”); de forros para bancos e sofás; de
sapatos, cintos e acessórios em couro; chapéus, bonés, viseiras e outros artigos similares. Na
Figura 1, a cadeia têxtil está representada graficamente, de modo a especificar a indústria de
confecção de bonés, área de estudo desta pesquisa.

Figura 1: representação gráfica da cadeia têxtil
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O início da cadeia têxtil está nas fibras, “a fibra é definida como um material que tem a
medida de seu comprimento centenas de vezes maior que sua espessura”. (LOBO, LIMEIRA,
MARQUES, 2014, p.12). Ou seja, um fio de cabelo, ou um pelo de animal, como um cachorro, por
exemplo, é um tipo de fibra se for levada em consideração tal definição dada, mas não é
considerada “fibra têxtil” por não ter sua finalidade na produção de artigos têxteis.
Em seguida, após as fibras existe o processo de fiação, onde Lobo, Limeira e Marques
(2014) definem fiação como um processo que consiste em transformar materiais fibrosos, como
algodão ou lã, em fios que podem ser utilizados desta forma ou servirão de matéria-prima para a
fabricação de tecidos.
A tecelagem, por sua vez, é a formação dos tecidos através do entrelaçamento dos fios.
Existem diferentes formas (ou arranjos) que tornam os tecidos bem diferentes uns dos outros,
pelo simples fato de serem entrelaçados de maneiras distintas. Há uma grande variedade de
tecidos formados no sistema de “tecedoria plana”, a qual entrelaça dois grupos de fios
perpendiculares entre si: a trama e o urdume. As ligações básicas formadas entre esses grupos de
fios são três: o cetim, a sarja e a tela. Ainda existem os tecidos não tecidos, comumente
conhecidos como TNT, sendo definidos pela norma ABNT NBR 13370:2002 como “uma estrutura
plana, flexível e porosa, constituída de véu ou manta de fibras e filamentos, orientados
direcionalmente ou ao acaso, consolidados por processo mecânico (fricção) e/ou químico (adesão)
e/ou térmico (coesão) e combinações destes”.
O beneficiamento compreende a parte do processo de fabricação que realiza o
amaciamento, lavagem, alvejamento, tingimento, estampagem, e outros processos de
acabamento nos tecidos fabricados pela indústria têxtil. Tal processo tem por objetivo tornar o
material têxtil visualmente mais adequado, assim como deixar o seu toque mais suave, macio e
liso, pois após ser fabricado, existe uma série de características ainda inadequadas ao tecido, para
que este seja utilizado na confecção (LOBO; LIMEIRA; MARQUES, 2014).
Tendo sua origem na língua francesa, a palavra boné era o nome dado ao ofício das
pessoas que teciam, em malha, coberturas para cabeças. Consta também que a peça era bastante
utilizada por operários e que, com o tempo, sofreu evolução, passando a ser feita em couro e em
cores vivas. Um dos chapéus mais famosos da história, o boné de esporte, com sua copa justa e
pala longa, surgiu no mundo esportivo no final do século XIX, tornando-se popular nos Estados
Unidos por intermédio do beisebol. A partir de 1960, tornou-se popular e passou a ser
confeccionado em vários materiais. O modelo básico contém gomos e pences na parte frontal, aba
e abertura na traseira com uma presilha para regular o tamanho da circunferência, de acordo com
as medidas da cabeça do usuário (ZACARIAS; VIEIRA, 2003, apud MORGADO, 2003).
A produção de bonés no Brasil possui grande participação de empresas que estão
localizadas no Paraná, na região de Apucarana, e no Estado do Rio Grande do Norte, no sertão do
Seridó. Bonés são produzidos principalmente em tecidos de lã, algodão, fibras sintéticas e suas
misturas. A fabricação de bonés demanda uma quantidade de matéria-prima abundante e devido
aos recortes que a modelagem destes bonés produz, existe, ao mesmo tempo em que surgem as
peças confeccionadas, a grande produção de resíduos, de diversos materiais, mas, para o estudo
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desta pesquisa, considera-se como resíduos apenas os restos de tecido que sobram dos recortes
de modelagem.

2.2 Resíduos da indústria do vestuário e acessórios
Influenciados pela moda, os produtos da indústria do vestuário e acessórios são feitos para
durar pouco, resultando em uma alta produtividade e rotatividade. O consumismo determina a
velocidade com que a produção deve funcionar. Tamanha produtividade resulta em geração de
resíduos, e quanto mais se produz, mais se geram resíduos, que se não tiverem uma destinação
adequada pode trazer graves problemas ao meio ambiente e, por conseguinte, à humanidade.
Consequentemente há um aumento no interesse em consciência ambiental no contexto da
indústria, devido ao aumento nos níveis de poluição e seus efeitos, e pelo crescimento da
demanda por produtos e processos ecologicamente corretos (LEITE, 2009, apud DEBASTIANI,
2012).
A indústria têxtil e de confecção deve estar sempre focada em inovar e melhorar suas
tecnologias, mas utilizá-las de maneira integrada às questões ambientais em sua produção. Para
tanto, estreitam-se os laços entre academia e a indústria em um trabalho constante de pesquisa e
desenvolvimento, o que tem resultado na diferenciação dos produtos ofertados e na produção
mais limpa desses artigos (CNI, 2013).
Hoje, já podemos consumir produtos originários de processos de reciclagem de fibras
têxteis que se transformam em novos fios a partir de matéria-prima já tinta, ou seja, são
gerados produtos coloridos, como barbantes e redes de descanso, sem a necessidade de
passarem pelo processo de tingimento (Op. Cit.).

2.2.1 Destinação dos resíduos
Os resíduos produzidos podem ser classificados de duas formas: rejeito, que são resíduos
para os quais não há reaproveitamento ou reciclagem, como papel higiênico usado e fraldas
descartáveis; ou recicláveis, que são resíduos utilizados para a formação de novos produtos, como
papel, papelão, latas, alguns tipos de plásticos, dentre outros (LOPES; OLIVEIRA, 2015).
Como a própria reciclagem sugere, os resíduos de diversas origens podem ter várias
utilizações, a partir da separação correta deles. A destinação destes resíduos é que poderá definir
estes como rejeito, tornando-se um problema acumulativo, ou como reciclável, surgindo um novo
material. Em alguns casos como, por exemplo, na reciclagem do vidro e também do plástico, o que
seria rejeito volta a ser o material de origem. Em ambos os casos podem ser totalmente
regenerados, pois voltam a ser matéria-prima para novos objetos.
De acordo com essa classificação, os retalhos e aparas de tecidos produzidos pela indústria
de confecções ainda estão definidos como rejeito, pois não há classificação para estes, bem como
são muitas vezes compostos pela mistura de muitos materiais.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A seguir será caracterizado o objeto de estudo, definido o método de pesquisa e descrito o
modo como foi realizada a pesquisa.
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3.1 Caracterização do objeto de estudo
Como o objetivo de realizar um estudo sobre a destinação dos resíduos produzidos pelas
indústrias fabricantes de bonés e sabendo que a região do Seridó é o segundo maior produtor de
bonés do país, a presente pesquisa definiu como objeto de estudo as empresas de confecção de
bonés da região do Seridó.

3.2 Método de pesquisa
Do ponto de vista da forma de abordagem do problema, a presente pesquisa se caracteriza
como qualitativa, uma vez que é feita através da busca de informações subjetivas e caracterização
peculiar dos objetos pesquisados, tornando as informações imensuráveis no sentido de que não
podem ser quantificadas. Sendo assim, um método que possibilita aprofundar a busca de
informações, visando capturar as diversas características relevantes sob o aspecto reciclagem na
indústria do vestuário e acessórios, demonstrando soluções para antigos problemas na gestão dos
resíduos sólidos produzidos em tais indústrias.
Segundo Zanella (2006), esta pesquisa também pode ser classificada como quantitativa,
pois se pode estabelecer relações entre as variáveis claramente definidas, procurando medir e
quantificar os resultados de alguns aspectos da investigação, gerando dados quantificáveis e
gráficos comparativos.
A pesquisa também pode ser classificada como bibliográfica, visto que “procura explicar
um problema a partir de referências teóricas publicadas” (RAMPAZZO, 2002, p. 53), a partir do
momento em que utiliza a fundamentação teórica para direcionar a pesquisa e dessa forma
possibilitar o entendimento do que deve ser feito corretamente na gestão das empresas, sendo
visto em questão a gestão dos resíduos sólidos nas indústrias fabricantes de bonés.
A primeira etapa da pesquisa consistiu no levantamento bibliográfico acerca das formas de
reaproveitamento dos resíduos produzidos pelas indústrias. De acordo com a bibliografia
estudada, encontram-se casos de aproveitamento destes resíduos com a fabricação de artesanato,
como tapetes feitos com pequenas tiras de malha. Em Fortaleza/CE, se utilizam estes resíduos
como combustíveis para a queima do material em caldeiras.
A utilização dos resíduos na fabricação de TNT, através da reciclagem destes, possibilita a
criação de nova matéria-prima para a indústria, uma vez que o TNT pode ser utilizado nos mais
variados setores. Alguns exemplos da utilização deles são: geotêxteis; curativos e bandagens;
fraldas, lenços e absorventes higiênicos; flanelas e utensílios de limpeza doméstica; acabamento
para móveis; colchões e edredons; calçados e indeformáveis para confecção de vestuário;
carpetes; filtros automotivos, dentre outros.
Em seguida, tendo em vista que não havia qualquer referência na bibliografia à região do
Seridó quanto ao reaproveitamento dos resíduos produzidos pelos fabricantes de bonés,
procedeu-se com uma pesquisa junto à Associação Seridoense dos Fabricantes de Bonés (ASFAB) a
fim de investigar a destinação dos resíduos têxteis.
Constatou-se que, na região do Seridó, os resíduos são tratados apenas como rejeito, visto
que o tipo de material não desperta o interesse para fabricação de artesanato e não há uma
classificação como há com os outros materiais. Em virtude disso, os fabricantes de bonés da região
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do Seridó, por meio da ASFAB, estudaram a possibilidade de utilizar os resíduos para queima em
fornos na fabricação de cerâmica da região. Para isto, o Laboratório de Química Ambiental do
Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis realizou o teste de calorimetria para verificar
se a temperatura gerada pela queima seria suficiente para o processo utilizado na fabricação nas
cerâmicas, e também o teste de emissão de gases para verificar o grau de poluição, obtendo um
resultado positivo em ambos (LQA, 2015).
Esta solução na destinação dos resíduos é uma alternativa para utilizar o que seria rejeito,
transformando-o em combustível, pois no momento em que se utiliza este tipo de material, a
lenha – proveniente da vegetação local – deixa de ser a única opção, combatendo também o
desmatamento que causa a desertificação da região. Em contrapartida, usar esse material como
combustível pode não ser a melhor alternativa, considerando que a respeito do grau de poluição
emitido na queima dos resíduos, o laudo não informa quais tipos de fibras foram utilizadas na
análise, tendo em vista que os resíduos provenientes das bonelarias podem conter diferentes
tipos e percentuais de fibras (matéria-prima dos tecidos dos quais são confeccionados os bonés),
sendo uns mais poluentes (fibras químicas) que outros (fibras naturais).
Com o objetivo de conhecer mais detalhadamente o parque produtivo da região, com
indicações da ASFAB, foram escolhidas 10 (dez) bonelarias da região para realizar entrevistas in
loco com os responsáveis de cada empresa, contendo perguntas previamente elaboradas e
abertas, permitiu respostas subjetivas para um maior aprofundamento das informações. No
referido questionário foram coletados dados das empresas, tais como número de funcionários,
tempo de atuação na área de confecção de bonés, tipos de artigos produzidos, produção média
mensal por tipo de artigo, tipo de matéria-prima (tecidos) e origem da matéria-prima (onde
compra e como é feita a entrega). De modo a investigar a destinação dos rejeitos, os empresários
foram questionados quanto ao destino que davam ao resíduo têxtil e se já havia sido realizado
algum estudo para a quantificação (estimada) dos resíduos produzidos pela empresa.
Por fim, os dados foram compilados¸ contabilizados e analisados para a interpretação e
conclusão da pesquisa, conforme apresentados a seguir.

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
São apresentadas, a seguir, as informações obtidas através dos dados coletados das
empresas pesquisadas. A primeira parte do questionário se refere aos dados de produção e a
segunda se refere à destinação de resíduos têxteis.

4.1 Dados da produção
A pesquisa mostrou diversos aspectos das empresas estudadas, e dentre estes, foi
levantado quanto ao número de funcionários que ali trabalhavam. Assim, obteve-se o resultado de
que a maioria das empresas, representada por 60% delas, possui entre 20 e 29 funcionários.
Todas as empresas entrevistadas fazem parte de um mesmo ramo de atuação, sendo estas
produtoras de artigos como bonés, chapéus e afins. E estas possuem certo tempo no mercado,
pois as respostas obtidas demonstraram que 20% das empresas possui até 10 anos de atuação no
mercado, sendo que dentro deste número, a mais jovem já possui mais de 4 anos de
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funcionamento como empresa formal. Percebe-se que 60% das empresas estudadas já possui
entre 11 e 20 anos de atuação no mercado, seguido de 20% com mais de 21 anos de atividade,
demonstrando um percentual considerável de empresas já consolidadas, visto que já passaram da
fase de “risco”, que ocorre nos primeiros anos de atividade, onde vários fatores desestabilizam a
empresa, como retorno de capital investido, clientela formada, experiência de produção, etc.
As empresas pesquisadas produzem como principais acessórios o chapéu e o boné, sendo
estas as peças mais produzidas. Além desses itens, algumas das empresas pesquisadas também
produzem viseiras, visto que todos esses acessórios são os mais comuns, abrangendo uma maior
clientela, podendo ser produzidos e vendidos em grande escala. São acessórios que podem ser
comercializados durante todo o ano, pois são absorvidos pelo mercado da moda e do esporte. A
produção média mensal, por tipo de acessórios, está entre 23 e 60 mil peças. Dessa forma,
observa-se que há uma alta produção nestas bonelarias, mesmo sendo estas consideradas micro e
pequenas empresas.

4.2 Destinação dos resíduos
Segundo informações fornecidas pela ASFAB, a quantidade de resíduos têxteis gerados pela
confecção desses acessórios chega a 50 toneladas/mês, em média. Tendo em vista que existe uma
oscilação de produção durante os meses do ano, ou seja, em alguns meses a produção é muito
baixa e em outros meses bastante alta, esta média é feita calculando tudo que é produzido
anualmente.
A preocupação com os resíduos têxteis gerados na indústria do vestuário está na
destinação dada a estes. No caso das empresas analisadas, existe uma prática que já está sendo
realizada. Conforme demonstrado no Gráfico 1, tal prática trata-se da queima destes resíduos,
realizada por 90% das empresas. Esta queima é realizada não apenas incinerar os resíduos, mas
usar os resíduos como combustível para alimentar as fornalhas das cerâmicas da região do Seridó.

Gráfico 1: Destinação dos resíduos

Tal prática está sendo vista pelos empresários entrevistados, no momento, como uma
solução positiva, uma vez que resolve a questão do descarte destes resíduos pelas fábricas de
boné e, ao mesmo tempo, contribui para a diminuição do uso de lenha, proveniente da vegetação
local, na queima em fornalhas utilizadas para a fabricação de cerâmicas.
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Apesar de atualmente estar praticamente solucionado tal problema, percebe-se que é
necessário algum agente externo como, por exemplo, a ASFAB, onde existem pessoas além dos
próprios empresários, que proporcionam uma melhor visão sobre tal problema.
Quanto ao conhecimento deles com relação a algum tipo de reciclagem com tecidos,
apenas 30% dos entrevistados responderam que já tinham conhecimento, ou ouviram falar sobre
o assunto. Conforme demonstrado no Gráfico 2, a maioria deles, representada por 70%, declarou
não ter nenhum conhecimento sobre reciclagem de tecidos.

Gráfico 2: Conhecimento sobre a Reciclagem de Tecidos

Este resultado demonstra um ponto negativo a respeito do grau de conhecimento dos
empresários acerca do assunto, visto que é de grande relevância obter informações sobre o
segmento que está sendo explorado e buscar fontes alternativas para problemas com os resíduos
produzidos pela sua atividade empresarial.
Quanto à hipótese de haver algum programa de reciclagem de resíduos, empresa ou
associação que absorvesse os resíduos, caso existisse essa oportunidade, 100% deles
apresentaram interesse em participar, justificando que seria uma solução para um grande
problema da empresa e que, além da queima, esta alternativa apresentaria novas possibilidades
no uso destes resíduos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo principal deste trabalho foi mostrar de que forma os resíduos estão sendo
descartados, tendo em vista que não podem ser classificados entre os recicláveis. Após a
conclusão desta pesquisa, foi possível visualizar que o problema da gestão de resíduos têxteis tem
sua origem a partir da falta possibilidades de destinação desses resíduos na própria região e,
portanto, de práticas de coleta seletiva. Além disso, as respostas dadas pelos empresários
entrevistados levam a crer que os resíduos têxteis são de fato tratados apenas como lixo. Eles não
têm interesse em realizar qualquer estudo acerca das possibilidades de destinação desses
resíduos, mas se interessam completamente se houvesse alguma entidade que prestasse esse
serviço.
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Considera-se que o objetivo geral deste trabalho foi alcançado, por meio do atendimento
das metas estabelecidas: realização de uma pesquisa bibliográfica acerca do assunto; realização de
entrevista a algumas empresas do segmento de fabricação de acessórios da região; identificação
das práticas utilizadas pelas indústrias de confecção de vestuário para o descarte de seus resíduos
têxteis.
Foram obtidos dados que mostram as formas de destinação dos resíduos realizadas
atualmente pelas empresas, constatando-se que existe uma alternativa a além do descarte dos
resíduos no lixão, sendo ainda fonte de energia para outro tipo de indústria. Porém, como o laudo
técnico não trouxe informações mais detalhadas acerca da matéria-prima utilizada na incineração,
sugere-se um novo estudo levando-se em consideração os tipos de fibras e os respectivos
percentuais constantes nos resíduos fornecidos pelas bonelarias.
Espera-se que esta pesquisa possa servir de inspiração para outras mais aprofundadas,
bem como contribuir com os estudantes e profissionais da área.
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IMPACTO DAS OCUPAÇÕES HUMANAS EM ÁREAS DUNARES DA PRAIA DE
CAMURUPIM
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RESUMO
O presente artigo trata das irregularidades na
ocupação humana em áreas de duna na Praia de
Camurupim, Nísia Floresta/RN, visando apresentar e
expor à comunidade os impactos socioambientais
destas ações frequentemente identificadas no litoral
Rio Grande do Norte. Mediante estudos acerca da
zona costeira potiguar obteve-se o perfil da área dunar
em questão, bem como as alterações dadas pelas
atividades humanas na mesma. Além disso, foram
feitas entrevistas com alguns dos moradores dos
arredores dessas áreas, com o objetivo de coletar e
analisar a concepção destes acerca da problemática.
Os resultados apontam que a persistência da
ocupação humana em áreas de duna, mesmo que esta
seja uma Área de Preservação Permanente, está

associado à facilidade de ação dos posseiros, assim
como à falta de fiscalização por parte dos órgãos
públicos responsáveis. No entanto, ainda de acordo
com os dados coletados nas entrevistas, aqueles que
residem próximo às áreas de duna ou propriamente
nestas, são conscientes dos riscos de deslizamentos e
desabamentos, bem como entendem que estas são
áreas de preservação ambiental e que a ocupação
humana na área é ilegal. Isto é, embora não tenham,
em sua maioria, mínimo acesso à educação,
conscientização e fiscalização ambiental, os
moradores têm conhecimento sobre a ilegalidade e os
riscos que estão relacionados à ocupação em dunas,
mesmo que de forma genérica.

PALAVRAS-CHAVE: ocupação humana, dunas, impactos ambientais

IMPACT OF HUMAN OCCUPATIONS IN DUNE AREAS AT CAMURUPIM BEACH
ABSTRACT
This article deals with the irregularities of human
occupation in the areas of dune in Camurupim Beach,
Nísia Floresta/RN and aims to present and explain to
the community the social and environmental impacts
of these actions often identified in the Rio Grande do
Norte’s coast. Through studies of the Natal coastline
was obtained the profile of the dune area in question
as well as their changes by human activities. The
results of an interview with the residents show that
the reason there are human activities in dune areas,
even if this is a Permanent Preservation Area, is

associated with the ease of action of squatters, as well
as lack of supervision on the part of responsible
government agencies. However, those who live near
the dune areas or properly on these are aware of the
risks of mudslides and landslides, that these are areas
of environmental preservation and that human
occupation in the area is illegal. That is, even without
education,
awareness
and
environmental
enforcement necessary, residents are aware of the
illegality and of the risks that are related to human
occupation in dunes, even in a generic way.

KEY-WORDS: human occupation, dune, environmental impacts
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1 INTRODUÇÃO
A zona costeira brasileira é tida como patrimônio nacional (conforme parágrafo 4º do Art.
225 da Constituição Federal), que consiste em uma faixa de mais de 8.500km voltados para o
Oceano Atlântico, considerando os recortes litorâneos, com baías e reentrâncias. Segundo o
Decreto Nº 5.300/2004, a zona compreende o espaço geográfico de interação do ar, mar e terra,
incluindo seus recursos renováveis ou não e abrangendo uma faixa marítima e uma terrestre
(MMA). A zona costeira brasileira abriga uma grande diversidade de ecossistemas (mangues,
restingas, estuários, etc.) de alta relevância ambiental onde há interação entre ambientes marinhos
e terrestres, entre organismos e ambiente abiótico e entre atividades humanas e a região litorânea
– faixa de contato entre a terra e o mar (MARCELINO, 1999).
A zona costeira do Rio Grande do Norte consiste em cerca de 410km de extensão onde estão
presentes, além de uma vasta biodiversidade de fauna e flora, campos de dunas que são divididos,
principalmente, em “móveis” ou “fixas”, de origem marinha e/ou continental, formadas e
remodeladas pela ação dos ventos. Os depósitos eólicos (dunas de areias quartzosas) do litoral
Oriental são classificados em paleodunas - sedimentos eólicos quaternários, atualmente fixados
pela vegetação; e dunas móveis, as dunas que se formam atualmente e as areias inconsolidadas de
praia (MARCELINO, 1999)
As dunas são consideradas Áreas de Preservação Permanente - APP, protegidas nos termos
dos arts. 2º e 3º do Código Florestal brasileiro e definidas segundo a Resolução nº 303 do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), cobertas ou não por vegetação nativa, com função
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade,
o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.
(LISBOA; CAMPOS; SOUZA, 2011) Apesar da proteção legal das dunas, essas encontram-se sujeitas
à descaracterização progressiva dada a intensificação da atividade humana no que compreende a
zona costeira potiguar, uma vez que essas atividades acarretam a contínua degradação e destruição
de seus componentes físicos, químicos e biológicos.
Nesse contexto, esse artigo objetiva, de modo geral, expor os riscos e realidades contidos na
prática inadequada de construções em áreas dunares, bem como alertar a sociedade e aos órgãos
públicos responsáveis quanto à necessidade de preservação da biodiversidade contida nas dunas,
pelo bem do meio ambiente e proteção da vida humana. Justifica-se essa pesquisa uma vez que a
degradação ambiental nestas áreas tem sido uma problemática recorrente, tornando-se cada dia
mais agravante, não só no local onde a pesquisa foi fundamentada (Praia de Camurupim), mas em
todo o litoral do estado do Rio Grande do Norte. Tais atividades, além do prejuízo ambiental,
apresentam riscos à vida daqueles que residem nessas áreas e em seus arredores devido à iminente
possibilidade de ocorrência de impactos ambientais negativos graves.
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Para expor a temática da ocupação humana na praia de Camurupim em Nísia Floresta/RN,
este artigo está dividido em cinco seções: Introdução, fundamentação teórica, material e métodos,
resultados e conclusão, a fim de obter a relação das atividades humanas nas áreas de duna com os
impactos socioambientais do local.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1. IMPACTOS AMBIENTAIS
É tido como impacto ambiental qualquer mudança líquida, positiva ou negativa, no ambiente
natural e social decorrente de uma atividade ou de um empreendimento proposto. (BARBIERI,
1995). Conforme o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA e sua Resolução nº 001/86,
art. 1º, o impacto ambiental consiste em qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e
biológicas do meio causadas por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades
humanas, que, direta ou indiretamente, afetem: a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; a
qualidade dos recursos ambientais (BRASIL, 1986).
Os impactos ambientais resultantes da ocupação irregular de áreas de dunas são originados
desde a etapa de construção até e contínuos na permanência de atividades humanas nesses locais.
Para realizar a construção de qualquer empreendimento ou residência, por exemplo, deve haver a
supressão da vegetação, seguida do terraplenagem, aterramento com saibro e abertura de valas de
drenagem, caso a área seja muito úmida. Todo esse processo de construção, além da alteração da
paisagem, impermeabiliza o solo e acarreta o rebaixamento do lençol freático. Pode-se também
citar outros impactos decorrentes da ocupação irregular das áreas de dunas, restingas, estuários,
etc., como: a erosão costeira; a diminuição da biodiversidade; a contaminação dos corpos aquíferos;
a perda de nutrientes do solo, entre outros impactos socioambientais (SANTOS, 2001).
Logo, compreende-se por impacto ambiental uma alteração no meio advinda de uma ação
antrópica. Essa alteração pode, em variadas intensidades, afetar a segurança e a saúde da
população, pôr em risco a existência de espécies animais e vegetais e comprometer a qualidade dos
recursos naturais (FERREIRA, D. F.; SAMPAIO, F. E.; SILVA, R. V. C, [S.d]).

2.2. ANÁLISE DO DISCURSO
A análise de conteúdo é uma metodologia para as ciências sociais, mais especificamente, no
estudo de conteúdo, tanto em comunicação, quanto em textos. Ela pode ser referenciada tanto de
forma quantitativa, quanto qualitativa, de modo a dispor de orientações metodizadas que
possibilitam uma conclusão de maior entendimento sobre o objeto de estudo.
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Este artigo utiliza-se desta metodologia para a análise de conteúdo, mas sob a perspectiva
de Laurence Bardin (1977). De acordo com a autora, a Análise de Conteúdo, enquanto método,
torna-se um conjunto de técnicas de análises das comunicações que utiliza procedimentos
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. Mais diretamente, este artigo
utiliza Bardin como referência para a análise de conteúdos de entrevista. A entrevista é um método
de investigação específico, podendo ser classificada como diretivas ou não diretivas, ou seja,
fechadas e abertas. (BARDIN, 1977).

2.3. AS FORMAÇÕES DUNARES
O Rio Grande do Norte possui cerca de 410km de região litorânea - dividida em litoral
oriental (Norte-Sul) e litoral setentrional (Este-Oeste) – a qual é favorável à formação de dunas por
suas características morfológicas, biológicas, físicas, etc. Dunas são depósitos eólicos de areias
quartzosas que podem ser classificadas como ativas ou inativas segundo Barreto et. al. (2004) sendo
conceituadas como fixas quando há desenvolvimento de vegetação ou como móveis quando são
determinadas pelos ventos e pela mobilidade dos grãos de areia. Nesse sentido, ainda podem ser
categorizadas conforme suas propriedades morfológicas e morfodinâmicas: morfologia da praia e
dinâmica da linha de costa; características dos ventos; extensão e crescimento da cobertura vegetal
e ação antrópica. Tomando como fundamento tais aspectos, as dunas são classificas como
parabólicas, barcanas, de sobra, em domos, de blowouts, reversas, estrelas ou de deflação.
(FERNANDES, 2011)
Segundo a Lei Nº 4.771 de 15 de setembro de 1965 que caracteriza o Código Florestal, as
dunas são consideradas Áreas de Preservação Permanente (APP), ou seja, é “uma área protegida,
coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a
paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo
e assegurar o bem-estar das populações humanas.” (BRASIL. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE.
2009, p. 26).

3. MATERIAL E MÉTODOS
3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA
Conforme seus objetivos, a pesquisa classifica-se como sendo descritiva e, de acordo com
seus procedimentos técnicos, trata-se de um estudo de caso. Sobre a abordagem da pesquisa esta
é composta por características empíricas, descritivas e bibliográficas (GIL, 2009). A coleta dos dados,
inicialmente, foi obtida por meio de leituras em livros físicos, pesquisas na internet e em órgãos
governamentais, explicitando definições e conceitos a respeito dos assuntos que abrangem a
ocupação humana de dunas.
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Para tal, foram realizados fichamentos em livros, periódicos, dissertações, com consultas
realizadas na biblioteca do IFRN (Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia do Rio Grande
do Norte) Central e Setorial. Os dados coletados nesta pesquisa subdividem-se em primários e
secundários, onde os primários referem-se às entrevistas feitas com a população de amostragem,
tabulação e análises dos resultados, enquanto os secundários referem-se à retirada de dados em
órgão público nacional, estadual e local.

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
A praia de Camurupim localiza-se a cerca de 40km ao sudoeste de Natal, no município de
Nísia Floresta/RN. Segundo o IBGE, a população estimada em 2015 era de 26.606 habitantes em
uma área de 307,841 km². A área de duna selecionada para o estudo de caso situa-se ao oeste da
Pedra Oca, importante atração turística do litoral potiguar. Com cerca de 270km², a duna situa-se
próxima ao Rio São Alberto e conforme as Figuras 1 e 2, apresenta crescente ocupação humana dos
anos de 2002 a 2016. Para obtenção dos dados referentes às características das dunas especificadas
aqui, no estudo de caso, foram necessários tanto os aparatos de pesquisa, quanto dados coletados
através de softwares, análises de imagem e temas relacionados, além de uma entrevista realizada
com os moradores dos arredores da duna. A análise dos dados coletados na entrevista foi dada pela
análise de discurso segundo Bardin (2009). Por meio da exposição do limite da duna em estudo de
acordo com a Figura 1, observa-se, praticamente, a inexistência de ocupação humana ou outras
construções sobre a duna. Devido à conservação ambiental desta área em 2002, induz-se que o
ecossistema se apresentava em equilíbrio com as alterações e ciclos próprios da natureza, sem a
intervenção humana que posteriormente modificaria a identidade ambiental da duna.

Figura 1: Limite da área da duna em questão em 2002. Fonte: Google Earth.
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A figura 2, a seguir, apresenta o limite da área da duna em 2016 com aparente
desenvolvimento ocupacional humano sobre a duna bem como em suas proximidades. Em
comparação com o ano de 2002, quando a ocupação humana não era majoritária nesta duna, mais
de 60% da área da duna encontra-se tomada por construções, residências e atividades humanas
que ocasionam os impactos socioambientais relativos à qualidade da água, ao ecossistema, à
segurança, à qualidade de vida, ao cumprimento da legislação ambiental, entre outras modificações
e intervenções, como se pode constatar comparando as figuras 1 e 2.

Figura 2: Limite da área da duna em questão em 2016. Fonte: Google Earth.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
No dia 06 de agosto de 2016 foi datada a realização de entrevistas com moradores da praia
de Camurupim, mais precisamente daqueles que têm suas residências não nas áreas de duna, mas
em seus arredores, totalizando 14 entrevistados. A seguir, a partir da metodologia de análise de
entrevista de Bardin (2009), explana-se quanto ao tempo que os moradores entrevistados residem
na praia de Camurupim. Em sua maioria, os entrevistados estavam morando na praia em uma faixa
de 2 a 5 anos: uma população recente, caracterizando considerável aumento populacional.
Retomada a análise do discurso (BARDIN, 2009), das pessoas entrevistadas mediante a
indagação sobre qual seria a motivação das frequentes construções inadequadas em áreas dunares,
a maior parte (42,86%) acredita que a facilidade de ação dos posseiros, assim como a falta de
fiscalização por parte dos órgãos públicos responsáveis são as maiores motivações que levam
recorrência destas atividades. O restante das respostas obtidas foi: oportunismo (14,29%),
oportunismo e falta de conhecimento da população (7,15%), oportunismo e status (7,15%) e
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pessoas que declararam não saber qual a motivação das atividades humanas nessas áreas (14,29%).
Com efeito, estes fatores são uma constante. Entretanto, como uma das moradoras desse banco de
dados pontuou, a falta conhecimento da população a respeito da importância ambiental dessas
áreas acarreta efeitos catastróficos – reflexo da realidade carente da educação ambiental no país. É
importante destacar também, que esta mesma moradora associou sua resposta a alternativa
“oportunismo”. Não obstante, entende-se disto que o Estado e o cidadão em sua individualidade
possuem responsabilidades significativas nesse engodo, estendendo parcelas de culpa.
No que concerne tanto à consciência ambiental dos moradores e, indiretamente, seu grau
de escolaridade, foi questionado a cada morador entrevistado sobre que conceito os mesmos
atribuem a uma área denominada duna. É importante e positivo pontuar que a grande maioria dos
moradores atribuiu a esse conceito tanto uma consciência ambiental, quanto uma consciência
“restritiva”, ao surgirem respostas definindo que é uma área de preservação ambiental (28,58%),
uma área restrita (7,15%), reserva ambiental (7,15%) e área verde (7,15%), totalizando do total de
entrevistados. Todavia, é possível observar respostas mais simplistas, de caráter puramente
descritivo, levando apenas em consideração as características visuais referentes a essas áreas,
como: “São morros altos e arenosos” (28,58%) e “É um local inseguro e arenoso” (7,15%). Além
disso, 7,15% expuseram não saber definir esta área.
No tocante a legislação, foi feita uma pergunta bastante concisa e direta, com apenas duas
alternativas “sim” e “não”. Felizmente, a maioria dos entrevistados entendem o ato de construir em
áreas de dunas enquanto algo ilegal. Entretanto, 21% acredita que sim, a legislação permite tais
construções e, o que os leva a acreditar nisto, de acordo com eles mesmos, é que se tem havido há
tanto tempo a ocorrência de tais construções, “deve ser por que é permitido”. Isso demonstra, por
um lado, um déficit de contato com políticas de educação ambiental e, por outro, a ausência do
papel do Estado em fiscalizar e controlar a proteção obrigatória de tais áreas.
A opinião dos entrevistados quanto às suas condutas diante da possibilidade de construir em
áreas de duna revelou receio por parte da maioria, onde 72% respondeu que não construiria nestas
áreas e a principal motivação era referenciada pelo perigo de estar em uma casa sustentada sobre
uma estrutura tão considerada por eles “frágil”. Os outros 28% responderam que sim ou talvez,
tendo eles como maior motivação a pré-condição de não terem outra opção de moradia viável.
Estes percentuais revelam a insegurança que uma construção em área de duna representa para os
entrevistados e, da mesma forma, expõem a realidade de falta de moradias acessíveis para pessoas
de baixa renda em locais dignos e seguros, não só na praia de Camurupim, mas também a nível
nacional.
Diante do sentimento de insegurança dos entrevistados quanto às construções em áreas de
duna, a sexta pergunta da entrevista pede-os para especificar o que os mesmos entendem enquanto
arriscado nessas construções. Uma maioria esmagadora (65,29%) teme pela sua segurança
individual ao acreditar que a ocorrência de possíveis avalanches, desabamentos e deslizamentos é
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o risco mais iminente, destes 7,15% associou este risco à violência no local. Apenas três dos
entrevistados consideraram o ecossistema e o Meio Ambiente fatores que estavam em situação de
risco/perigo ao serem expostos à degradação ambiental. Apesar de minoritária, a afirmação de um
dos entrevistados caracteriza extrema ausência de consciência e educação ambiental, pois ele
considera que esse tipo de construção não caracteriza risco nenhum, nem ao meio ambiente, nem
ao indivíduo.
Por fim, para compreensão da vontade política dos que residem em Camurupim, foi feita
uma indagação sobre o que os mesmos acreditam que deve ser feito para que este cenário não
continue não se perpetue e seja descaracterizado. A maioria dos entrevistados (50%) acredita que
o Estado deveria efetuar fiscalizações na área, visto que este é um processo que vêm ocorrendo a
um tempo considerável naquela região e não foi notificada ou observada nenhuma espécie de
intervenção ou interdição. Destes 50% que apostam na fiscalização, 14,29% alia esta solução a mais
oportunidades dignas de moradia e 7,15% relaciona-a com a necessidade de investimentos em
educação ambiental. Existiram ainda 7,15% que defendiam o acesso à moradia digna e legal como
única solução viável. Por outro lado, alguns dos entrevistados veem na população a possibilidade
de mudar esta realidade, através de denúncias (14,29%). Outros 14,29% dizem não saber o que
pode mudar essa realidade ou não acham necessário que ela seja modificada. Além disso, existe
uma grande insatisfação percebida por parte dos moradores, pois dois deles preferiram não
responder a pergunta, pois não acreditam mais em iniciativas provindas dos órgãos públicos
competentes.

5. CONCLUSÃO
Em atenção às questões tratadas neste artigo, conclui-se que as atividades humanas que
modificam progressivamente as áreas de duna decorrem do escasso conhecimento da legislação e
da educação ambiental por parte da sociedade civil comum, assim como da negligência do poder
público na fiscalização e na instituição de programas notórios aplicados na temática ambiental.
Dessa forma, a falta de ações públicas associada ao desinteresse ou falta de oportunidade de
conscientização ambiental por parte da população ocasiona impactos que perpassam esferas desde
o indivíduo e a comunidade até o ecossistema, uma vez que todo o meio ambiente está interligado.
As análises desenvolvidas neste artigo podem vir a ser aplicadas em estudos futuros e mais
aprofundados de mesmo teor, bem como em comunicações oficiais para o Estado e para a
coletividade no que diz respeito à propagação da educação ambiental dada a exposição dos
impactos e riscos socioambientais das ocupações humanas em áreas de duna.
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RESUMO
Parkinson é uma doença progressiva e neurodegenerativa. É um dos mais comuns distúrbios nervosos da
terceira idade, sendo raro seu aparecimento em fases anteriores da vida. Escolhemos essa doença para
construção de um projeto a título de conhecimento de como é o processo de elaboração de pesquisa na área de
eletrofisiologia. A atividade prática realizada foi à confecção de matrizes móveis e fixas e suposto implante
dessas em áreas que estão relacionadas à Doença de Parkinson. Para começar a confecção das matrizes de
eletrodos, um dos processos é verificar as coordenadas das áreas alvos no atlas do cérebro do animal a ser usado
como sujeito, no caso o rato. É um mapa neural onde tem todas as áreas do cérebro do animal. Fizemos uma
configuração de 2x8 para a área do estriado (primeira área cerebral). Depois de passar os 16 fios e preencher
tudo, colamos os fios com uma cola de resina, para que os fios não ficassem soltos. A secagem foi feita por
um secador de ondas ultravioleta (UV). Após a finalização da matriz 2x8, fizemos os mesmos processos
para os eletrodos a serem implantados na substância nigra, a configuração desses foi de 4x4 (segunda
área cerebral). As matrizes foram bem elaboradas e foram satisfatórias para a nossa aprendizagem e
conhecimento na área de neurociências. A realização dos implantes nas áreas da nigra e do estriado de um
crânio de rato também foi bem sucedida e facilitou nosso entendimento a respeito de eletrofisiologia e
estereotaxia. Apesar das dificuldades ainda existentes para estudo do cérebro, já é possível o estudo
de algumas doenças devido as técnicas já desenvolvidas, a exemplo da eletrofisiologia. Através de
pesquisas no cérebro do rato, vimos que pode ser testado o tratamento de doenças causados em
humanos como o Mal de Parkinson, que afeta principalmente a coordenação motora.

Palavras-chaves: Patologia, Mal de Parkinson, cirurgia, matrizes fixa, matrizes móveis.
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1. INTRODUÇÃO
Parkinson é uma doença progressiva do sistema neurológico que afeta principalmente
o cérebro. Este é um dos principais e mais comuns distúrbios nervosos da terceira idade. Uma
das características dessa patologia é causar morte de neurônios dopaminérgicos localizados na
substância nigra e estriado. Jovens adultos raramente apresentam a doença de Parkinson, ela é
mais comum em pessoas da terceira idade. Homens são mais propensos a desenvolver a
doença de Parkinson do que as mulheres.
Na área científica para estudo de patologias, podemos criar um modelo animal de uma
determinada doença injetando uma droga que acarrete no animal sintomatologia semelhante a
que a doença provoca em humanos. A 6-hidroxidopamina é uma droga bastante utilizada para
induzir sintomas agudos de Parkinson em rato, e caso fossemos colocar em prática nossa
pesquisa, poderia ser um modelo a ser utilizado. O modelo de pesquisa que criamos, é a título
de conhecimento, no entanto, teremos a aplicação prática no momento de confecção das
matrizes e ensaio de implante dessas no crânio de um rato. No caso, através do implante,
poderíamos verificar a atividade eletrofisiológica das áreas afetadas pelo Parkinson e assim
comparar com animais sem a doença.

2. OBJETIVOS
2.1. Objetivos Gerais
Construir matrizes de microelétrodos para estudo eletrofisiológico de animais e fazer
cirurgia de implante de eletrodos no crânio de ratos, tendo a Substância Nigra e Estriado
como áreas alvo.
2.2. Objetivos Específicos
Implantar no crânio de ratos matrizes móveis e fixas, nas áreas da Substância Nigra e
no Estriado para registrar os sinais eletrofisiológicos (spikes – potenciais de ação);
Aprendizagem das técnicas de elaboração de matrizes de microelétrodos; Manuseio de
materiais cirúrgicos.
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3. DESENVOLVIMENTO
3.1. Coordenada das áreas no cérebro para implantações
Para começar a confecção das matrizes de eletrodos, um dos processos é estudar o
atlas do cérebro do animal específico que esta sendo usado na pesquisa. Esse atlas é usado
para dar as coordenadas das áreas alvos a serem atingidas pelas matrizes. É um mapa neural
onde tem todas as áreas do cérebro. Cada corte tem áreas específicas a serem estudadas. Cada
caso, iremos ter números de áreas diferentes. Usamos as coordenadas estereotáxicas para as
coordenadas X, Y, Z dos locais de implante. Existem três tipos de coordenadas que nós
utilizamos: ântero-posterior (AP), ou seja, de frente para trás, médio lateral (ML), que divide
o cérebro em dois hemisférios (direito e esquerdo); e dorso-ventral (DV), ou seja, indica a
profundidade de cada área. No atlas neural existem duas colunas de escala, se referindo as
localizações do ML, e do DV, para obter a área específica e o Bregma de cada página,
referente a coordenada Antero-posterior.
3.2. Construção das matrizes e eletrodos móveis
Para realização deste trabalho será utilizado como ponto de partida o eletrodo
desenvolvido para aquisição do sinal eletrofisiológico do animal. Para iniciar a matriz,
precisamos de fios, para a captação do sinal; são fios específicos de tungstênio revestidos por
teflon, com diâmetro de 30um (micrômetros). Tivemos que cortar, os fios em um tamanho
aproximado de 5cm. Depois de fazer esses cortes, passamos os fios por um gabarito com
espaçamento de 300 micrômetros entre os orifícios. Fizemos uma configuração de 2x8 para a
área do estriado (primeira área cerebral). Depois de passar os 16 fios, colamos o filete de
eletrodos com uma cola de resina, para que os fios não ficassem soltos. A secagem foi feita
por um secador de ondas ultravioleta (UV). Após a finalização da matriz 2x8, fizemos os
mesmos processos com a estrutura da configuração 4x4 para a área substancia nigra (segunda
área cerebral).
Outro componente que nós utilizamos para a construção de matrizes, é o conector, que
é responsável pela leitura dos sinais captados pelos fios, chamado de Omnetics. Junto ao
Omnetics aprendemos a fixar o conector (circuito), para fazer a conexão do Omnetics com o
conector, que tem uma fenda que permite o encaixe de ambos. Tivemos que fazer a solda
olhando pela lupa, pois é um tamanho minúsculo, difícil de fazer a olho nu. Antes de fazer a
solda final, fizemos um treinamento, para começar a se habituar, e fazer uma boa solda, pois
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Figura 1: Soldagem no microeletrodo

para iniciantes é um pouco difícil ficar bem feito, pois exige um autocontrole, por se tratar de
uma coisa bastante delicada. Depois do treinamento, partimos para a soldagem oficial na
matriz que utilizamos.
Outro processo que fizemos foi fixar agulhas nas matrizes, para dar um suporte maior
na estrutura dos fios, e para movimentar com mais precisão e controle. Para colar a agulha nos
fios de cada uma das matrizes, usamos Superbonder (tipo de cola), e depois para certificar-se
que estaria bem fixa, colamos novamente com uma cola preta, envolvendo os fios, presos na
agulha e secando com um catalizador (que foi útil para acelerar a secagem da cola preta).
Após isso, começamos a inserir os fios das matrizes já feitas e descemos os fios nos
orifícios do conector (na parte inferior a solda). Os primeiros canais são para inserir o terra

Figura 2: Descendo os fios de tugstênio das matrizes na base

(ground) de cobre (usados nos campos da eletricidade e da eletrônica como ponto de
referência para um potencial elétrico de 0 volt. De acordo com o tipo de instalação, esta
referência pode conter uma função específica). Com isso, finalizamos o processo de criação
da matriz móvel.
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3.3. Construção das matrizes e eletrodos fixos
A construção dessa matriz não é tão diferente da matriz móvel, a grande diferença
entre elas, é que uma é mais maleável, ou seja, podemos movê-la. A outra tem todos os
eletrodos fixados na base da matriz.
Porém, a construção não é totalmente igual, o primeiro passo na construção dessa
matriz, é fazer o gabarito de acordo com a necessidade do que se quer (uma vantagem, em
relação à móvel), pois na fixa podemos fazer da maneira que quisermos, quando na móvel
temos quadrantes pré-definidos. Utilizamos as mesmas medidas estereotáxicas do atlas. Nesse
eletrodo, iremos construir as mesmas duas matrizes para captar os potencias de ação dos
neurônios das áreas do estriado e substância nigra. O gabarito é a parte onde nós usamos uma
máquina para fazer a perfuração nos papeis, para construir orifícios onde os fios de
tungstênio, revestidos por teflon, com 30um de diâmetro, vão descer, para fazer a inserção no
animal. Para termos uma visão 2D, de como é a área do animal, usamos um papel
milimetrado. A distância entre um quadrado e outro do papel milimetrado é de 1mm, no
entanto, a escala que utilizamos na cirurgia é de 300 um.
Outro passo foi fazer a montagem no circuito Omnetics, encaixando a placa de circuito
rente aos conectores do Omnetics. Feito isso, fizemos a solda dos dois lados do conector, para
estabelecer a conexão Omnetics – placa de circuito.
Para fazer a passagem dos fios pelos canais do circuito, usamos uma base, onde
colamos os papeis que estão feitos a gabaritagem (imagem). Tivemos que fazer um processo
de ampliação do orifício do papel, pois usamos papeis de anotações (bloco de notas), então
usamos fios (do mesmo material) de 50um, para poder passar os de 30um sem que
danificassem, ou entortasse. Feito isso, fizemos os cortes dos fios no comprimento de 5cm, e
nas pontas, fizemos o corte em bisel (corte transversal), para que evitar problemas no
momento da cirurgia, como por exemplo, fazer pressão no cérebro do rato e perder o animal.
Depois pegamos as medidas do DV para deixar nos tamanhos exatos (imagem) o
comprimento dos fios, para que atingisse as áreas desejadas na cirurgia. O DV da Substancia
Nigra é de 5,4 mm e o Estriado medindo 8,6 mm. Sabendo disso, com o paquímetro tiramos
essas medidas. Com a cola ligamos as duas matrizes e fixamos o fio terra. Em seguida
fizemos os cortes da sobras dos fios de tungstênio com um alicate e depois dobramos as
pontas com o bisturi. Fizemos a solda com a prata liquida, com cuidado para não encostar
uma na outra e dar interferência de sinais entres canais. A prata liquida foi colocada com um
palito de ponta fina. Ela serve para fazer uma espécie de solda mais eficaz para aumentar a
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condução. Fizemos o teste de condutividade para saber se os canais estavam passando
informações corretamente, ou seja, cada canal deveria fazer apenas uma bolha, caso fizesse
duas, o canal estaria conectado em dois canais, e assim por diante. Usamos um béquer com
solução salina (0,9%) e dois fios conectados a duas pilhas AA. (imagem). Depois disso para
finalizar a construção da matriz fixa, fizemos a colagem total para revestimento de todos os
fios para maior estabilidade da estrutura completa da matriz.

3.4. Centro Cirúrgico

Iniciamos com treino de perfuração no crânio com broca de dentista para abrir janelas
pequenas mas com espaço suficiente para que as matrizes fossem encaixadas no crânio.
Logo após demos inicio ao manuseio do estereotáxico onde tem que ser encontrado o
ponto de encontro das suturas do crânio lambda e o bregma (o ponto zero) para que fosse
encontrado o zero no estereotáxico e colocar as nossas coordenadas da matriz 4x4 e 8x2. Após
feita as marcações das janelas demos inicio a perfurações dessas, com bastante cuidado pois
as janelas eram muito próximas, e não podíamos abrir uma.
Com as janelas aberta iniciamos a decida das matrizes. A grande diferença entre os
modelos de matrizes é justamente na decida e na fixação, pois a matriz fixa desce
completamente de uma vez, e logo é feito a fixação dela com o acrílico em pó e solvente para
que se forme um capacete fixado. A matriz móvel ela desce uma por vez, e deve ser fixada
antes da descida da próxima. Depois unidas para a formação de um capacete só.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os implantes deram bons resultados e foram satisfatórios para a nossa aprendizagem e
desenvolvimento na área de neurociências, com relação aos implantes nas áreas da substância
nigra e do estriado foram feitos passo a passo de forma metódica.
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5. CONCLUSÃO
Concluímos com essa pesquisa que é importante o desenvolvimento de tecnologia para estudo
em neurociências.
Técnicas como a eletrofisiologia permite estudar a atividade elétrica de diversas áreas do
cérebro.
Através de pesquisas em cérebro de ratos vimos que pode ser testado o tratamento de doenças
que acometem humanos como o Mal de Parkinson, a qual afeta a coordenação motora.
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DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE IOGURTE FUNCIONAL ENRIQUECIDO
COM FARINHA DA CASCA DO MARACUJÁ AMARELO
M. A. dos Santos Azevedo e R. M. Dantas Coelho
E-mail: marceloarrison@hotmai.com

RESUMO
A sociedade atual é caracterizada por uma consciência
crescente do papel da alimentação na manutenção e
melhora da saúde e bem-estar. Assim, há uma grande
demanda por alimentos funcionais, que contribuem para
uma dieta saudável e uma melhor qualidade de vida.
Nesse contexto, o iogurte também pode ser considerado
um alimento funcional por ser fonte de cálcio, um
nutriente essencial que pode prevenir a osteoporose e
possivelmente o câncer de cólon e por apresentar microorganismos probióticos. Dessa forma, o enriquecimento

do iogurte com a farinha da casca do maracujá amarelo
contribui para obtenção de um produto que além das
características funcionais próprias dessa bebida, ainda
conta com o benefício das fibras alimentares,
provenientes da farinha da casca do maracujá. Portanto,
a elaboração do iogurte com farinha da casca do
maracujá amarelo contribui para o desenvolvimento de
produtos alimentícios diferenciados, com relevante
qualidade nutricional e propriedades funcionais, bem
como, elevado valor agregado.

PALAVRAS-CHAVE: Alimento Funcional, Probióticos, Qualidade Nutricional.

DEVELOPMENT AND FUNCTIONAL CHARACTERIZATION YOGURT WITH RICH
MEAL PEELING YELLOW PASSION
ABSTRACT
Today's society is characterized by a growing awareness
of the role of food in maintaining and improving health
and well-being. Thus there is a great demand for
functional foods, which contribute to a healthy diet and a
better quality of life. In this context, the yogurt may also
be considered to be a functional food source of calcium,
an essential nutrient which can prevent osteoporosis and
possibly colon cancer and probiotic micro-organisms
present. Thus, the enrichment of yogurt with yellow

passion fruit peel flour contributes to obtain a product
that in addition to the functional characteristics of this
drink, also has the benefit of dietary fiber, from passion
fruit peel flour. Therefore, the preparation of yogurt with
passion fruit peel flour contributes to the development
of different food products, with relevant nutritional
quality and functional properties as well as high value
added.

KEYWORDS: Functional food, Probiotics, nutritional quality.
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1. INTRODUÇÃO
O crescimento de evidências científicas sobre a relação entre dieta e saúde tem
contribuído para o surgimento de um mercado de alimentos diferenciados que visam manter ou
melhorar o estado de saúde dos consumidores. (BALDISSERA et al., 2011). A indústria de alimentos
tem grande interesse em enriquecer e desenvolver novos produtos com propriedades funcionais,
viáveis e sustentáveis. (MANDUCU; RIBEIRO, 2015).
Ao longo dos anos o iogurte tornou-se um dos produtos acidificados com maior
aceitabilidade e mais consumido ao redor do mundo. Os principais fatores que contribuíram para
o seu crescimento no mercado consumidor foram: sabor ligeiramente ácido, boa digestibilidade,
possibilidade de adicionar diferentes sabores, alto valor nutricional e sua estabilidade.
(MANDUCU; RIBEIRO, 2015).
Os iogurtes têm uma relevância proeminente nos hábitos alimentares, não só por serem
considerados um substituto do leite, mas por representar uma importante fonte de cálcio, e
também por possuir variadas características nutritivas indispensáveis para o bem-estar. (ALMEIDA
et al., 2012).
Este fato condiciona as necessidades do mercado, o que leva à investigação/criação de
novos sabores, novos frutos, entre outros, de acordo com os diferentes públicos-alvo. Esta
introdução de variedades é a principal causa do grande aumento de produção de iogurte nestes
últimos anos. Deste modo, pode-se afirmar que esta atividade tem um impacto significativo tanto
social como economicamente. (ALMEIDA et al., 2012).
Uma das prioridades nas mudanças de hábitos alimentares e no estilo de vida são
principalmente em função da busca incessante por saúde, proporcionando melhor qualidade de
vida e prevenindo o aparecimento de determinadas doenças. (MUNDIM, 2008).
Os alimentos funcionais demonstram capacidade de regular funções corporais de forma a
auxiliar na proteção contra doenças como hipertensão, diabetes, câncer, osteoporose e
coronariopatias (SOUZA, et al., 2003). Um alimento pode ser considerado funcional se for
demonstrado que o mesmo pode afetar beneficamente uma ou mais funções alvo no corpo, além
de possuir os adequados efeitos nutricionais, de maneira que seja tanto relevante para o bemestar e a saúde quanto para a redução do risco de uma doença (ROBERFROID, 2002).
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Diferentes compostos de plantas e animais estão sendo utilizados como alimentos
funcionais. Os principais alimentos funcionais são: fibras (psyllium, polidextrose e goma guar),
ácidos graxos poliinsaturados (ômega 3, 6), substâncias bioativas de plantas (polifenóis, cafeína
ecarotenóides), fibras prebióticas (inulina e frutooligossacarídeos) e os microorganismos
probióticos (BERTÉ et al., 2011).
Para um ingrediente alimentar ser classificado como um prebiótico é necessário não sofrer
hidrólise e nem ser absorvido na parte superior do trato gastrointestinal, ser um substrato seletivo
para um número limitado de bactérias potencialmente benéficas do cólon, que são estimuladas
para crescerem e desenvolverem atividades metabólicas, mas também ser capaz de promover
uma biota intestinal saudável e, como consequência, induzir efeitos no lúmen que beneficiem o
hospedeiro. (FOOKS, et al,1999).
A casca de maracujá amarelo é um exemplo de ingrediente funcional, ela representa 52%
da composição mássica da fruta. Assim, não pode mais ser considerada como resíduo industrial,
uma vez que suas características e propriedades funcionais podem ser utilizadas para o
desenvolvimento de novos produtos como na composição de matinais; no enriquecimento de
produtos alimentícios, principalmente no que se refere ao teor e fibras; como ração animal, adubo
ou como matéria prima para a extração de pectina, que se apresenta em considerável quantidade,
principalmente no mesocarpo do fruto. (MEDINA, 1980; SOUZA et al., 2001; ISHIMOTO et al.,
2007).
Diante disso, esse trabalho teve como objetivo desenvolver um iogurte com propriedades
funcionais a partir da utilização da casca do maracujá amarelo e em seguida avaliar suas
características físico-químicas, a fim de verificar se os resultados encontrados estavam de acordo
com a legislação.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Iogurte
O iogurte é um dos poucos alimentos conhecidos e consumidos a mais de 4.500 anos. A
Bulgária foi um dos primeiros países a consumi-lo, e o divulgou para o restante do mundo. Nos
anos 1950 teve sua popularidade aumentada ao considerá-lo um alimento bom para a saúde e
para o corpo. Desde então, esse produto foi ganhando espaço no dia a dia, passando a fazer parte
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dos hábitos alimentares de muitas pessoas. Atualmente, ele vem se destacando devido ao alto
índice de consumo e baixo custo financeiro, além da influência da mídia sobre o mesmo (ROCHA
et al., 2008; BRANDÃO, 1995; SILVA, 2007; SANTANA, 2006).
Seu processo de fabricação consiste basicamente na fermentação de leite enriquecido com
alto teor de sólidos, usando uma cultura mista de Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus e
Streptococcus salivarius ssp. Thermophilus (BRANDÃO, 1995; SILVA, 2007; SANTANA, 2006).
Esses microrganismos atuam em conjunto durante a fermentação. O Streptococcus
thermophilus cresce rapidamente, utilizando os aminoácidos essenciais produzidos pelo
Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus. O Streptococcus thermophilus, por sua vez, produz ácido
lático e fórmico reduzindo o pH do meio para um nível ótimo de crescimento do Lactobacillus
delbrueckii ssp. bulgaricus. O ácido láctico produzido e pequenas quantidades de ácido fórmico
estimulam o crescimento do Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus (THAMER; PENNA, 2005).

2.2 Alimentos funcionais
Nos anos 1960, surgiram os primeiros estudos científicos que comprovaram a ligação entre
alimentação e saúde, apontando para os impactos negativos do excesso de gordura e açúcar. Na
década de 1980, produtos diet e light começaram a ser comercializados com sucesso.
Recentemente, vem-se exigindo ainda mais dos alimentos (HEASMAN; MELLENTIN, 2001).
No Brasil, entre as 24 categorias de alimentos mais vendidos em 2005, 75% estão ligados à
saúde. Esses alimentos associados a uma forte imagem de “saúde” representam uma fonte de
diferenciação e de rentabilidade em certos ramos do setor alimentar que conhecem uma forte
estagnação, como os laticínios. Na França, por exemplo, a taxa de valor agregado dos laticínios
“saúde” é de 20%, contra 13% para a simples transformação do leite (PADILLA et al., 2006).
Os alimentos funcionais são exemplos disso. Eles demonstraram ser benéficos, numa ou
mais funções do organismo, para além do efeito nutricional inerente desde que sejam consumidos
em quantidades normais. Devem contribuir de forma relevante para a melhoria do estado de
saúde e de bem-estar, e\ou para a redução do risco de doença (MARTINS, 2008).
Já são vários os alimentos funcionais presentes no mercado: além dos iogurtes com
probióticos que melhoram a saúde intestinal, podemos citar leites enriquecidos com ferro (que
ajuda na prevenção e no tratamento da anemia), com vitaminas e com o ácido ômega-3 (que
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ajuda no controle do colesterol), bem como ovos e margarinas enriquecidos também com ômega3. Além de não fazer mal à saúde, eles devem ainda desempenhar funções terapêuticas (RAUD,
2008).

2.3 Farinha da casca do maracujá amarelo
O maracujá amarelo (Passiflora edulis flavicarpa Degener), também conhecido como
“maracujá azedo”, é originário do Brasil. Trata-se de uma das poucas frutas nacionais que
apresentou aumento no consumo domiciliar. Segundo o IBGE, o consumo per capita de maracujá
passou de 0,284 kg em 1987 para 0,96 kg em 1996, representando aumento de 238% em nove
anos. A produção brasileira de maracujá alcançou 298.255 toneladas em 1998, sabendo-se que
vinte e seis estados do Brasil produzem maracujá e dez desses detêm mais de 40% do volume da
produção (ANDERSEN, 1989).
A casca do maracujá (parte branca) é rica em pectina, niacina (vitamina B3 ), ferro, cálcio, e
fósforo. Em humanos, a niacina atua no crescimento e na produção de hormônios, assim como
previne problemas gastrointestinais. Os minerais atuam na prevenção da anemia (ferro), no
crescimento e fortalecimento dos ossos (cálcio) e na formação celular (fósforo). (CÓRDOVA et al.,
2005)
Quanto à composição de fibras, a casca do maracujá constitui produto vegetal rico em fibra
do tipo solúvel (pectinas e mucilagens), benéfica ao ser humano. Ao contrário da fibra insolúvel
(contida no farelo dos cereais) que pode interferir na absorção do ferro, a fibra solúvel pode
auxiliar na prevenção de doenças. (CÓRDOVA et al., 2005)

3. METODOLOGIA
O iogurte foi desenvolvido na Usina de beneficiamento do Leite (Centro Tecnológico de
Qualidade do Queijo - CTQ do queijo) do campus Currais Novos. Algumas análises físico-quimicas
(teste do alizarol, pH, acidez, crioscopia e teor de gordura) foram realizadas no leite para
comprovar que o mesmo estava dentro dos padrões, só após essa confirmação, o leite foi utilizado
para a produção do iogurte.
Para a elaboração do iogurte, o leite foi aquecido a uma temperatura de 90°C, por 10 minutos,
a fim de se realizar um tratamento témico, em seguida foi resfriado a temperatura de 45 °C para a
adição do fermento lácteo na concentração de 3% e posteriormente foi homogeneizado. Feito
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isso, o conteúdo foi transferido para um isopor, devidamente lavado e sanitizado e colocado em
banho-maria à temperatura de 43°C, condição ótima para o crescimento dos microrganismos
fermentadores, permanecendo por aproximadamente 4 horas.
Após a fermentação, quebrou-se o coágulo formado e colocou o produto na câmera fria do
CTQ. No dia seguinte adicionou-se a polpa de açaí com banana na proporção de 5%. Nesse
momento, fez-se também, a adição da farinha da casca do maracujá nas concentrações
estabelecidas de 1,5% (formulação B) e 3% (formulação C), permanecendo a formulação controle
(formulação A) sem a adição. Os produtos foram embalados em recipientes plásticos de
polipropileno, hermeticamente fechados e acondicionados sob refrigeração, a temperatura de
aproximadamente 7°C. Os iogurtes elaborados foram caracterizados físico-quimicamente quanto
ao pH (potenciometria direta), acidez e gordura (IAL, 2008).

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A tabela a seguir apresenta os valores médios da caracterização físico-química das três
formulações de iogurte [Iogurte sem adição da farinha da casca do maracujá amarelo (A); Iogurte
com 1,5% de adição da farinha (B) e Iogurte com 3,0% de adição da farinha (C)].
Tabela 1: Valores médios da caracterização físico-química das três formulações de iogurte.
A

B

C

pH

4,15 ± 0,00

4,16 ± 0,00

4,17 ± 0,00

Acidez (%)

7,81 ± 0, 18

8,04 ± 0,21

7,81 ± 0,20

Gordura (%)

2,25 ± 0, 35

2,00 ± 0,00

1,00 ± 0,00

Os resultados médios para pH, apresentados na Tabela, não apresentaram diferenças
significativas entre as três formulações e se enquadram na faixa recomendada segundo a
Instrução Normativa nº 46 de 24 de outubro de 2007 do MAPA, que estabelece o pH ideal para
identidade e qualidade do iogurte entre 3,6 e 4,5 (BRASIL, 2007). De acordo com Giese et al (2010)
o pH é um parâmetro muito importante na fermentação de iogurtes, uma vez que implica na
atividade metabólica das bactérias, favorecendo um determinado grupo em detrimento do outro,
como exemplo dos Lactobacillus que crescem e toleram valores de pH mais baixos do que as
pertencentes ao gênero Streptococcus.

XII CONGIC | II
II SECITEX

849

Os valores de pH obtidos nesse estudo são superiores ao encontrado por Schimidt et al
(2012) de 3,99, e inferiores ao obtido por Martins et al (2013) de 4,45, ao caracterizarem iogurte
de soja suplementado com inulina. Mathias (2011) ainda ressalta que valores próximos aos
encontrados nesse trabalho, pode provocar uma ligeira rejeição pelos consumidores, devido o seu
sabor muito ácido, além de garantir segundo Franco; Landgraf (2004) a estabilidade microbiológica
do produto, inibindo a microbiota de competição e principalmente os patógenos.
Quanto ao parâmetro de acidez, os valores não se encontram de acordo com os requisitos
físico-químicos exigidos pela legislação, que estabelece a acidez ideal em ácido láctico para leites
fermentados de 0,9 a 2,0 (%) (BRASIL, 2007). Os resultados obtidos neste estudo foram
semelhantes aos encontrados por Schimidt et al (2012), que obtiveram acidez de 0,77 % em
iogurte de acerola.
Segundo o Padrão de Identidade e Qualidade para leites fermentados (BRASIL, 2000),
produtos que apresentam valores de gordura compreendidos entre 0,6 e 2,9%, são classificados
como iogurte parcialmente desnatado, portanto todas as formulações elaboradas não são
classificadas como iogurtes integrais e sim parcialmente desnatado, já que o maior percentual de
gordura (amostra A) foi 2,25%.

5. CONCLUSÃO
O estudo desenvolvido permitiu comprovar a viabilidade da farinha da casca do maracujá
como um potencial ingrediente com propriedades funcionais para adição em iogurtes, que físicoquimicamente não promoveu alterações para a maioria dos parâmetros avaliados, atendendo à
legislação vigente.
Dessa forma, cabe ressaltar a viabilidade da elaboração do iogurte funcional com adição da
farinha da casca do maracujá como uma alternativa a indústria alimentícia, para uma maior
diversificação do mercado de alimentos funcionais e de produtos lácteos por meio da combinação
do iogurte, do valor nutricional da farinha da casca do maracujá e suas propriedades benéficas à
saúde do consumidor.
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RESUMO
Este trabalho objetiva levantar as espécies de aves
conhecidas pelos moradores de Canguaretama-RN e
compreender a relação dos moradores com as diversas
espécies existentes no local, visando embasar futuras
ações de sensibilização ambiental. O estudo está sendo
realizado em cinco localidades (Barra do Cunhaú, Catu dos
Eleotérios, Centro, Outeiro e Piquiri) de Canguaretama.
Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica e,
atualmente, a pesquisa de campo está sendo realizada. Os
instrumentos da pesquisa de campo são o questionário
semiestruturado e as entrevistas abertas. Visitas a
artesãos e a oficinas também estão sendo realizadas para
o registro das manifestações artísticas locais, relacionadas
com o tema. A técnica metodológica snowball foi usada

para seleção de entrevistados. A nomenclatura seguiu o
Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos e os nomes
populares foram registrados como citados pelos próprios
entrevistados. As localidades de Piquiri, Catu dos
Eleotérios, Centro e Outeiro foram visitadas e 14 pessoas
já foram entrevistadas, sendo registradas 78 espécies em
Piquiri, 67 no Catu, 54 em Outeiro e 42 no Centro. A
afetividade das pessoas pelas aves é notável, porém o
hábito de manter esses animais presos em gaiolas é
expressivo. Muitas espécies foram citadas como
desaparecidas ou menos frequentes, no local, o que
reforça a relevância do estudo e a necessidade de ações
de sensibilização ambiental na região.

PALAVRAS-CHAVE: levantamento, ornitologia, diversidade, aves, artesanato.

TRADITIONAL KNOWLEDGE OF CANGUARETAMA AVIFAUNA
ABSTRACT
This work aims to raise the bird species known to
Canguaretama residents and understand the relationship
of residents with the various existing species on site,
aiming to base future actions of environmental
awareness. The study is being conducted in five locations
(Barra do Cunhaú, Catu of Eleotérios, Center, Outeiro and
Piquiri) of Canguaretama. A literature search was initially
performed and currently the field of research is being
conducted. The field research instruments are the semistructured questionnaire and open interviews. Visits to
artisans and workshops are also being made for the
registration of local artistic events related to the theme.
The snowball methodological technique was used to

select respondents. The nomenclature followed the
Brazilian Ornithological Records Committee and popular
names were recorded as mentioned by the interviewees
themselves. The locations of Piquiri, Catu of Eleotérios,
Centerl and Outeiro were visited and 14 people have been
interviewed, recorded 78 species in Piquiri, 67 in Catu, 54
in Outeiro and 42 at the Center. The affection of the
people by birds is remarkable, but the habit of keeping
these animals trapped in cages is expressive. Many
species were cited as missing or less frequent, on-site,
which reinforces the relevance of the study and the need
for environmental awareness activities in the region.

KEYWORDS: survey, ornithology, diversity, birds, handicraft.
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1. INTRODUÇÃO
Nos dias atuais o saber étnico, nomeado “etnoconhecimento” (NASCIMENTO, 2013), está
cada vez em maior evidência. O destaque e a relevância do saber tradicional estão relacionados à
ancestralidade, passada de geração a geração nas comunidades étnicas. As questões postas na
sociedade contemporânea devem buscar se inspirar em suas comunidades tradicionais, através dos
saberes que podem nortear rumos. Nesse sentido, o conhecimento tradicional vem sendo foco de
muitas pesquisas e pode ser útil em vários aspectos, inclusive para preservação de espécies
ameaçadas de extinção.
O município de Canguaretama possui uma grande diversidade de pássaros (NASCIMENTO;
LARRAZÁBAL, 2000) e a população apresenta diversos tipos de relações com esses animais. Entre os
costumes tradicionais, estão as práticas de caçar, aprisionar, manter pássaros confinados em gaiolas
e comercializar clandestinamente aves nativas. Por outro lado, a população possui um
conhecimento amplo sobre as espécies, que podem ser bastante úteis para o registro da avifauna,
dos mitos e das relações dos povos com esses animais. O tema da domesticação dos animais
(LEWGOY et al., 2015), no presente caso relativo às aves, também será explorado.
O registro da avifauna é importante porque acessa a diversidade de uma localidade, num
determinado espaço e tempo. Os inventários faunísticos servem também como ferramenta para
tomada de decisão do manejo das áreas e das espécies ameaçadas de extinção. Por outro lado,
entender as relações dos povos com as espécies é fundamental para embasar programas e ações
de sensibilização ambiental, que funcionem para os sujeitos envolvidos.
Nesse contexto, pretende-se levantar a avifauna de Canguaretama, com base no
etnoconhecimento, e compreender as relações da população com as espécies, visando embasar
futuras ações de sensibilização ambiental.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Etnoconhecimento são os saberes, tradições (cultura) passados de geração a geração nas
comunidades tradicionais, aprendidos com a vida cotidiana e a interação direta com o meio que os
cerca e seus fenômenos naturais (NASCIMENTO, 2013). Já o saber é definido por Japiassu (1991)
como todo um conjunto de conhecimentos metodicamente adquiridos, mais ou menos
sistematicamente organizados e suscetíveis de serem transmitidos por um processo pedagógico de
ensino. Entretanto, para Diegues (2001), a construção do saber não se procede apenas na academia;
antecedidos a ela, temos os saberes tradicionais, cujos valores são incomensuráveis, já que
transitam entre as populações de geração a geração.
As comunidades tradicionais possuem um conhecimento aprofundado do ambiente em que
vivem e este pode ser aliado no processo de conservação de áreas protegidas (DIEGUES, 2001;
ZAPPES, 2007). Apesar de o conhecimento tradicional ter sido subestimado por muito tempo pelos
cientistas, os etnobiólogos e etnoecólogos estão invertendo a situação com pesquisas que
demonstram que esses conhecimentos são importantes para o conhecimento científico (POSEY,
1987; SILVA, 2002; SGUISSRDI; NUNES, 2010).
Segundo Lewgoy et al. (2015) “a chamada ‘questão animal’ eclodiu como problema cultural
e agenda de ativismo e de pesquisa em décadas recentes”. Inventários de fauna são importantes
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porque acessam diretamente a diversidade de uma localidade, em um determinado espaço e
tempo. Os dados primários gerados pelos inventários compõem uma das ferramentas mais
importantes na tomada de decisões a respeito do manejo de áreas naturais (SILVEIRA et al., 2010).
Atualmente são registradas 1.901 espécies de aves no Brasil, distribuídas em 33 ordens e
103 famílias (CBRO, 2014). Este elevado número de espécies tende a ser ainda maior porque existe
uma diversidade, que só agora, com modernas revisões taxonômicas, começa a ser plenamente
revelada (SILVEIRA; OLMOS, 2007; HBW, 2013). Além disso, o país abriga mais de 240 espécies
endêmicas e 193 espécies e subespécies indicadas como ameaçadas pela IUCN (2013) e pela lista
nacional de fauna ameaçada (MACHADO et al., 2008).
Existem poucos estudos sobre a avifauna do município de Canguaretama, sendo registradas,
atualmente, apenas 37 espécies no site www.wikiaves.com.br para este município. Portanto, existe
uma necessidade que se investigue a diversidade de aves para que se possa trabalhar ações de
sensibilização ambiental com a comunidade.

3. METODOLOGIA
O estudo está sendo realizado no município de Canguaretama-RN, em cinco localidades
distintas (Barra do Cunhaú, Catu dos Eleotérios, Centro, Fazenda Outeiro e Piquiri), desde fevereiro
de 2016. Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica e, atualmente, está sendo feita a
pesquisa de campo.
Os instrumentos da pesquisa de campo são o questionário semiestruturado e as entrevistas
abertas, com questões referentes ao perfil do entrevistado e sobre o conhecimento das aves
existentes no município (nome popular, características, hábitos alimentares, finalidades, mitos,
relação do entrevistado com as espécies e outras informações). Visitas a artesãos e a oficinas
também estão sendo realizadas para o registro das manifestações artísticas locais relacionadas com
o tema.
A técnica metodológica utilizada é a de snowball, conhecida também como “bola de neve”,
onde os participantes iniciais do estudo indicam novos participantes, que, por sua vez, indicam
novos participantes e assim sucessivamente, até que seja alcançado o objetivo proposto.
A nomenclatura seguirá o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO, 2014) e os
nomes populares estão sendo registrados como citados pelos próprios entrevistados. Os dados
também serão analisados segundo o modelo de união das diversas competências individuais
(WERNER, 1969), no qual toda informação pertinente ao assunto será considerada.
Os dados coletados foram tabulados e analisados descritivamente com o auxílio do
programa Excel.

4. RESULTADOS PRELIMINARES
As localidades de Piquiri, Catu dos Eleotérios (comunidade indígena), Centro e Outeiro foram
visitadas e 14 pessoas já foram entrevistadas, seguindo a metodologia snowball. Até o momento,
registrou-se 78 espécies em Piquiri, 67 no Catu, 54 em Outeiro e 42 no Centro. Muitas das espécies
são comuns em mais de uma localidade, tendo algumas com ocorrência em todas as localidades.
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A maioria dos entrevistados (85,7%) respondeu que possui ou já possuiu pássaros presos em
gaiolas e, em todas as localidades, evidenciou-se a prática. Entretanto, Piquiri e Centro destacaramse pela quantidade expressiva observada de pássaros presos em gaiolas, enquanto que no Catu,
observou-se a prática com menor frequência. Segundo um entrevistado do Catu, a população não
se motiva a manter pássaros em gaiolas. O mesmo usou a frase: “eu não gosto de fazer pagar quem
não deve”. Por ser uma comunidade indígena, a lógica cultural é diferente; a relação com os animais
e com as aves, em especial, é muito característica e própria.
As principais espécies mantidas confinadas em gaiolas são: cabocolinho (Sporophila
bouvreuil) (Figura 1), canário Belga (Serinus canarius), galo de campina (Paroaria dominicana),
golinha (Sporophila albogularis), papa capim (Sporophila luctuosa), sabiá barranco (Turdus
fumigatus) (Figura 2), sibite (Coereba flaveola) (Figura 3) e tiziu (Volatinia jacarina).

Figura 1: Cabocolinho (Sporophila bouvreuil) fotografado na comunidade de Piquiri, em Canguaretama-RN.

Figura 2: Sabiá barranco (Turdus leucomelas) fotografada na comunidade de Piquiri, em Canguaretama-RN.
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Figura 3: Sibite (Coereba flaveola) fotografado na comunidade de Piquiri, em Canguaretama-RN.

A comunidade do Catu dos Eleotérios se destaca também pelo artesanato, que expressa a
íntima relação da população com os pássaros. Um grupo constituído por onze artesãos, residentes
na comunidade do Catu, utiliza penas de aves nativas e domésticas, dentre os quais, coruja, corujão,
gavião, marreca, carcará, socó, peru e galinha para a confecção de objetos variados (Figura 4). Não
há o costume de caçar os animais, as penas são recolhidas quando caem naturalmente, são
misturadas e complementadas pelo uso de plumas tingidas adquiridas no comércio popular da
capital norte-rio-grandense. O seu uso é sobretudo para a construção de peças decorativas, enfeites
corporais e utilitários, como esculturas, flechas, canetas, prendedores de cabelo, brincos, filtros dos
sonhos e apitos.

Figura 4: Penas de aves nativas e domésticas usadas para confecção de artesanato no Catu.

O apito confeccionado pelos artesãos do Catu imita o som do bem-te-vi e do lambu (espécies
nativas encontradas na região). O artesão, Moisés Teodolino da Silva, apresenta um trabalho
diferenciado na comunidade por esculpir figuras de pássaro em madeira muito leve, espécie de
cortiça nativa (Figura 5), encontrada às margens do Rio Catu, que atravessa a comunidade. Em seu
processo criativo, esculpe pássaros com e sem plumagem. Sibite, coruja, papa capim e periquito
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australiano são os mais representados. Como referência visual, utiliza as cores originais desses
animais para executar suas obras, compreendendo cerca de 10 esculturas de pequenas dimensões
por mês.

Figura 5: Escultura de uma coruja confeccionada por artesão da comunidade do Catu.

Em todas as localidades, constatou-se que as aves são animais pelos quais as pessoas
possuem muito interesse e muito afeto. As entrevistas abertas tornaram evidente que no cotidiano
dos sujeitos que vivem nessas localidades, existe uma importante relação tradicional de
sociabilidade na relação entre humano/animais (LEWGOY et al., 2015), pois todos os entrevistados
falaram com entusiasmo sobre as suas aves. Embora o aprisionamento seja uma prática
contrastante, vários entrevistados se justificaram citando: “eu prendo, mas alimento, compro do
melhor”, “aqui em casa só quem come maçã é o passarinho”; “se ele estivesse solto, já teria
morrido”; “ele come doce, farinha láctea...”.
Uma relação paradoxal foi identificada, pois o gostar da ave, pressupõe tê-la perto,
conversar com ela, nomeá-la carinhosamente. É o caso de um interlocutor que deu para um sabiá o
nome de “Biá”. Segundo depoimento do seu filho, a ave é a mais querida entre todas, pois traz
alegria para a casa. Os casos são recorrentes, como por exemplo, uma senhora que cria um urubu
entre as galinhas (Figura 6), que se chama “Frederico de Freitas” e é alimentado com carne todos
os dias. Esses casos serão explorados de forma sistemática, posteriormente, durante o
desenvolvimento da pesquisa.
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Figura 6: Urubu criado como animal de estimação na comunidade de Piquiri, em Canguaretama-RN.

Quando perguntados sobre as espécies que eram vistas com maior frequência, na região, e
que dificilmente são vistas atualmente, os entrevistados citaram vários exemplos, como: azulão
(Cyanoloxia brissonii), bigode (Sporophila lineola), cabocolinho (Sporophila bouvreuil), canário da
terra (Sicalis flaveola), chorão (Sporophila leucoptera), concriz (Icterus jamacaii) (Figura 7), curió
(Sporophila angolensis), galo de campina (Paroaria dominicana), gaturama (Euphonia violacea),
golinha (Sporophila albogularis), graúna (Gnorimopsar chopi), guriatã de coqueiro (Euphonia
chlorotica), lambu a pé (Crypturellus sp.), lambu pé roxo (Crypturellus tataupa), lavadeira (Fluvicola
nengeta) (Figura 8), madre (Arundinicola leucocephala), papa capim (Sporophila luctuosa), patativa
verdadeira (Sporophila plumbea), rolinha caldo de feijão (Columbina talpacoti), rolinha cascavel
(Columbina squammata), rolinha vermelha (Columbina talpacoti), sabiá barranco (Turdus
fumigatus), sanhaçu (Tangara sayaca), sibite (Coereba flaveola), tiziu (Volatinia jacarina), verdelim
(Tangara cyanocephala), xexéu (Cacicus cela) e zabelê (Tinamus guttatus).

Figura 7: Concriz (Icterus jamacaii) fotografado na comunidade de Piquiri, em Canguaretama-RN.
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Figura 8: Lavadeira (Fluvicola nengeta) fotografada na comunidade de Outeiro, em Canguaretama-RN.

É interessante notar que a maioria dos pássaros, que são criados presos na região, são
citados também como espécies que são vistas com menor frequência ou que não são vistas
atualmente na natureza. Portanto, o aprisionamento das espécies pode contribuir para a diminuição
destas na natureza. Contudo, não podemos simplificar a questão, pois existem outros elementos
que contribuem para esse desaparecimento.
Os entrevistados responderam como causas que levaram a diminuição ou desaparecimento
das espécies: o “veneno” (agrotóxico) usado no sistema de produção de cana-de-açúcar (64%), a
caça (14%), o desmatamento (14%), o uso de herbicidas pelos produtores locais (7%) e o clima (7%).
As respostas mostram que os entrevistados compreendem a dinâmica da natureza e possuem
conhecimento sobre os problemas ambientais de sua localidade, o que é muito importante quando
se almeja trabalhar ações de sensibilização ambiental.
Todos os entrevistados afirmaram saber que as aves são muito importantes para o equilíbrio
da natureza, citando as seguintes utilidades: controle de insetos, dispersão de sementes,
reprodução, limpeza (urubu) e contos.
A figura 9 mostra um bem-te-vi fotografado na comunidade do Catu, onde alguns pássaros
foram observados desfrutando de liberdade, em harmonia com a natureza. Um entrevistado desta
comunidade citou mais de 70 espécies entre as que existem atualmente e as que desaparecerem
com o passar do tempo. O mesmo destacou que existem mais espécies que ele não conhece por
nome, o que mostra a riqueza da diversidade local e as possibilidades de estudos que aprofundem
esse conhecimento.
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Figura 9: Bem-te-vi (Pitangus sulphuratus) fotografado na comunidade do Catu, em Canguaretama-RN.

5. CONCLUSÃO
O município de Canguaretama possui uma grande diversidade de aves. Entretanto, muitas
espécies foram citadas como desaparecidas ou menos frequentes e o hábito de manter pássaros
presos em gaiolas é muito expressivo, o que reforça a relevância do estudo e a necessidade de ações
de sensibilização ambiental na região.
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RESUMO
O presente estudo busca realizar uma análise da forma
como é feito o descarte inadequado do óleo de cozinha
residual em Restaurantes e Lanchonetes comercias no
Município Do Natal - RN, visando o desenvolvimento do
trabalho para a sua minimização. O procedimento
metodológico
envolveu
uma
pesquisa
nos
estabelecimentos com consequente aplicação de
questionários. O estudo analisou 22 estabelecimentos,
Restaurantes, Lanchonetes, com foco na quantidade de
óleo vegetal que é descartado por cada unidade e o
destino dado a esses resíduos após sua utilização. A
quantidade de óleo de cozinha utilizado, semanalmente
é de, aproximadamente 660 litros e 450 litros
descartados. Mais de 85% dos resíduos dos restaurantes
comerciais estudados têm destino inadequado e outros

31,8% utilizam como matéria-prima para elaboração de
produtos agregando valor para uma cooperativa.
Possibilitando como resultado uma análise qualiquantitativa do destino e danos causados pelo óleo de
cozinha residual quando descartado de forma
inadequada, com intuito de minimizar o impacto
ambiental. Este trabalho tem por objetivo buscar e
comparar informações sobre o destino dados aos
resíduos de óleos de cozinha provenientes da produção
de alimentos fritos, bem como observar a
conscientização social a este respeito aborda o tema da
sustentabilidade. Os resultados obtidos comprovam que
há falta de conscientização dos estabelecimentos
comerciais em separar o óleo, bem como falta iniciativas
públicas para coleta deste tipo de resíduo.

PALAVRAS-CHAVE: Óleo de Cozinha. Impacto ambiental, sustentabilidade.

VEGETABLE OIL: AN ANALYSIS MADE IN RESTAURANTS AND SHOPPING AT NATALSNACK BAR RN MUNICIPALITY
ABSTRACT
This study aims to conduct a review of how it made the
improper disposal of the waste cooking oil in commercial
restaurants and shops in the Christmas City - RN, to
develop work for its minimization. The methodological
procedure involved a survey in establishments with
subsequent questionnaires. The study looked at 22
stores, restaurants, shops, focusing on the amount of
vegetable oil that is discarded for each unit and the
destination of such waste after use. The quantity of used
cooking oil, weekly is of about 660 liters and 450 liters
discarded. Over 85% of waste studied commercial
restaurants have inadequate disposal and other 31.8%

use as raw material for preparation of products adding
value to a cooperative. Enabling results in qualitative and
quantitative analysis of the target and damage caused by
the residual cooking oil when disposed of improperly, in
order to minimize environmental impact. This study aims
to search and compare information about the
destination given to the cooking oil waste from the
production of fried foods as well as observe social
awareness in this regard addresses the issue of
sustainability. The results show that there is a lack of
awareness of commercial establishments in separate oil
and lack public initiatives to collect this type of waste.

KEYWORDS: Kitchen oil, environmental impact, sustainability.
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1. INTRODUÇÃO
A fritura por imersão é um processo que utiliza óleos ou gorduras vegetais como meio de
transferência de calor, cuja importância é indiscutível para a produção de alimentos em
lanchonetes e restaurantes comerciais ou industriais em nível mundial (COSTA NETO, 2000). O
óleo de cozinha usado nos processos de frituras pode servir como matéria-prima na fabricação de
diversos produtos, tais como biodiesel, tintas, óleos para engrenagens, sabão, detergentes, entre
outros (PITTA JUNIOR et al., 2009).
Aliado das donas de casa no preparo de alimentos, o óleo de cozinha pode ser um vilão se
for despejado no sistema de esgotos. Descartado de forma incorreta, a substância pode causar
sérios danos ao meio ambiente, além de obstruir a rede de tubos que recebem os dejetos de
residências.
O produto entope a tubulação e pode fazer os dejetos retornarem ao imóvel. E o perigo
não se restringe a isso, vai mais além. Um litro deste líquido usado em frituras pode contaminar
até um milhão de litros de água. E esta pequena quantidade do produto leva 14 anos para ser
absorvido pela natureza.
O assunto é muito sério. Para ter uma ideia do potencial nocivo deste material é preciso
saber que se a substância vai para um rio, cria uma barreira na superfície da água que dificulta a
fotossíntese das algas e a oxigenação dos peixes. Segundo o engenheiro, a melhor maneira de
descartar o óleo de cozinha seria levando-o aos postos de coleta.
Os óleos e gorduras depois de saturados são impróprios para novas frituras, em função de
conferirem sabor e odor desagradáveis aos alimentos, bem como adquirirem características
químicas comprovadamente nocivas à saúde. Não havendo utilização prática para os resíduos
domésticos e comerciais, em geral são lançados na rede de esgoto (SILVA et al., 2007).
Por outro lado, REIS et al. (2007) citam que o destino previsto para os óleos de fritura
saturados são as indústrias recicladoras, onde os óleos são aproveitados na fabricação de vários
produtos. Neste contexto, MIRANDA (2008) considera que a reciclagem de óleos vegetais
industriais vem ganhando espaço cada vez maior, não simplesmente porque os resíduos
representam matérias primas de baixo custo, mas principalmente porque os efeitos da
degradação ambiental decorrente de atividades industriais e urbanas estão atingindo níveis cada
vez mais alarmantes.
O município de Natal, por ser uma área de comércio e grande fluxo de turistas, passa por
um constante crescimento populacional. Nos últimos dez anos, a população do município
aumentou. Com isso, houve a necessidade da ampliação da rede de serviços de alimentação
comercial como bares lanchonetes e restaurantes, o que ocasiona um aumento na quantidade de
resíduos descartados. Com base nessas informações, este estudo teve como objetivo conhecer a
quantidade, o modo de descarte e o destino do óleo de cozinha dos restaurantes comerciais de
Natal.
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2. REVISÃO DA LITERATURA
Os óleos e gorduras são substâncias insolúveis em água (hidrofóbicas), de origem animal
ou vegetal, ou mesmo microbiana, formados predominantemente por ésteres de triacilgliceróis,
produtos resultantes da esterificação entre o glicerol e ácidos graxos (MORETTO; FETT, 1998). Os
óleos vegetais possuem de uma a quatro insaturações (ligações duplas) na cadeia carbônica,
sendo líquidos à temperatura ambiente; as gorduras, como por exemplo, gorduras animais como a
banha, o sebo comestível e a manteiga são sólidas à temperatura ambiente, devido um número de
saturações maior do que o de insaturações, conferindo-lhes maior ponto de fusão (FENNEMA,
2000).
Segundo Fennema (2000), os óleos oriundos de frutos, como o azeite de oliva, são
denominados azeites. As frutas oleaginosas incluem castanhas, nozes, amêndoas, avelãs, entre
outras. Apesar de essas frutas conterem muitas calorias, elas também são carregadas de
nutrientes que trazem vários benefícios à saúde, como as gorduras monoinsaturadas e poli
insaturadas, vitaminas e minerais (RABELO E FERREIRA, 2008). Principais óleos e gorduras vegetais
comercializados são: óleo de soja, canola, amendoim, girassol, óleo de milho, de arroz, de uva,
óleo ou gordura de coco de babaçu, óleo ou gordura de coco, óleo ou gordura de palma, de
palmito, óleo de gergelim, óleo misto ou composto, óleo vegetal saborizado e azeite saborizado,
óleo de oliva, azeite de dendê (RABELO E FERREIRA, 2008).
Grande parte da degradação do meio ambiente ocorre em função do despejo de resíduos
líquidos e sólidos na natureza. Como exemplo, pode-se citar o impacto gerado pelo descarte
inadequado do óleo de fritura. Cada litro lançado no meio ambiente pode contaminar cerca de
1.000.000 litros de água limpa, o equivalente ao consumo de um ser humano por 14 anos (MARCA
AMBIENTAL, 2009).
Enfim, resíduo de óleo de cozinha possui alto poder de degradação ambiental, produzindo
os efeitos diversos no meio ambiente. Em pias ou vasos sanitários: provoca entupimentos nas
tubulações da residência ou estabelecimento, ocasiona infiltração do esgoto no solo, poluindo o
lençol freático ou causando refluxo à superfície” (REIS et al. 2007 apud PITTA JUNIOR et al. 2009).
Isso porque o óleo funciona como uma cola, juntando tudo: um fiozinho de cabelo, fio dental, um
pedacinho de plástico, tudo isso fica concentrado, forma-se uma massa e acaba entupindo a rede
de esgoto. Segundo Morgado (2010), “isso pode provocar o que se chama de refluxo, ou seja, o
esgoto retornar à residência causando incomodo, mau cheiro, etc”.
Isso ocorre devido à falta de informação da população. Levando em consideração todos os
estragos que o óleo de fritura causa ao meio ambiente, é essencial mobilizar a sociedade na
reeducação dos seus hábitos e dar um destino alternativo para este resíduo. Uma forma de
resolver este problema é coletar o óleo de fritura para posterior reaproveitamento.
Para tanto, faz-se necessário recolher esse óleo usado, sendo necessário buscar
metodologias que auxiliem a logística de sua coleta, minimizando os custos e ajudando a viabilizar
a produção de sabão e outros bens.
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3. MATERIAL E MÉTODOS
Para a realização do presente trabalho foi feito um levantamento de dados por meio de
aplicação de um questionário, composto por doze perguntas. A primeira parte do questionário se
referiu às características descritivas dos entrevistados, que na sua maioria são proprietário, e não
tem um sistema de gestão ambiental nos seus estabelecimentos, enquanto a segunda parte serviu
para identificar informações pertinentes à utilização do óleo de cozinha e sua destinação final.
Foram entrevistados os 22 estabelecimentos com utilização do óleo de cozinha na
preparação de alimentos no modo de frituras nos Restaurantes e Lanchonetes no Município de
Natal-RN.
Os questionários foram aplicados no período compreendido entre os dias 09 de maio e 14
de junho de 2016, no seguinte bairros centrais entre alecrim e cidade alta onde se concentra
maior parte de comércio de Restaurantes. Após a aplicação dos questionários, foi realizada a
análise estatística através da distribuição de frequências das respostas obtidas.
A pesquisa foi desenvolvida com base na observação dos estabelecimentos comerciais e
entrevista com proprietário ou responsável do restaurante. O instrumento utilizado foi um roteiro
de entrevistas, semi-estruturado, versando sobre a quantidade de óleo vegetal utilizada e
descartada por cada unidade, bem como o destino dado ao óleo de cozinha e após sua utilização.
As variáveis foram analisadas entre si e individualmente de forma descritiva, e a pesquisa seguiu,
rigorosamente, as normas da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram analisados 22 restaurantes dos 36 Restaurantes comerciais no município de Natal –
RN que são cadastrados no Sindicato de Hotéis Restaurantes Bares e Similares de Natal. e todos
fazem uso de óleo de cozinha. O volume de óleo utilizado pelos 22 restaurantes é de,
aproximadamente, 660 litros por semana. A quantidade utilizada de óleo de cozinha é resultante
da elaboração de preparações no processo de fritura variando de 2 a 200 litros semanais sendo
que a maioria (27%) dos restaurantes usa entre 11 e 20 litros, semanalmente.
O descarte semanal de óleo de cozinha varia de 2 a 100 litros e se diferencia entre os
restaurantes dependendo do número de refeições que cada estabelecimento oferece diariamente.
O total descartado é de, aproximadamente, 450 litros por semana. A maioria dos restaurantes
(63,6%) descarta de dois a 30 litros e os restaurantes maiores (18,1%) eliminam de 41 a 100 litros,
conforme apresentado na Tabela 1.
Tabela 1. Volumes de descarte semanal de óleo de cozinha (em litros) e número de restaurantes comerciais de
Natal-RN que o produzem.

Volume ( litros )
2-10
11-20
21-30
31-40
41-50
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Números
5
5
4
0
2

( % ) Porcentagem
22,73
22,73
18,18
0
9,09
867

51-100
Não Descarta
TOTAL

2
4
22

9,09
18,18
100

Dos que descartam esses resíduos, 54,5% são destinados de forma inadequada no meio
ambiente e 31,8% é utilizado na produção de sabão em uma cooperativa situada em outro bairro
para ajudar como uma fonte de renda (Tabela 2). Os restaurantes que entregam os resíduos para
uma rede de supermercado que recebe este tipo de resíduo e são colocados em garrafa pet, para
acondicionar o óleo usado. Após a coleta, o material recolhido é reciclado, resultando na produção
de sabão.
O processo de fritura é utilizado diariamente na maioria (81,8%) dos estabelecimentos que
utilizam a fritadeira elétrica para esse processo. Os demais estabelecimentos não oferecem em
seus cardápios esse tipo de preparação.
Tabela 2. Destino dos resíduos de óleo de cozinha e número (N0) de restaurantes de Natal-RN.

Destino
DFI*
Produção de Sabão
Não tem Sobra
TOTAL
*Destinação Final Inadequada.

Números
12
7
3
22

( % ) Porcentagem
54,5
31,8
13,6
100

Os ambientalistas concordam que não existe um modelo de descarte ideal do óleo de
cozinha e gordura vegetal, mas sim, alternativas de reaproveitamento (BENSMIRA et al., 2007 &
SANIBAL & MANCINI FILHO, 2002). Conforme o Instituto Ambiente em Foco (2013), um litro de
óleo de cozinha que vai para o corpo hídrico contamina cerca de um milhão de litros de água,
equivalente ao consumo de uma pessoa em 14 anos (FREITAS et al., 2008). Nos estabelecimentos
estudados, são descartados, por semana, aproximadamente, 450 litros de óleo de cozinha. Se a
quantidade de óleo de cozinha descartada pelos estabelecimentos de Natal colocada de forma
inadequada, haveria a contaminação de cerca de 450 milhões de litros de água por semana.
A lei municipal que normatiza o destino desses resíduos em Natal-RN, indica que os
estabelecimentos industriais e comerciais que utilizam óleos e gorduras de origem animal ou
vegetal, para uso culinário próprio ou produção de produtos a serem comercializados, ficam
responsáveis pelo descarte adequado de seus resíduos, mas a Urbana, órgão da prefeitura a
responsável pela limpeza da cidade, não realiza coleta de óleo comestível velho, não oferece o
serviço nem possui estrutura para tal, o fato de o estado e o município contarem com
regulamentação para o destino dos óleos de cozinha proporciona que, pelo menos, grande parte
desses resíduos tenha destino correto, minimizando os impactos ambientais que os produtos
desse gênero possam produzir.

5. CONCLUSÃO
Portanto, o estudo apontou que a maioria (85%) dos restaurantes comerciais que utiliza o
óleo dá o destino inadequado no meio ambiente. Considera-se que a reciclagem desses resíduos
utilizados como matéria prima na fabricação de diversos produtos, minimiza os impactos
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ambientais. No entanto, uma pequena parcela dos estabelecimentos (13,6%) relata que não sobra
resíduo de óleo. Possivelmente pode ocorrer descarte inadequado desses resíduos, nas pias e
vasos sanitários, ou diretamente na rede de esgoto, ocasionando impactos ambientais negativos.
A pesquisa visou o emprego dos princípios da sustentabilidade, com o envolvimento das
áreas ambiental, econômica e social. É válido ressaltar que Natal/RN ainda não dispõe de
legislação específica para a destinação de resíduos urbanos, bem como para o gerenciamento do
óleo residual gerado por empreendimentos comerciais. Espera-se uma mudança de hábitos dos
empresários, determinada pela educação ambiental, através do não despejo do descarte incorreto
do óleo residual em pias e/ou ralos e com a sua entrega voluntária em postos de coleta para o seu
devido processamento.
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RESUMO
O município de Apodi localiza-se no estado do Rio Grande do Norte, na mesorregião do Oeste Potiguar e na
microrregião da Chapada do Apodi. Neste município, encontra-se nossa área de estudo, o Lajedo de Soledade, uma
formação calcária de milhões de anos que, atualmente, constitui-se em um dos mais importantes sítios arqueológicos
do Brasil. Este trabalho teve, como objetivo geral, caracterizar, superficialmente, os principais aspectos bióticos
presentes na área estudada, bem como as alterações na paisagem natural, decorrentes das ações humanas. Para
tanto, trabalhou-se, incialmente, com dados secundários e, em seguida, com dados primários, obtidos durante as
visitas em aula de campo. O Lajedo encontra-se inserido em área de domínio do Bioma Caatinga, onde a vegetação
local apresenta predominância do subtipo caatinga caducifólia, associada a elementos típicos de formação
subcadúcifólia, indicando que a área se inscreve numa faixa de transição ou de influências de outros biomas.
Atualmente, a fauna local encontra-se comprometida em razão da caça e de outras formas predatórias existentes,
como o desmatamento. Após a realização da visita no local, pode-se concluir que houve uma alteração significativa na
paisagem natural do Lajedo de Soledade e em sua área de entorno, decorrente das atividades de mineração de
calcário que ali ocorriam, anteriormente, e que promoviam a retirada do solo e a consequente supressão da
vegetação nativa, vindo a ocasionar uma perda de biodiversidade e alteração na composição em espécies da
biocenose local.
Palavras-chave: Lajedo de Soledade; Aspectos Bióticos; Alterações na paisagem.

FLORA AND FAUNA ASPECTS IN THE LAJEDO DE SOLEDADE AREA AND SURROUNDINGS, APODI RN.
ABSTRACT
The Apodi municipality located in the state of Rio Grande do Norte, in the middle region of the West Potiguar and
micro-region of Apodi Chapada. In this municipality, is our study area, the Lajedo of Soledade, a limestone formation
millions of years that currently constitutes one of the most important archaeological sites in Brazil. This work had as
main objective to characterize superficially the main biotic aspects in the study area, as well as changes in the natural
landscape, resulting from human actions. Therefore, it worked, initially, with secondary data and then with primary
data obtained during field visits class. Lajedo is inserted into biome domain area Caatinga, where the local vegetation
presents predominance of savanna subtype deciduous associated with typical elements semideciduous formation,
indicating that the area is part of a transition range or other biomes influences. Currently, the local wildlife is
compromised because of hunting and other existing predatory ways, such as deforestation. Upon completion of the
site visit, it can be concluded that there was a significant change in the natural landscape of the Lajedo Soledade and
its surrounding area, resulting from limestone mining activities there occurred previously and that promoted the
removal of soil and the consequent suppression of native vegetation, come to cause a loss of biodiversity and changes
in the composition of local biocenosis species.
Keywords: Lajedo of Soledade; Biotic aspects; Changes in the landscape.
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1. INTRODUÇÃO
Área de abrangência do nosso estudo, o município de Apodi está localizado no estado do
Rio Grande do Norte (figura 1), na mesorregião do Oeste Potiguar e na microrregião da Chapada
do Apodi, limitando-se com os municípios de Governador Dix-Sept Rosado, Felipe Guerra,
Umarizal, Itaú, Severiano Melo, Caraúbas e o Estado do Ceará, ocupando uma área territorial de
1.549 km² (CPRM, 2005).

Figura 1: Localização geográfica do município de Apodi e do
Lajedo de Soledade.

O município tem, aproximadamente, 34.763 mil habitantes e dista cerca de 340 km de
Natal, a capital do estado, e 76 km de Mossoró, a segunda maior cidade. Criado como distrito em
1766, Apodi passou à categoria de vila em 1833, quando foi desmembrado do município de
Portalegre. Somente em 1887, foi elevado à condição de cidade e sede municipal, já com a
denominação de Apodi (IBGE, 2014).
Atualmente, as principais atividades econômicas do município são a mineração de calcário
e a fruticultura intensiva irrigada. Existem, também, diversos assentamentos e agrovilas, que
praticam agricultura de base familiar, além de apicultura e avicultura.
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Apodi encontra-se localizado em uma região de clima semiárido, dentro da área de
domínio do Bioma Caatinga. A escassez hídrica acentuada, característica desse tipo de região, é
amenizada pela presença do rio Apodi, o único recurso hídrico de porte na Região Oeste Potiguar,
sendo o fator natural que diferencia os municípios em toda a sua área aluvional, tanto pela
qualidade de suas terras quanto pela capacidade produtiva, já implantada e potencial, de culturas
irrigadas (PETTA et al., 2007).
O Lajedo de Soledade (figura 1), área de estudo deste trabalho, encontra-se localizado a 12
km do centro de Apodi, e possui elevada importância científica, histórica e cultural, constituindose em um importante sítio arqueológico.
Este trabalho teve, como objetivo geral, caracterizar, de forma superficial, os principais
aspectos bióticos existentes na área do Lajedo do Soledade e em seu entorno, bem como as
alterações na paisagem natural, decorrentes de intervenções antrópicas.
Para tanto, buscou-se levantar, previamente, através de pesquisa bibliográfica em “sites”
oficiais e em trabalhos acadêmicos, informações detalhadas sobre município em questão, bem
como, posteriormente, durante as visitas, foram coletadas dados em campo na área do Lajedo e
nas comunidades existentes em seus arredores.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1. Definição de Caatinga
Segundo Francisco (2015), a denominação “caatinga” tem origem no Tupi-Guarani. É um
dos únicos sistemas ambientais exclusivos do território brasileiro, apresentando uma extensão
territorial de aproximadamente 734.478 km², faixa que corresponde cerca de 10% do território
nacional.
Apesar de ser a única grande região natural brasileira cujos limites estão inteiramente
restritos ao território nacional, pouca atenção tem sido dada à conservação da variada e marcante
paisagem da caatinga, e a contribuição da sua biota à biodiversidade extremamente alta do Brasil
têm sido subestimadas (SILVA et al., 2004).
Giulietti et al. (2004) referem-se ao conceito de caatinga, afirmando que é o tipo de
vegetação que cobre a maior parte da área com clima do tipo semiárido da região nordeste do
Brasil. Deve-se enfatizar que o conceito fitogeográfico de caatinga aqui usado não inclui as
caatingas amazônicas, que representam um tipo floristicamente não relacionado com florestas de
troncos brancos restritas às areias brancas extremamente distróficas na região Amazônica.
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2.2. Aspectos Físicos do Bioma Caatinga
No Nordeste do Brasil, a maior parte das caatingas é localizada nas depressões
interplanálticas, salvo exceções, tais como: a chapada baixa do raso da Catarina na Bahia, a faixa
da Borborema na Paraíba, ou o platô Apodi no Rio Grande do Norte, onde a vegetação de caatinga
é encontrada não apenas nas depressões, mas também nos planaltos. No geral, esta província
estende-se ao longo de pediplanos ondulados, expostos a partir de sedimentos do Cretáceo ou
Terciário que cobriam o escudo brasileiro basal do pré-cambriano (COLE, 1960).
No geral, a vegetação varia do mesmo jeito, com vegetação de cerrado no topo dos
tabuleiros, tais como a chapada do Araripe e os tabuleiros costeiros, florestas úmidas perenifólias
ou semidecíduas nos topos das serras, e florestas secas ou formações de caatinga arbórea nas
encostas e nos inselbergs. Há algumas áreas sedimentares dentro das caatingas, tais como as
áreas costeiras e a bacia do rio Mossoró no Rio Grande do Norte e o raso da Catarina bem como as
regiões sob influência do rio São Francisco na Bahia.
Como resultado da origem do substrato das Caatingas, os solos são pedregosos e rasos,
com a rocha-mãe escassamente decomposta a profundidades exíguas e muitos afloramentos de
rochas maciças. O interior levemente ondulado e montanhoso, tão caracteristicamente chamado
de sertão, originou-se no processo de pediplanação seguindo dois tipos principais de processos
erosivos: esfoliação milimétrica e esfoliação métrica (AB`SABER, 1974).
Para Ab`Saber (1974), a hidrografia da região consiste em cursos de água intermitentes
sazonais com drenagem exorréica. Nos anos mais secos, os rios nas áreas afetadas se tornam
esporádicos ou efêmeros. Tais rios fluem durante a estação chuvosa, mas logo após desaparecem
gradualmente. Durante esta fase terminal anual, os rios parecem receber um resíduo alimentar de
um lençol freático cheio. Uma inversão hidrológica ocorre tão logo as chuvas cessem, sendo
responsável pelo desaparecimento dos cursos de água: os rios retroalimentam os lençóis freáticos
e permanecem secos até a próxima estação chuvosa.
No que diz respeito ao clima, as caatingas semiáridas, comparadas a outras formações
brasileiras, apresentam muitas características extremas dentre os parâmetros meteorológicos: a
mais alta radiação solar, baixa nebulosidade, a mais alta temperatura média anual, as mais baixas
taxas de umidade relativa, evapotranspiração potencial mais elevada, e, sobretudo, precipitações
mais baixas e irregulares, limitadas, na maior parte da área, a um período muito curto no ano
(REIS, 1976).
Fenômenos catastróficos são muito frequentes, tais como secas e cheias, que, sem dúvida
alguma, têm modelado a vida animal e vegetal particular das Caatingas. Contudo, é a ausência
completa de chuvas em alguns anos que caracterizam a região, mais do que a ocorrência local rara
de um nível triplo ou duplo de precipitação. Para coordenar o estudo das secas cíclicas sucessivas,
foram passadas leis ao governo brasileiro para delimitar o Polígono das Secas, que hoje coincide
aproximadamente com a província fitogeográfica das Caatingas (NIMER, 1977).
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A zona de baixa pressão, conhecida como Zona de Convergência Intertropical ou Frente
Intertropical, ocorre onde os ventos Alísios de ambos os hemisférios se encontram, posicionandose quase que paralelo ao Equador. Durante o verão, esta linha de encontro move-se para o sul do
Equador, trazendo alta instabilidade ao clima da metade norte da Caatinga de fevereiro a abril,
que representa a estação chuvosa na maior parte do nordeste do Brasil. A massa úmida equatorial
continental origina-se ao longo da Amazônia, produzindo fortes chuvas de convecção, e pode
alcançar as Caatingas do oeste de novembro a janeiro, particularmente quando ocorre em
conjunto com o deslocamento em direção ao sul da Convergência Intertropical (ANDRADE e LINS,
1965).
Segundo Reis (1976), a estação chuvosa segue uma sequência de novembro a janeiro no
oeste e sudoeste, até fevereiro ou abril no norte e nordeste, dependendo da penetração de duas
massas úmidas instáveis provenientes do norte e do oeste, assim como da sua habilidade em
deslocar a massa seca e estável trazida pelos ventos Alísios. Secas catastróficas ocorrem quando as
anteriores são incapazes de alcançar as Caatingas devido aos últimos. O impacto do fenômeno de
Oscilação Sul do El Niño (ENSO) no Nordeste do Brasil pode apenas ser presumido até o momento,
embora ocorrências repetidas de ENSO têm sido postuladas para as caatingas baseadas na
presença de fragmentos de carvão juntamente com achados similares em outras regiões do Brasil,
indicativo de climas mais secos e de queimadas mais frequentes.
A característica mais marcante deste clima é o sistema de chuvas extremamente irregular
de ano a ano, com a média de desvio anual de 20 a mais de 50%. Até o momento, nenhuma geada
foi registrada para as Caatingas, e as temperaturas mais baixas dentro da região ocorrem como
um efeito da altitude em algumas serras. As médias absolutas máximas são raramente superiores
a 40ºC, e ainda são restritas a regiões mais secas (REIS, 1976).

2.3. Aspectos Bióticos do Bioma Caatinga
De acordo com Prado (2005), as caatingas podem ser caracterizadas como florestas
arbóreas ou arbustivas, compreendendo principalmente árvores e arbustos baixos, muitos dos
quais apresentam espinhos, microfilia e algumas características xerofíticas. As folhas e as flores
são produzidas em um curto período de chuvas e a Caatinga permanece “dormente” durante a
maior parte do ano. A vegetação herbácea também cresce somente durante as chuvas curtas e
esparsas (RIZZINI et al., 1988).
Na abordagem defendida por Prado (2005), agreste e sertão representam duas
terminologias ligadas às caatingas e ao seu conceito fitogeográfico. O agreste é o nome dado à
faixa estreita de vegetação que se estende entre os limites da serra do Mar a leste, onde as
florestas são abundantes, e os interiores mais secos a oeste. Ela tem uma forma alongada com
uma direção geral norte-sul, e que pode ser encontrada do Rio Grande do Norte à Bahia central,
onde é substituída nesta região de transição pela, assim chamada, “mata de cipó”.
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O termo sertão é muito usado em toda a parte do Brasil, desde o Estado de São Paulo ao
nordeste, apresentando um significado vago de área não cultivada, com poucos recursos,
afastadas das cidades e da civilização. Luetzelburg (1923) afirmou que as regiões mais secas e sem
recursos das Caatingas são denominadas de sertão, enquanto que o restante foi considerado
caatinga propriamente dita, particularmente as áreas onde o Cereus jamacaru (mandacaru), um
cacto usado como forragem, podia ser encontrado.
As fisionomias de caatinga são muito variáveis, dependendo do regime de chuvas e do tipo
de solo, variando de florestas altas e secas com até 15-20 m de altura a caatinga “arbórea”
encontrada de forma espalhada da Bahia e Minas Gerais até o Rio Grande do Norte, em solos um
tanto melhores e em localidades mais úmidas, até afloramentos de rochas com arbustos baixos
esparsos e espalhados, com cactos e bromeliáceas nas fendas.
Segundo Malvezzi (2007), a vegetação da caatinga também não é tão uniforme como se
costuma pensar, apresentando, pelos menos, três níveis distintos, sendo o primeiro o “arbóreo”,
com uma altura variada de oito a doze metros, árvores de ótimo porte; o segundo o “arbustivo”,
com uma altura de dois a cinco metros; e o terceiro o “herbáceo”, com menos de dois metros.
Conforme esse autor, “a caatinga é uma vegetação que se adaptou bem ao clima, onde, no
período da seca, perde as folhas, mas não morre, apenas adormece, hiberna. Várias plantas
armazenam água, como o umbuzeiro, que tem batatas nas raízes, onde estoca reservas para os
tempos secos. Muitas têm raízes rasas, praticamente captando a água na superfície, no momento
da chuva” (MALVEZZI, 2007).
Taylor (2000) cita que os gêneros e espécies endêmicos particularmente numerosos em
Cactaceae, uma família quase restrita à América do Sul, e também apoia a hipótese do
estabelecimento antigo das Caatingas. Todavia, ambos as taxas de plantas endêmicas e não
endêmicas podem ter uma origem exótica dentro do continente; algumas rotas migratórias
podem ser postuladas para a flora das Caatingas como a conexão africana, do Caribe, andina,
transamazônica, o arco pleistocênico como uma rota migratória, floresta atlântica e a migração
dos cerrados.
As singularidades da caatinga resultam em uma fauna diversa, composta por mais de 800
espécies animais. Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA), já foram registradas, até o
momento, 148 espécies de mamíferos, 510 de aves, 154 de répteis e anfíbios e 240 de peixes
neste bioma (MMA, 2016).
Há poucos estudos elaborados com a fauna silvestre da região. Os que já estão sendo
realizados são voltados para a identificação e quantificação de grupos específicos ou relacionados
a processos ecológicos, como polinização e dispersão. As aves são as mais representativas, com
cerca de 510 espécies de pássaros, das quais 20 já se encontram na lista das ameaçadas de
extinção. Os lagartos, com 44 espécies, se destacam pelo grande número de espécies endêmicas
encontradas, principalmente nas Dunas do rio São Francisco - BA (EMBRAPA, 2016).
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Entre os mamíferos, os felinos estão entre os primeiros na lista de espécies ameaçadas de
extinção, em decorrência da caça que vem diminuindo sua população e a dos animais que fazem
parte de sua dieta alimentar (CERRATINGA, 2015).
A fauna da Caatinga é representada por grupos diversificados e ricos em endemismos.
Assim, como as plantas, os animais se adaptaram às condições da região, ao desenvolverem
hábitos noturnos, comportamento migratório e processos fisiológicos, como a “estivação”, um
tipo de hibernação que ocorre em ambientes quentes. Alguns apresentam comportamento
interessante, a exemplo dos sapos, que podem ficar enterrados e sem comer durante o período
das secas (estivação). Estudos feitos na região de Ouricuri – PE, evidenciaram casos de
povoamentos distintos relacionados com as estações seca e úmida, o que permitiu estabelecer
uma tipologia para cada estação (EMBRAPA, 2016).
Os invertebrados compõem um grupo especial, vasto e pouco conhecido. Eles são a base
da cadeia alimentar no bioma, polinizam as plantas e servem de alimento para anfíbios, répteis,
aves e pequenos mamíferos (CERRATINGA, 2015).
Adaptar-se às condições climáticas do bioma é a principal estratégia de sobrevivência de
plantas e animais, a exemplos dos anfíbios, que procuram abrigo em bromélias ou se enterram
nos períodos secos, e saem nos períodos chuvosos.

3. METODOLOGIA
Diante das características deste trabalho, esta pesquisa pode ser classificada, segundo à
sua forma de abordagem, como sendo do tipo “qualitativa”, uma vez que os dados obtidos não
foram submetidos a qualquer tipo de tratamento estatístico (GIL, 2010).
Segundo Gil (1999), do ponto de vista de seus objetivos, esta pesquisa também pode ser
classificada como “exploratória” e “descritiva”. Exploratória, porque teve a finalidade de
proporcionar uma maior familiaridade com um problema de estudo, com vistas a torná-lo explícito
ou a construir hipóteses para pesquisas futuras. E “descritiva”, por ter buscado descrever as
características de um determinado fenômeno ou população, estabelecendo relações entre
variáveis.
Na etapa inicial da pesquisa, foram utilizados, exclusivamente, dados secundários, obtidos
por meio de levantamento bibliográfico, a partir de “sites” oficiais e trabalhos acadêmicos
disponíveis na internet. Em uma segunda fase, já em campo, buscou-se coletar os dados primários
necessários à caracterização dos aspectos florísticos e faunísticos da área de estudo, como
também, tentou-se identificar alterações na paisagem natural da área do Lajedo e seu entorno,
decorrentes de modificações no meio físico, ocasionadas por atividades humanas.
Para tanto, foram realizadas visitas à área de estudo, onde se buscou identificar e registrar
os principais aspectos físicos e bióticos, necessários à caracterização biológica do local. Manteve-
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se, também, contato com a população circunvizinha, como uma forma de se obter informações
adicionais acerca do objeto de estudo.

4. O LAJEDO DE SOLEDADE E SEU ENTORNO
O Lajedo de Soledade (figura 2) trata-se de uma formação calcária de milhões de anos, que
sofreu a erosão da água das chuvas, abrindo pequenos cânions, com cavernas e fendas onde estão
gravadas as pinturas rupestres, representando figuras de espécies que seriam araras, papagaios,
garças, lagartos e formas geométricas. Esses cânions foram habitados por homens primitivos, os
primeiros habitantes do estado, que deixaram suas marcas nas paredes de calcário e em cavernas
esculpidas na chapada. A noventa milhões de anos, toda a área era coberta por um mar raso que,
ao recuar, relevou uma grande extensão de rocha calcária (SILVA et al., 2014).

Figura 2 - Imagem de satélite mostrando a área do Lajedo de
Soledade e seu entorno. Fonte: IDEMA (2015).

O Lajedo de soledade constitui-se em um dos sítios arqueológicos mais importantes do
Brasil, e está localizado na região Oeste do Rio Grande do Norte, no município de Apodi, a 12 km
do centro da cidade. São vários os painéis de pinturas rupestres ainda preservadas que se
encontram no leito de um rio seco, que podem ser observadas em visitas acompanhadas por
guias. Segundo pesquisadores, os desenhos dessas pinturas teriam sido feitos por índios que
habitavam essa região no período pré-histórico (SILVA et al., 2014).
A área do lajedo está situada a menos de 300 metros da vila de casas dos moradores desse
distrito, que fica a 6 km da margem direita da BR-405, que liga Mossoró a Apodi. O acesso é por
estrada asfaltada até o distrito (LAJEDO DE SOLEDADE, 2015).
A vegetação local apresenta predominância do subtipo caatinga caducifólia, associada a
elementos típicos de formação subcadúcifólia, indicando que a área se inscreve numa faixa de
transição ou de influências de outros biomas, como é o caso da presença de manchas de savana
inserida nesse domínio.
As espécies vegetais mais representativas dessa região são: aroeira, cumaru, feijão bravo,
catingueira, imburana, ipê, juazeiro, jurema branca, jurema preta, mandacaru, pau branco,
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marmeleiro, mufumbo, mulungu, xique-xique, jucá, quixabeira, espinheiro, mororó, dentre outros
(INCRA, 2013).
No Lajedo, pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
encontraram fósseis de animais pré-históricos, que viviam no Nordeste no período glacial (IDEMA,
2015). Estes fósseis correspondem a restos de grandes mamíferos (preguiças gigantes,
mastodontes, gliptodontes, toxodontes entre outros) e de espécies de pequeno e médio porte,
com destaque para a presença de Arctotherium, um pequeno urso de face curta. Além desses,
ocorrem também restos de crocodilos e serpentes (PORPINO et al., 2004).
Atualmente, a fauna local encontra-se comprometida em razão da caça e de outras formas
predatórias existentes. É encontrada a presença das seguintes espécies: veado catingueiro (raro
ou extinto), raposa, guaxinim, camaleão, gambá, calango, tejuaçu, preá, cobras, nambu, rolinha,
golinha, galo de campina, carcará, abelhas nativas (jandaíra e outras). Os desmatamentos
contribuem para a diminuição da fauna local, e favorecem o desaparecimento de espécies animais
(INCRA, 2013).
Antes de tornar-se um sítio arqueológico, havia na área do Lajedo uma atividade de
mineração de calcário, visto que a região apresenta um amplo pavimento “cárstico”, formado por
rochas carbonáticas. Diante da atividade de mineração de calcário, as cavernas presentes no
Lajedo da Soledade estiveram sobre forte degradação, pois, além da destruição da capa superior
de calcário dos lajedos, que leva a perturbações intensas no epicarste e na fauna associada a ele,
ainda existe a possibilidade da supressão das cavidades, sendo observados, em algumas cavernas
desta região, pequenos condutos de cavidades que foram destruídas por estas atividades.
Na década de 90, alguns geólogos da Petrobrás ajudaram a população a criar a “Fundação
Amigos do Lajedo de Soledade” (FALS) e a instalar o museu e o “Centro de Atividades do Lajedo”
(CAL). Graças a essas iniciativas, foi possível manter a área que hoje serve como atração turística,
com suas cavernas e grutas, histórica e educativa, devido às várias pinturas rupestres (IDEMA,
2015).
Atualmente, no entorno do Lajedo, ainda é intensa a atividade de extração calcária, que
continua a degradar o bioma Caatinga, pela alteração do solo e retirada da madeira nativa, que é
utilizada como combustível para queima da cal, resultando em uma alteração significativa na
paisagem local, levando à perda da biodiversidade de fauna e flora. Vale salientar que esse tipo de
atividade também causa impactos sociais e econômicos positivos, tais como geração de empregos,
proporcionando uma maior rentabilidade para os habitantes locais, e a valorização dos terrenos
próximos a essas indústrias, resultando numa melhor qualidade de vida para a população.
Em Apodi, a agricultura familiar movimenta a economia do município e proporciona a
formação de movimentos sociais do campo, de jovens e mulheres. Também modifica a geografia
apodiense no âmbito da territorialização e desterritorialização, além de provocar mudanças direta
ou indiretamente no meio ambiente.
Mesmo com a dificuldade em relação à má distribuição de chuvas no município, ainda
assim, se destacam alguns cultivos de lavouras permanentes, irrigadas com água provinda de
poços tubulares, riachos, rios ou açudes. A partir de 2011 iniciou-se, no município, a implantação
do Projeto de Irrigação da Chapada de Apodi e, desde então, existe uma forte pressão, por parte
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de instituições governamentais e de grandes empresas de fruticultura, no sentido de desapropriar
as terras ocupadas por agricultores familiares, para dar lugar a um grande perímetro de
agricultura irrigada, com vistas, principalmente, nas exportações.
Quanto impactos ao meio ambiente ocasionados pelas atividades irrigadas na área
estudada, podemos citar: agressões ao solo (erosão e salinização), em virtude do desmatamento
de grandes áreas e manejo incorreto do solo; agressões às fontes hídricas, em decorrência do
escoamento de águas contaminadas por agrotóxicos e fertilizantes; contaminação de alimentos de
origem vegetal e animal, por causa dos produtos químicos utilizados; prejuízos inevitáveis à flora e
à fauna, como a morte de abelhas e de outros animais polinizadores, imprescindíveis para a
manutenção da diversidade florística local.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por muito tempo, segundo Alves (2007), predominou o pensamento equivocado de que o
Bioma Caatinga seria fruto de degradações sofridas pelo ecossistema de Floresta Amazônica ou de
Mata Atlântica. Esse tipo de pensamento produziu a falsa ideia de que o bioma seria homogêneo,
com biota pobre em espécies e em endemismos, estando pouco alterada desde o início da
colonização do Brasil.
Estudos recentes, entretanto, apontam a caatinga como sendo rica em biodiversidade,
endemismos e bastante heterogênea, sendo considerado um ambiente extremamente frágil
(ALVES, 2007). A fragilidade das áreas de caatinga e, consequentemente, sua baixa resiliência
frente a perturbações, devem-se às suas características geológicas e climáticas peculiares, tais
como solo raso e pedregoso, elevadas taxas de insolação e evapotranspiração, baixa umidade
relativa, baixo índice pluviométrico e elevada escassez hídrica, que impõem severas restrições ao
desenvolvimento da vida nesses ambientes.
De acordo com pesquisa realizada pelo Sistema Estadual de Informações Ambientais
(SISTEMA) no ano de 2007, a cada ano, 100.000 hectares são assolados pela intervenção
antrópica.
As duas principais atividades econômicas do município, a mineração de calcário e a
fruticultura intensiva irrigada, ocorrem na área de entorno do Lajedo e vêm ocasionando
profundas modificações na paisagem natural local. Ambas as atividades se caracterizam por
promoverem desmatamento em extensas áreas e alterações significativas no solo e na água.
Como consequências negativas imediatas desses impactos, tem-se a diminuição da biodiversidade
e a alteração da composição em espécies da comunidade biótica local, uma vez que a supressão
da vegetação nativa vai ocasionar o desaparecimento da maioria das espécies animais, que vão
morrer ou migrar para outras áreas.
Por tudo que foi exposto, percebe-se que o Lajedo de Soledade encontra-se inserido em
uma área de intenso conflito, entre fortes interesses econômicos e sociais, o que a torna uma área
bastante vulnerável a alterações de origem antrópica. Devido à sua elevada importância, tanto
ambiental, como cultural e histórica, trata-se de uma área que tem de ser preservada a todo
custo, uma vez que se constitui em um patrimônio de valor inestimável, não só para o município
de Apodi, mas para toda a humanidade.
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RESUMO
A produção de petróleo é decrescente com o tempo,
tendendo-se à situação em que a receita proveniente da
venda do petróleo é insuficiente para cobrir as despesas
de manutenção da operação. Atualmente, um dos temas
mais abordados é a desativação de plataformas fixas em
águas rasas. Desse modo o presente trabalho trará novos
desafios a serem enfrentados após 30 e 40 anos de
operação no Brasil, analisando as novas utilidades dessas
plataformas em outros países. Os dados representados
fazem referências às pesquisas, dissertações, teses e
demais documentos pertinentes às técnicas de

construção, instalação e descomissionamento de
plataformas offshore. Em suma, a principal intenção deste
artigo é caracterizar as possíveis formas de
descomissionamento de plataformas rasas no Brasil,
mostrando formas normais e alternativas para a
desativação destas. E, por conseguinte motivar um amplo
debate além de, também apresentar algumas das novas
tendências em relação à desativação de instalações
offshore e seus principais impactos sociais, ambientais e
econômicos.

Palavras-Chave: Descomissionamento, meio ambiente, plataformas.

STUDY OF FIXED PLATFORMS DECOMMISSIONING IN SHALLOW WATER
ABSTRACT
Oil production is decreasing with time, tending to the
situation where the revenue from the sale of oil is
insufficient to cover the operational costs. Currently, one
of the themes is the decommissioning of fixed platforms
in shallow water. This work will bring new challenges to
face after 30 and 40 years of operation in Brazil, analyzing
the new utilities of these platforms in other countries. It is
presented data gathered of research, dissertations, thesis
and other documents related to the construction

techniques, installation and decommissioning of offshore
platforms. In short, this article intends to characterize the
possible ways of decommissioning shallow platforms in
Brazil, showing normal forms and alternatives to disabling
them. Therefore, encourage a wide debate showing some
of the new trends regarding the decommissioning of
offshore installations and their main social, environmental
and economic impacts.

Keywords: Decommissioning, environment, platforms.
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1. INTRODUÇÃO
Esse artigo tem como objetivo caracterizar as possíveis formas de descomissionamento de
plataformas rasas no Brasil, mostrando formas normais e alternativas para a desativação destas. O
tempo de vida útil de uma plataforma, ou ciclo de vida como também é chamado, está diretamente
relacionado ao período de tempo em que a instalação ou projeto se mantem viável
economicamente. No caso da indústria petrolífera, projeções com mais de vinte anos podem ser
maximizadas, através de métodos de elevação artificial e recuperação secundária, com a finalidade
de aumentar a produção quando a energia surgente do poço não está mais sendo suficiente para
levar o óleo para a superfície, além de prolongar o tempo de vida útil da instalação. No entanto, isso
só acontece quando a instalação ainda é considerada viável economicamente, isto é, quando a
receita da venda do petróleo e/ou gás remunera o capital investido na operação e no
desenvolvimento da produção. Nisso, o fim de uma vida útil é marcado quando o poço não está
mais produzindo de forma desejável, tornando-se inviável economicamente.
Descomissionamento é o processo que ocorre no final da vida útil das instalações de
exploração e produção de petróleo e gás. Refere-se a desativação e, na maioria dos casos, remoção
de equipamentos. Pode ser descrito como a melhor maneira de se encerrar a operação de produção
no final da vida produtiva do campo. É essencialmente multidisciplinar, pois requer um método
detalhado e ponderado com diversas áreas: engenharia, ambiental, financeira, política e de bemestar e segurança (RUIVO, 2001). O descomissionamento de uma plataforma offshore pode ocorrer
devido à diversos fatores, como: a produção não está mais econômica; a esgotabilidade, os danos
ocorridos nos reservatórios de óleo e gás natural; as mudanças nas diretrizes energéticas; não
operar nos padrões ambientais desejáveis, dentre outros fatores.
Há mais de 50 anos, no Golfo do México, as primeiras plataformas offshore foram instaladas.
Desde então as produções de petróleo no mar vêm crescendo. Consequentemente, ocorreu
também o crescimento da construção das plataformas, bem como o desenvolvimento de novas
técnicas, unidades de produção e instalação destas estruturas. Boa parte delas se encontram no fim
da sua vida útil e sua desativação impõe desafios tecnológicos e ambientais, além da necessidade
de um planejamento avançado para sua substituição (AMORIM, 2010).
Visando um futuro empreendedor, empresas apostam em formas de reutilizar essas
gigantescas estruturas, de modo que não venha prejudicar o meio ambiente e seus habitats. Além
desses inovadores projetos de aplicar o Upcycling, que por sua vez, é um processo de reutilização
de produtos que estão no fim de sua vida útil e adquiri-las novos valores com sua utilidade e
qualidade, também novas oportunidades de empregos surgirão.
Visto que a viabilidade econômica dos poços produtores tendem a chegar ao fim,
consequentemente, as plataformas também se inclinam para o término do seu ciclo de vida. No
entanto, essas operações são complexas e envolvem uma série de peculiaridades, que precisam ser
planejadas cautelosamente e acompanhadas pelos órgãos fiscalizadores (WIEGAND, 2011).

XII CONGIC | II
II SECITEX

884

Diante desses fatores é nítido ressaltar que o término da atividade petrolífera está previsto
no § 2º, art. 28, da Lei no 9.478/97, que prescreve: “Em qualquer caso de extinção da concessão, o
concessionário fará, por sua conta exclusiva, a remoção dos equipamentos e bens que não sejam
objeto de reversão, ficando obrigado a reparar ou indenizar os danos decorrentes de suas atividades
e praticar os atos de recuperação ambiental determinado pelos órgãos competentes”.

2. METODOLOGIA
A metodologia aplicada teve como base o levantamento de dados e informações científicas a
respeito da problemática. Além de ser acrescentado dados de órgãos responsáveis pela legislação
e a regulamentação da produção de óleo.

3. DISCUSSÕES
3.1 Opções de Descomissionamento
Para instalações de plataformas fixas, as opções de descomissionamento são (SANTOS, 2011):
- Opção 1: Deixar no local. Consiste em deixar no local toda a subestrutura, incluindo o acesso
a limpeza e segurança. As principais vantagens dessa opção podem ser a economia de custos, não
trás prejuízo ao ecossistema marinho além de ser um porto seguro para embarcações em caso de
emergência e proporcionar local para pesca recreativa. No entanto, como desvantagem desse tipo
de descomissionamento, pode citar o custo que haverá ao longo do tempo para a manutenção da
plataforma e ainda risco de acidentes e colisões que podem acontecer.
- Opção 2: Remoção parcial. Consiste em remover uma parte da estrutura, cerca de 55
metros abaixo da linha d’água. Podendo ser transportada para a terra ou ser colocada no fundo do
mar ou ainda dispor da estrutura em um local de águas profundas. Como vantagens desse tipo de
opção, têm se, não requer manutenção e nem limpeza do local, pode proporcionar local para pesca
recreativa, além de encorajar a inovação nos métodos de remoção de estruturas. Porém, elimina
habitats que estavam instalados na estrutura removida, aumenta o risco de acidente com
mergulhadores durante a remoção, prejudica a pesca com rede e ainda apresenta perigos à
navegação na superfície e sub-superfície.
- Opção 3: Tombar no local. Consiste no tombamento de toda a subestrutura no local,
observando a exigência de uma coluna d’água livre segundo as autoridades internacionais. Quanto
maior o grau de precisão e controle do tombamento, maior a complexidade da operação. Esta
operação apresenta um baixo custo, já que dispensa o uso de transporte para rebocar as estruturas.
E ainda, quando dispostas no fundo do mar, servem de habitats para diversos organismos marinhos,
trazendo benefícios para a pesca local.
- Opção 4: Remoção Completa. É justamente o processo inverso da instalação de uma
estrutura. Dependendo da dimensão das estruturas e capacidade de elevação dos guindastes, a
mesma pode ser secionada em uma ou mais partes ou efetuar a operação de reflutuação, quando
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possível. A principal vantagem, para as operadoras, desse tipo de descomissionamento é estar
isento de responsabilidades de possíveis problemas após o enceramento de atividades no local.
Ainda permite a reutilização e reciclagem dos materiais, não apresenta risco a navegações e elimina
principais complicações e manutenção do local. Mas, como desvantagem, o local necessita de
limpeza, é extremamente perigoso para mergulhadores, problemas durante a remoção pois
prejudica o solo marinho, ainda elimina habitats instalados nas estruturas e ocasiona a morte de
diversos animais com a utilização de explosivos durante o processo.
- Opção 5: Desativação com explosivo. As formas de descomissionamento utilizando a
remoção parcial ou completa, em 90% dos casos é feita com o uso de grandes quantidades de
material explosivos, pois seria praticamente impossível a remoção sem esse auxílio. O maior
problema gerado por esse método é o impacto ambiental. Uma quantidade inestimável de animais
acaba sofrendo com as ondas geradas explosões, muitos organismos acabam morrendo, além de
uma grande quantidade de compostos que é introduzido em ambiente aquático.
- Opção 6: Reutilização. É mais aplicado em casos de topsides que em subestruturas.
Atualmente, o cenário de custos e despesas torna-se desfavorável para esta prática. Existem alguns
fatores que são decisórios na avaliação de reutilização, sendo eles: os impactos ambientais, o
impacto econômico, impacto de tributação sobre a venda, legalidade, competência técnica do
comprador, poder financeiro do comprador, termos aceitáveis e a compatibilidade técnica do
equipamento com a nova utilização. A uma grande tendência que vem sendo discutida para a
reutilização de plataformas desativadas para diversos fins, como: campos de pesquisa, hotéis,
escolas de mergulho, campo de geração de energia eólica e até ponto estratégico para outras
plataformas.
- Opção 7: Recife artificial. É uma maneira alternativa para dispor partes do sistema offshore
descomissionado no fundo do mar, desde que não causem a degradação do meio ambiente e
contribuam para a geração de habitats artificiais e proliferação de organismos aquáticos. Recifes
artificiais são todas estruturas implementadas pelo homem, não significando necessariamente ser
apenas feito de estruturas descomissionadas. O principal objetivo para um recife artificial é a
preservação do ecossistema marinho, proteção e controle contra a erosão da praia, área de desova,
aumento da capacidade produtiva do meio ambiente e ainda, parque experimental científico e local
para mergulho, pesca submarina e turismo. Vários países ao redor do mundo já adotaram essa ideia,
como o Japão, EUA e até o Brasil.

3.2 Histórico e perspectivas de desativação de plataformas no Brasil e no Mundo
Segundo FERREIRA (2003), estima-se que, aproximadamente, 7.850 plataformas de
produção de petróleo e gás estão instaladas nas plataformas continentais de mais de 53 países ao
redor do mundo, distribuídas conforme a Figura 1.
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Concentra-se no Nordeste do Brasil, a maior parte das plataformas fixas em águas rasas com
63 unidades fixas de produção, sendo 38 plataformas fixas situadas na bacia Potiguar e 25 na bacia
de Sergipe-Alagoas, conforme Gráfico 1.

Figura 1: Referência a distribuição das plataformas fixas ao redor do mundo (FERREIRA, 2013).

Quantidade de Plataformas Fixas
do Brasil
2

Bacia Potiguar
Bacia de Sergipe-Alagoas

19
38
5

Bacia de Camamu-Almada
Bacia do Espírito Santo

1
25

Bacia de Campos

Bacia de Santos

Gráfico 1: Quantidade de plataformas fixas instaladas em águas rasas nas bacias do Brasil. Revista Brasil
Energia Petróleo, março de 2016.
(Fonte: Revista Brasil Energia Petróleo, março de 2016)

Apesar de ser um mercado novo para a realidade brasileira, o segmento de
descomissionamento de unidades de produção offshore é bastante sólido em outros países. O Golfo
do México, por exemplo, viu esse mercado crescer nos últimos anos e movimentar uma renda de
US$ 9 bilhões entre 2007 e 2010. Para o último ano eram esperados US$ 26 bilhões em negócios,
sobretudo com a paralisação de projetos em águas rasas.
Segundo Cristina Duarte Pinho, Gerente Geral de Instalações de Produção, Manutenção e
Inspeção, a Petrobras, principal operadora no Brasil, não tem descomissionado muitas unidades,
têm buscado a estratégia de aproveitá-las, por exemplo, como hubs (plataformas artificiais) para
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outras plataformas. Em 2016 foi apresentado pela Petrobras um modelo de Projeto Integrado de
Descomissionamento no Workshop de Desativação de Instalações Marinhas, promovido pela ANP.
Neste projeto são explicitados os vários aspectos do planejamento de um descomissionamento
conforme a figura 2.

Figura 2: Detalhamento de um Projeto Integrado de Descomissionamento.
(Fonte: Descomissionamento de Sistemas Offshore de Produção de Óleo e Gás, julho de 2016)

Estima-se que, cerca de 6.500 instalações ao redor do mundo virão a ser descomissionadas
até o ano de 2025, com isso, nos próximos anos haverá uma demasiada movimentação, tanto da
indústria petrolífera quanto dos órgãos ambientais. Esses fatos vêm ganhando importância no que
diz respeito ao que está sendo desenvolvido no Brasil e no mundo.
As respectivas estruturas ficaram submersas nos oceanos, atendendo as demandas de
produção de Petróleo e Gás há cerca de 30 anos. Diante deste fato e dos impactos ambientais
relacionados, é positivo ressaltar que durante o ciclo de vida das plataformas offshore, as estruturas
de aço ficam submersas, tornando-se parte integrante do ecossistema marinho, suas barras de aço
ficam revestidas por organismos aquáticos.
As águas ao longo da Malásia estão sendo alvo de projetos de acordo com o que diz respeito
aos direitos humanos e ao meio ambiente, nessas águas se encontram mais de 300 plataformas
construídas há mais de duas décadas, que por sua vez estão sendo desativadas. Elas estão sendo
convertidas em escolas de mergulho e hotel a quase um quilômetro da costa da ilha de Bornéu.
A maior parte da indústria petrolífera prefere naufragar suas antigas plataformas, pois esse
desfecho é mais acessível economicamente. Vários pesquisadores abraçam esse método,
mencionando que as estruturas submersas se transformariam em habitats marinhos, e que essa
técnica reduziria os danos ao meio ambiente (MACHADO, 2012).
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O Greenpeace diz que, apesar de isenções às regras internacionais serem por vezes
justificadas, não deve haver nenhuma autorização generalizada para as empresas deixarem
estruturas no mar. A regra de tratamento dos resíduos para a indústria de óleo e gás deve ser a
mesma usada para outras indústrias ao redor do mundo (STACEY, 2016).
No golfo do México as operadoras executaram um programa de "plataformas para os
recifes". Isso significa que eles podem deixar grande parte das plataformas no fundo do mar para
se tornarem habitats para a vida marinha, um método que está tecnicamente excluído sob as regras
internacionais que cobrem o Atlântico Norte.
É importante salientar que no Workshop de Desativação de Instalações Marinhas,
promovido pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), em julho de 2016, A Shell apresentou o
histórico dos destinos de 2601 instalações descomissionadas no Golfo do México, onde 321
instalações foram deixadas no mar, enquanto 2204 foram demolidas ou removidas para a costa de
2002 a 2016.

Figura 3: Disposição Final das Instalações descomissionadas no Golfo do México.
(Fonte: Offshore Descommissioning in Brazil – Subsea Systems: Practical Experiences to Drive Win-Win D&R
Options, julho 2016)

Em 2017, o Pioneering Spirit, um catamarã com o comprimento de cinco aviões Jumbo, vai
aproximar-se da plataforma de petróleo Brent Delta da Royal Dutch Shell no Mar do Norte, 115
milhas a nordeste das ilhas Shetland (BENETT, 2015).
Os cascos do catamarã irão manobrar de ambos os lados das pernas da plataforma e ele
ficará preso a esta com 16 vigas especialmente reforçadas. Então, num único movimento, irá
desprender as 24.000 toneladas do topside da plataforma de sua estrutura submarina e transportála de volta à costa para ser descomissionada (Figuras 4, 5 e 6).
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Figura 4: Início da sequência de operações para desmontagem do Top-side da Plataforma Brent Delta usando a
embarcação Pioneering Spirit.
(Fonte: http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-business-32844552).

Figura 5: Continuidade da sequência de operações para desmontagem do Top-side da Plataforma Brent
Delta usando a embarcação Pioneering Spirit.
(Fonte: http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-business-32844552).
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Figura 6: Embarcação Pioneering Spirit transportando o Topside e a estrutura submarina de plataforma de
petróleo desativada.
(Fonte: http://worldmaritimenews.com/archives/130290/rotterdam-to-host-worlds-biggest-vessel/).

4. CONCLUSÃO
É condizente ressaltar que o descomissionamento de plataformas fixas offshore é um tema
um tanto discutível. Diante de tanta controvérsia vinculada a este assunto, já deveria existir um
artifício taxativo que ao menos favorecesse ambas as partes, tanto social quanto ambiental. Porém
não foi criada nenhuma normatização e regulamentação governamental enfatizado nesta temática,
nem em esferas internacionais, tampouco nacionais. A ANP promoveu o primeiro evento integrado
entre agências governamentais, operadoras e prestadoras de serviço em 2016. Neste evento cada
participante expôs o seu posicionamento sobre o tema, iniciando um processo de convergência
entre as partes.
A responsabilidade ambiental pelos eventuais danos futuros deveria ser uma das principais
questões a ser pautada e, consequentemente, solucionada. Sendo o petróleo o principal recurso da
matriz energética brasileira, é urgente a preocupação com uma regulamentação mais precisa e
vantajosa no momento do descomissionamento das plataformas no meio da indústria petrolífera.
Neste artigo procuramos nos basear em teses, documentários e artigos relacionados ao
tema, onde elaboramos análises do conceito de desenvolvimento sustentável, políticas e sociais. No
entanto, nos certificamos que o marco regulatório da indústria petrolífera retrata abundantes falhas
no que diz respeito ao meio ambiente.
Apesar de tudo, ultimamente esse assunto está sendo discutido em conferências e sendo
ressaltados em documentários jornalísticos. Desta forma, as empresas de exploração de petróleo
buscam cada vez mais soluções viáveis que obedeçam às legislações vigentes. Por fim, independente
da opção a ser adotada, o planejamento para o processo de descomissionamento tem que começar
antes mesmo da construção das plataformas offshore.
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RESUMO
O presente estudo buscou investigar as formas de
disposição das informações e de participação pública nas
avaliações de impacto ambiental (AIA) dos parques
eólicos licenciados em Rio do Fogo-RN. Para tanto,
utilizou-se de pesquisa bibliográfica e documental, onde
consultou-se estudos entregues para o licenciamento
ambiental no órgão responsável, o instituto de
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA).
Os documentos obtidos deste órgão foram analisados
quanto a presença de evidências de sistematização e

agregação de valor às informações e quanto as formas de
participação pública, conforme definições previstas na
literatura e previstas na legislação específica. Como
resultados encontrou-se que os estudos não buscaram
aplicar metodologias de sistematização de informações
ou participação pública. Por fim, foram sugeridos novos
estudos que buscam aprofundar a problemática
levantada, propondo sugestões como envolvendo o órgão
licenciador e a utilização de indicadores de impacto
ambiental.

PALAVRAS-CHAVE: Informação, participação pública, avaliação de impactos ambientais, energia eólica.

INFORMATION AND PUBLIC PARTICIPATION IN THE EVALUATIONS OF
ENVIRONMENTAL IMPACT WIND FARMS: CASE ANALYSIS ON RIO DO FOGO-RN
ABSTRACT
The study aimed to investigate the forms of provision of
information and public participation in environmental
impact assessments of the licensed wind farms in Rio do
Fogo-RN. Therefore, it wad used bibliographic and
documentary research, where it is consulted delivered
studies for environmental licensing in the responsible
agency , the Institute for Sustainable Development and
Environment of Rio Grande do Norte. Those studies were
analyzed for the presence of evidence of systematization

and valorization of information and the forms of public
participation, as the existing definitions in the literature
and provided in specific legislation. As a result it was found
that the study did not seek to apply methodologies of
systematization of information or public participation.
Finally suggested new studies that seek to deepen the
problems raised by offering suggestions as involving the
licensing body and use of environmental impact
indicators.

KEYWORDS: Information, public participation, environmental impact assessment, wind energy.

1. INTRODUÇÃO
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A importância do vento como fonte de geração de energia no mundo, foi percebida a partir
do início dos anos 1970. Nessa época a principal fonte de energia era o petróleo e as tecnologias de
exploração existentes não suportaram a demanda de consumo. Fato que originou duas crises
energéticas, ambas desencadearam crises financeiras, revoluções e guerras em países produtores.
Como resposta a crise, foi ampliada a utilização de outros recursos naturais para a geração de
eletricidade, a citar: carvão mineral, ventos, materiais radioativos e água. (REIS, FADIGAS, e
CARVALHO, 2012). Foi adiante também do cenário de crise energética, nos anos 2001 e 2002, que
emergiram as políticas nacionais voltadas para a diversificação da matriz energética no Brasil,
incluindo a energia eólica. Nesta nova matriz o estado do Rio Grande do Norte (RN) se revelou
um dos estados com maior potencial de aproveitamento da energia dos ventos. Desde então
o RN vem recebendo centenas de parques de energia eólica e a atenção de vultosos investidores,
empresas e indústrias.
De acordo com o Banco de Dados de Geração da Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL), o Brasil atualmente possui 349 usinas em operação, das quais 97 estão situadas no estado
do RN. Rio do Fogo foi o primeiro município do estado a receber um parque eólico em 2006 e
atualmente conta com dois parques em operação e mais outros sete parques outorgados pela
ANEEL, em fases diversas de licenciamento ambiental para início da instalação (ANEEL, 2016).
O contraponto de todos os benefícios da energia eólica para o desenvolvimento do país, é
que durante as diversas fases do projeto estão intrínsecos impactos ambientais significativos. Esses
impactos decorrem principalmente da necessidade de extração de vegetação, alteração de cursos
d’água, ruídos, colisão de aves com os aerogeradores e alterações no cotidiano das comunidades
próximas aos parques (TERCIOTE, 2002). Todos eles devem ser previstos e monitorados no processo
de licenciamento ambiental por meio da avaliação de impactos ambientais (AIA) (BRASIL, 2014). A
AIA consiste em um instrumento preventivo da Política Nacional do Meio Ambiente que se aplica a
todos os empreendimentos com significativo potencial impactante.
No Rio Grande do Norte, o órgão responsável pelo licenciamento ambiental de parques
eólicos é o IDEMA. Para este órgão as exigências no processo de licenciamento, variam de acordo
com o potencial poluidor/degradador do parque eólico, mas independente do porte é exigida a AIA
do empreendimento, variando nesse caso a abrangência, rigorosidade e detalhamento dos dados.
Os casos em que o potencial poluidor é menor, o estudo exigido é o Relatório Ambiental Simplificado
(RAS). Já nos casos com potencial impactante maior, o Estudo de Impacto Ambiental e respectivo
Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) (BRASIL, 2014).
Conforme já mencionado, em ambos os casos supracitados, EIA/RIMA ou RAS a AIA é exigida
e o principal norteador destes estudos é o termo de referência que é emitido pelo órgão após a
requisição da licença ambiental (RIO GRANDE DO NORTE, 2014). Na teoria do processo de AIA o
termo de referência pode ser considerado a etapa de definição de escopo, sendo ele um documento
que: orienta a elaboração, define o conteúdo e estabelece as estruturas do estudo (SÁNCHEZ, 2008).
Portanto é este o principal responsável pela futura qualidade mínima dos estudos elaborados.
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Em consulta ao termo de referência de AIA, percebe-se que não faz nenhuma exigência
específica e não estabelece diretrizes para a boa sistematização e disposição das informações nos
relatórios. A má disposição de informações pode ser um problema visto que a informação é a
matéria prima do gestor e a quantidade demasiada de informações tem contribuído para confundir
o processo de tomada de decisões (BITTENCOURT, 2006).
Além disso, Rio do Fogo e outros municípios do RN vêm apresentando alguns conflitos e
impactos sociais (COSTA, 2015) decorrentes da energia eólica que poderiam ser prevenidos ou
amenizados se o processo de AIA considerasse e incluísse de fato a participação pública (PP)
conforme preconizam os órgãos ambientais nacionais e internacionais, como exemplo: Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos naturais (IBAMA), Internacional Association for Impact
Assessment (IAIA), United Nations Environment Programme (UNEP) e Word Bank. Outra fragilidade
do termo de referência de AIA do IDEMA é o fato desse não estabelecer diretrizes para a PP no
processo de AIA.
Portanto, o presente trabalho buscou responder a seguinte questão: quais são formas de
disposição das informações e participação pública das avaliações de impacto ambiental dos parques
eólicos licenciados em Rio do Fogo-RN?
Para responder a esta questão o objetivo do trabalho foi investigar formas de disposição de
informações e de participação pública nas AIA dos parques eólicos licenciados em Rio do Fogo-RN.
Para alcançar tal finalidade, foram essenciais os seguintes conceitos.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
Para a análise e discussão proposta no trabalho alguns conceitos adotados são importantes
serem pontuados. O primeiro é diferenciação entre dados, informação e conhecimento proposta
por Davenport (1998) apresentada na Tabela 1 a seguir:

Tabela 1: Dados informação e conhecimento.
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Observa-se, portanto, pelo quadro que os conceitos estão muito próximos e associados,
onde os dados são essenciais para a produção de informação que por sua vez é de fruto do
conhecimento na mente humana. Outro conceito importante é o de impacto ambiental que se
define como qualquer alteração da qualidade ambiental que resulta da modificação de processos
naturais ou sociais provocada por uma ação humana (SANCHEZ, 2008).
Por fim, define-se a participação pública como “o envolvimento de indivíduos e
grupos que são positiva ou negativamente afetados por uma intervenção proposta (por exemplo,
um projeto, um programa, um plano, uma política) sujeita a um processo de decisão ou que estão
interessados na mesma” (ANDRÉ et al., 2006, p.1). Diante destas pontuações foi possível prosseguir
para continuidade da pesquisa que seguiu os seguintes materiais e métodos.

3. METODOLOGIA
Conforme mencionado anteriormente, Rio do Fogo foi o primeiro município do Rio Grande
do Norte a produzir energia eólica em seu território. De acordo com o banco de dados da ANEEL, o
município possui atualmente dois parques eólicos instalados e em operação, e outros sete
outorgados pela agência e em fases diversas de licenciamento ambiental cujo os prazos de início de
operação não foram divulgados. A figura 1 apresenta os parques outorgados pela ANEEL no
município de Rio do Fogo-RN (ANEEL, 2016).

Figura 1: Parques eólicos outorgados e em operação em Rio do Fogo-RN.
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Para outorga da ANEEL, uma das exigências iniciais é a Licença Prévia Ambiental que por sua
vez solicita os estudos ambientais com respectiva AIA conforme citado anteriormente. Todavia, ao
solicitar ao IDEMA os estudos ambientais de todos os parques eólicos licenciados no município os
dados fornecidos foram apenas o de quatro parques, são eles: Arizona 1, Valência I, II e III. Portanto,
destaca-se que por questões de exequibilidade, somente foram analisados os quatro estudos
fornecidos pelo órgão referido uma vez que os outros processos e estudos não foram detectados
no levantamento realizado pelo órgão.
De acordo com o objetivo proposto, a presente pesquisa se classifica como
exploratória a medida em que busca trazer uma aproximação do objeto de estudo, contribuindo
com a hipótese de que o termo de referência das AIA é frágil e deve estabelecer diretrizes para
melhorar a disposição de informações e estimular e participação pública na avaliação de impactos
ambientais. Para atingir o objetivo foram necessárias pesquisas bibliográficas, na consulta dos
conceitos essenciais à análise proposta e pesquisa documental, na investigação dos estudos
fornecidos pelo IDEMA.
Para análise dos documentos e investigação das fragilidades, inicialmente foram
levantadas as formas de disposição das informações dentro dos estudos e as formas de PP em
qualquer parte dos estudos base ou da AIA propriamente dita. Em cada um destes tópicos procurouse identificar, pautado na literatura e legislação, indícios e evidências dos seguintes fatores: Formas
de agregação de valor às informações: filtro, resumo ou síntese das informações, sistematização,
uso de indicadores (BITTENCOURT, 2006); Formas de participação pública na AIA: grupos de
trabalho, comitê de assessoramento científico, assessoramento popular ou audiências
intermediárias (BRASIL, 1995), além disso buscou-se qualquer outra evidência que não se enquadre
exatamente nas formas citadas, mas que consideraram o ponto de vista da população diretamente
afetada.
A partir da metodologia supracitada foi possível a análise dos estudos, a qual levou aos
seguintes resultados e discussão.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES:
Após as leituras dos estudos ambientais, os resultados encontrados foram resumidos na
Tabela 2, o qual divide-se entre os empreendimentos estudados, a análise da disposição de
informações e a forma de participação pública na AIA.
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Tabela 2: Resultados encontrados na leitura de estudos.

Fonte: elaborado pelos autores (2016).

Importante destacar que foi feito agrupamento dos os estudos dos parques Valência no
quadro 2, para evitar a repetição dos resultados. Isso porque os estudos dos parques são de extrema
semelhança, provavelmente por estarem localizados próximos, dentro de um mesmo município e
principalmente por terem sido feitos no mesmo ano, mesmo período e pela mesma equipe e
empresa de consultoria.
Seguindo para a discussão dos resultados, percebeu-se que apesar terem passado pelo
licenciamento, seguindo o termo de referência seus princípios técnicos gerais das avaliações de
impacto ambiental, os dados apresentados não buscam sistematizar as informações e incluir a
participação pública no processo. Apesar de se tratarem de duas demandas concretas e
amplamente discutidas na literatura nacional e internacional, não se observa a prática nos estudos
do RN, conforme observado na realidade dos estudos do Rio do Fogo.
O fato de os parques estudados estarem todos inclusos dentro da área de um assentamento,
deveria provocar a inclusão dos aspectos ambientais relevantes para os habitantes, na AIA.
Metodologias para participação pública já foram elaboradas por órgãos nacionais e internacionais,
como a proposta pelo Instituto Brasileiro de Recursos Naturais e Meio Ambiente (IBAMA) (BRASIL,
1995). Basta-se selecionar a mais aplicável a cada caso e detalhar os resultados e utilizados para a
AIA.
A mesma afirmativa é válida também para a sistematização das informações, a teoria de AIA
visa proporcionar uma identificação, previsão, análise e avaliação eficaz e eficiente dos impactos
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ambientais onde a disposição das informações é essencial para o entendimento e tomada de
decisões. Os impactos ambientais dispostos apenas como dados, sem valor agregado ou formas de
mensuração para monitoramento e gestão, não facilitam o processo de análise e tomada de
decisões. O uso de indicadores poderia ser uma solução para auxiliar este processo de gestão das
informações.

5. CONCLUSÕES
Em resposta ao objetivo proposto, identificou-se que os estudos ambientais para
licenciamento de parques eólicos no município de Rio do Fogo-RN não buscaram aplicar nas
avaliações de impactos ambientais métodos de sistematização da informação e de participação
pública. O provável motivo desta fragilidade nos estudos é que o documento norteador com os
critérios mínimos para sua aprovação é o termo de referência o qual não faz exigência quanto a
estes aspectos. Além desse existe uma provável cadeia de diversos outros fatores - apresentados
no cotidiano pelos jornais - que levam a esta deficiência como, os prazos mínimos para atendimento
aos leilões de energia, curto espaço de tempo para execução dos serviços e elevada demanda
considerando uma reduzida equipe do órgão ambiental.
Portanto, recomenda-se estudos que consultem e provoquem os órgãos licenciadores
quanto à inclusão da participação pública no processo de avaliação de impactos, indo além da
audiência pública. Recomenda-se também estudo mais aprofundado sobre a problemática da
gestão das informações presentes nas AIA do RN, buscando identificar as principais causas e propor
soluções como por exemplo a utilização de indicadores de impacto, conforme já é observado em
estudos de outras áreas.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo mostrar a
conscientização da população do Município de Nova
Cruz, Rio Grande do Norte, sobre como é feito o descarte
de pilhas e baterias, se os moradores sabem dos riscos
do descarte inadequado e se há preocupação em relação
a esta temática. A pesquisa em discussão possui caráter
de investigação qualitativa, quantitativa e de ordem
exploratória, e foi realizada por meio da aplicação de um
questionário a 100 pessoas que residiam no bairro do
Centro. A partir da ferramenta de pesquisa utilizada,
observou-se que a maioria dos sujeitos do estudo

descartam pilhas e baterias de maneira inadequada,
sendo que, quase sempre, acabam indo parar em um
lixão a céu aberto. Aliás, isso se dá, predominantemente,
por esses moradores possuírem pouco conhecimento
sobre esta temática, não sabendo, assim, quais os danos
causados ao meio ambiente, se descartado de forma
incorreta. Portanto, é notória a necessidade de se
desenvolver projetos voltados para a fiscalização e coleta
deste tipo de material e para a conscientização da
sociedade brasileira.

PALAVRAS-CHAVE: Conscientização, Descarte, Lixo eletrônico, Malefícios.

TITULO EM INGLÊS
ABSTRACT
This work aims to show the awareness of the population
of the municipality of Nova Cruz, Rio Grande do Norte,
about how it is done the disposal of batteries, if the
residents know of the risks of improper disposal and
there is concern about this issue . The research discussed
has qualitative research character, quantitative and
exploratory order, and was performed by applying a
questionnaire to 100 people living in the center of the
neighborhood. From the research tool used, it was

observed that most of the study subjects discard
batteries improperly, and nearly always wind up in a
dump in the open. In fact, it occurs predominantly by
those residents having little knowledge on this subject,
not knowing, so that environmental damage if disposed
of incorrectly. Thus, the need to develop projects for the
monitoring and collection of such material and to raise
awareness of Brazilian society is notorious.

KEYWORDS: Awareness , Disposal , Electronic waste, Harm.
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1. INTRODUÇÃO
Com o advento da Revolução Técnico-científico e informacional surgiram os meios de
comunicações tecnológicos, feitos, sobretudo, de materiais eletrônicos. Esses, quase sempre,
auxiliaram e ainda ajudam o ser humano em seu dia a dia. No entanto, eles se tornaram um dos
mais significativos agravantes ambientais da atualidade, no que diz respeito à saúde pública e
ambiental. Aliás, isso se dá, predominantemente, pelo seu descarte na natureza, que é feito, na
maioria das vezes, de maneira inadequada. Surgiu, então, o que se chama de crescimento
acelerado do lixo eletrônico (e-lixo).
Aliás, é possível afirmar que pilhas e baterias, por exemplo, estão presentes em quase
todos os utensílios usados diariamente pelo homem, e, por conter metais pesados em sua
composição, representam sérios riscos e malefícios à vida como a conhecemos. Quando
descartados de maneira incorreta em lixões a céu aberto, alguns tipos de pilhas liberam inúmeras
substâncias tóxicas, que poluem o solo, os lençóis freáticos e o ar, podendo, assim, afetar os
animais, a vegetação e o ser humano, que convivem em suas proximidades. E segundo o IFRN,
Campus Nova Cruz (2014), alguns metais que compõem esses materiais tóxicos têm efeito
acumulativo no corpo humano, podendo causar câncer, enfraquecimento ósseo e perda dos
sentidos, como visão, audição e olfato.
De acordo com Ferreira et al (2010, p.1) “Os resíduos eletrônicos já representam 5% de
todo o lixo produzido em todo o planeta, o Brasil produz 2,6Kg de lixo eletrônico por habitante, o
equivalente a menos de 1% da produção mundial de resíduos no mundo, porém a indústria
eletrônica continua em expansão.”
Deste modo, uma alternativa para minimizar os impactos provocados pelos elevados
índices de crescimento do lixo eletrônico é a destinação apropriada para esses resíduos, no qual
possa ser avaliada a qualidade do material coletado e, assim, enviá-lo para uma reciclagem.
Consequentemente, em vista de procedimentos adequados, o lixo eletrônico não causaria tantos
problemas à saúde ambiental e humana, podendo, aliás, gerar centenas de empregos.
Portanto, o trabalho tem como objetivo mostrar a conscientização da população do
Município de Nova Cruz, Rio Grande do Norte, sobre como é feito o descarte de pilhas e baterias.
Assim como descobrir se os moradores sabem dos riscos do descarte inadequado e se há
preocupação em relação a esta temática.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1.

Impactos decorrentes dos compositores de pilhas e baterias:

Pilhas e baterias estão no meio do crescimento acelerado da produção do e-lixo, seus
componentes são matérias poluentes e muito pesados.
Segundo Pallone (2008)
Estes materiais são constituídos por mercúrio, chumbo, cádmio, manganês e
níquel. Quando as pilhas e equipamentos eletroeletrônicos são descartados de
forma incorreta no lixo comum, que segue para aterros sanitários, essas
substâncias tóxicas são liberadas e penetram no solo contaminando lençóis
freáticos e aos poucos animais e serem humanos.
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Um grande problema é a força de ploriferação que este tipo de material possuí mesmo em
pequenas quantidades , quando este tipo de lixo é descartado em aterros sanitários, por exemplo,
acaba contaminando uma extensa área com seus poluentes, danificando assim a saúde do solo e
das pessoas expostas a região afetada.

2.3. Responsável por um fim adequado:
Como no Brasil, não existe nenhuma lei que defina a responsabilidade pela reciclagem ou
destino sustentável destes resíduos eletrônicos, a situação se agrava.
Hoje sobre esta questão, existe no momento apenas a resolução 257 do Conselho nacional
do Meio Ambiente- CONAMA, o qual estabelece que pilhas e baterias que possuam em suas
composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, sejam submetidas aos procedimentos
de reutilização, reciclagem, tratamento ou decomposição final, ambientalmente adequado.
(BRASIL,1999 Apud ANDRADE et al, 2010 ).
O CONAMA disponibiliza tratamento adequado para todo tipo de pilha e bateria que
possuam em sua composição matérias muito pesados que de alguma forma seja prejudicial. Este
procedimento busca reutilizar da forma mais viável possível, cada objeto e quando não há mais
algum meio de reutilização encaminham o e-lixo para um fim ambientalmente correto.

3. METODOLOGIA
O presente trabalho qualifica-se, no que tange a natureza acadêmica, como uma pesquisa
qualitativa, uma vez que se observou uma relação direta dos sujeitos investigados com o mundo
real e, quantitativa, já que se utilizou da língua matemática para expressar os dados encontrados
(SILVA e MENEZES, 2005). E de ordem exploratória, pois de acordo com Gil (2010, p.27), este tipo
de pesquisa tem por intuito “proporcionar maior familiaridade com o problema, com vista a tornálo mais explícito ou a construir hipóteses”.
Esta pesquisa foi realizada entre os dias 03 e 05 de janeiro do ano de 2015, no qual foi
realizada a aplicação de um questionário a 100 (cem) pessoas que residiam nas ruas Treze de
Maio, Dezoito de Abril e Marechal Dutra, localizadas no bairro Centro do Município de Nova
Cruz/RN. Sendo que, por meio das 03 (três) perguntas objetivas destinadas ao público alvo, foi
feita a análise acerca da conscientização dos sujeitos do estudo sobre o descarte de lixo
eletrônico.
Para construção do questionário aplicado em campo, foi utilizado o programa Word. Assim
como também para a digitação do desenvolvimento do presente artigo. Os gráficos que auxiliam a
exposição dos resultados obtidos na pesquisa foram construídos através do programa Excel.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Inicialmente, procurou-se averiguar a concepção da amostragem acerca do descarte de
pilhas e baterias – você descarta pilhas ou baterias no lixo comum? No qual 71% responderam que
sim, enquanto que 29% dos pesquisados relataram separar e destinar em local apropriado. Os
resultados obtidos podem ser visualizados com o auxílio da figura 1.
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Figura 1 – Entendimento dos novacruzenses sobre o descarte de pilhas ou baterias. Fonte: arquivo próprio.

Desse modo, é possível observar que infelizmente, a maior parte dos investigados
respondeu que, além de não destinar adequadamente o lixo eletrônico, ainda faz o seu descarte
juntamente com o lixo comum. Ou seja, o e-lixo acaba indo para um local impróprio, podendo,
assim, causar sérios problemas de saúde pública e ambiental.
Aliás, estes materiais são constituídos, basicamente, por mercúrio, chumbo, cádmio,
manganês e níquel. Quando o lixo eletrônico é descartado de forma inadequada no lixo comum,
ele acaba sendo direcionado para os lixões a céu aberto. Apesar disso, uma das maiores
preocupações dos estudiosos da área é sobre a poluição da água e do solo, já que esses materiais
liberam substâncias tóxicas para o ambiente, que podem seguir através do solo e atingir os lençóis
freáticos, e, aos poucos, aos animais e aos seres humanos (PALLONE, 2008).
Dando prosseguimento ao estudo e tendo em vista obter o máximo de informação possível
dos sujeitos investigados, foi realizado mais um questionamento – você tem conhecimento acerca
dos impactos ambientais provocados pelo descarte inadequado de pilhas ou baterias? Sendo que
75% dos pesquisados responderam que sabem sobre os riscos e malefícios, enquanto que 25%
responderam que não possuem conhecimento sobre esse assunto. Isso pode ser visualizado por
meio da figura 2.

Figura 2 – Apontamento dos novacruzenses acerca do risco do descarte inadequado de lixo eletrônico. Fonte: arquivo
próprio
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Acerca das informações representadas pelas figuras 1 e 2, foi constatado que, apesar de
75% dos sujeitos investigados terem respondido que possuem conhecimento sobre os riscos e
malefícios ocasionados pelo descarte inadequado do lixo eletrônico (pilhas e baterias), 71% ainda
fazem a eliminação e destinação inadequada deste tipo de resíduo. Tornando, assim, o seu
descarte como um problema ambiental preocupante.
No final da década de 1970, surgiram os primeiros sinais de alerta sobre os perigos de se
descartar baterias e pilhas junto com o resíduo comum. E até a década de 1980, as baterias em
forma de bastonetes eram normalmente utilizadas, principalmente de Zn-C, as quais, quando
exauridas, eram descartadas junto com o resíduo domiciliar. Já no final dessa década, em alguns
países da Europa, surgiu a preocupação em relação aos riscos que representa a disposição
inadequada desses resíduos, o que motivou o Governo à busca por projetos e mecanismos
sustentáveis para o seu gerenciamento, visando minimizar impactos e problemas ambientais,
direta ou indiretamente à vida (REIDLER, 2003).
Como último questionamento feito aos sujeitos novacruzenses deste estudo, buscou-se
averiguar a sua conscientização perante o assunto discutido até então – Há uma preocupação
sobre o descarte do lixo eletrônico? No qual 69% dos pesquisados responderam que as pessoas
não se preocupam, enquanto que apenas 31% apontaram que elas se atentam à destinação
inadequada do e-lixo. Mais bem observado por meio da figura 3.

Figura 3– Apontamento dos novacruzenses sobre a preocupação das pessoas acerca o descarte inadequado do lixo
eletrônico. Fonte: arquivo próprio

A situação na qual se encontra a nossa atual sociedade, diante do consumo exacerbado de
produtos eletrônicos e de seu descarte, merece a devida atenção do Estado e da população e
precisa ser resolvido o quanto antes, pois os riscos oferecidos por eles são diversos e a maioria
ainda é desconhecida (CÂMARA, 2013). O Brasil, por exemplo, é um grande produtor do lixo
eletrônico. No entanto, no país ainda não existe nenhuma lei que determine quais são os locais
coletores deste tipo de resíduo. Existem, apenas, projetos sustentáveis para a destinação correta
do e-lixo.
Portanto, práticas sustentáveis são aquelas que garantam que os recursos são utilizados na
mesma condição em que é possível recuperá-los, naturalmente ou através de ações específicas.
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Um exemplo disso é a reutilização ou destinação correta de materiais tóxicos do meio eletrônico
(CARVALHO, 2013).

5. CONCLUSÃO
Diante dos resultados encontrados, pôde-se constatar uma situação alarmante acerca do
posicionamento de parte dos sujeitos pesquisados sobre o descarte do lixo eletrônico. Essa
constatação se dá, devido á ausência de um local apropriado no Município de Nova Cruz/RN para
o descarte do e-lixo. Propiciando, desse modo, danos ambientais incalculáveis e, em última
análise, irreversíveis.
Além do mais, a maior parte dos investigados respondeu ter conhecimento acerca dos
malefícios provocados pelo despejo inadequado de pilhas e baterias no lixo comum. No entanto,
afirmam continuar praticando esse ato.
Portanto, Como uma proposta para intervenção dessa realidade, está sendo desenvolvido
um projeto de extensão por alunos do curso técnico de informática do IFRN - Campus Nova Cruz.
O projeto visa desencadear o processo de conscientização de crianças e adolescentes que
frequentam o ensino fundamental de três escolas públicas da cidade. Sendo essas a Escola
Estadual Alberto Maranhão, Escola Estadual Rosa Pignataro e a Escola Municipal Nestor Marinho.
Esse processo se dá pela realização de discussões e palestras sobre os riscos ocasionados pelo
descarte inadequado do lixo eletrônico de forma dinâmica e de fácil compreensão do público alvo.
Além do processo de conscientização, o projeto visa estimular a expansão do aprendizado
adquirido pelos conscientizados, uma vez que, os faz ir à busca de materiais eletrônicos que não
possuem mais utilidade na sua casa e comunidade, isso para a realização do descarte adequado do
material arrecadado, em coletores disponibilizados, os quais poderão ser destinados a empresas
especificas que tratam do fim ambientalmente correto desse material.
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RESUMO
No decorrer dos anos, o desgaste ao meio ambiente
tornou‐se quase inevitável diante do crescimento
desenfreado do capitalismo que estimula a constante
troca de produtos e o vasto consumismo. Este, por sua vez
gera uma preocupante consequência imediata: a
crescente produção do lixo que provoca drásticos
impactos para o ambiente natural e também para a
sociedade de um modo geral. Diante desse contexto, é
possível perceber no nosso cotidiano essa realidade, seja
nas cidades, nas residências, no local de trabalho ou nas
escolas; em espaços públicos e privados. O presente artigo
aborda a realidade do alto consumo de papel e
consequente desperdício do mesmo observada dentro do

IFRN Campus Santa Cruz e objetiva propor meios de
reaproveitar o papel desperdiçado, atribuindo uma nova
função ao que antes seria lixo. Para isso, como estratégia
metodológica, são propostas oficinas inseridas no projeto
“recicloteca” onde são pensados e montados objetos
como porta lápis, blocos de notas e caixinhas através de
papéis e materiais provenientes do consumo da
instituição. Dessa maneira, pretende‐se desenvolver a
conscientização de alunos e servidores para o uso
adequado do papel e para os impactos causados pelo lixo,
o que se insere dentro dos objetivos do projeto Campus
Verde instituído no IFRN.

PALAVRAS-CHAVE: Reaproveitamento, papel, oficina.

RECICLOTECA: PAPER REUSING WORKSHOPS AT THE IFRN CAMPUS SANTA CRUZ
ABSTRACT
Over the years, the environment has become almost
inevitable before the rampant growth of capitalism
that stimulates the constant exchange of products and the
vast consumerism. This in turn raises a troubling
immediate consequence: the growing production of
garbage that causes drastic impacts to the natural
environment and also to society in general. In this context,
it is possible to realize in our daily lives this reality,
whether in cities, in homes, at the workplace or in schools;
in private and public spaces. This article discusses the
reality of high consumption of paper and consequent
waste of even observed within the IFRN ‐ Campus Santa

Cruz aims to propose ways to reuse the wasted paper,
assigning a new role to what before would be garbage. To
do this, as methodological strategy, workshops proposals
are included in the Project "recicloteca" where are
designed and assembled objects such as door, notepads
and pencil boxes through papers and materials from the
consumption of the institution. In this way, we intend to
develop the awareness of students and servers for the
appropriate use of the paper and for the impacts caused
by garbage, which falls within the objectives of the Green
Campus project established in IFRN

KEYWORDS: Reuse, Paper, Workshops.
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1. INTRODUÇÃO
No decorrer dos anos, o desgaste ao meio ambiente tornou-se quase inevitável diante do
crescimento desenfreado do capitalismo que estimula a constante troca de produtos e o vasto
consumismo. Este, por sua vez gera uma preocupante consequência imediata: a crescente produção
do lixo que provoca drásticos impactos para o ambiente natural e também para a sociedade de um
modo geral. Por outro lado, o problema não está apenas na crescente produção do lixo, mas
principalmente no destino que lhe é dado. De fato, não percebemos o quanto aquele simples papel
ou plástico jogado fora, por exemplo, irá afetar a curto ou longo prazo todo o nosso meio. Assim se
espalham doenças, contaminam-se rios, destroem-se florestas e, consequentemente somos
afetados diretamente por aquilo que nós mesmos produzimos.
Diante desse contexto, é possível perceber no nosso cotidiano essa realidade, seja nas cidades,
na nossa casa, no local de trabalho ou nas escolas; em espaços públicos e privados. Em uma
instituição educacional como o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande
do Norte (IFRN) percebemos com facilidade a grande produção de lixo, em todas as suas formas:
recicláveis, orgânicos e químicos que advém das diversas atividades desenvolvidas no próprio
instituto. Basta observar as lixeiras que é possível encontrar de um tudo: desde simples copos de
plástico até baterias ou pilhas usadas.
Por se tratar de uma instituição educacional, um dos materiais mais comumente utilizados é o
papel. Cadernos, apostilas, listas de exercícios, provas e documentos são alguns exemplos do seu
uso, o que também nos oferece a ideia da abrangência de sua utilização. Observando a gráfica do
IFRN Campus Santa Cruz constatou-se que, em média, gastam-se cerca de 5 resmas de papéis por
dia, o que representa 5mil folhas diariamente e totaliza 25mil folhas de papel por semana. Embora
o uso do papel seja necessário, a problemática se concentra na consciência acerca do gasto, ou seja,
do quanto se consome e dos impactos que esse consumo pode representar para o meio ambiente
e para a comunidade.
Diante deste cenário o IFRN desenvolveu o projeto Campus Verde, com diversas ações
ambientais, como a coleta seletiva, visando as práticas sustentáveis dentro dos campi espalhados
por todo o estado do Rio Grande do Norte de forma voluntária, cotidiana e solidária, com o objetivo
de garantir a sustentabilidade do planeta.
Nesse contexto, alunos do IFRN Campus Santa Cruz desenvolveram a ideia de um projeto de
reaproveitamento de papel proveniente do uso cotidiano na instituição, com o intuito de, através
de oficinas, conscientizar os discentes e docentes para o uso racional do papel.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Com o capitalismo crescente há uma necessidade cada vez maior de produzir, consumir,
renovar. Tudo isso requer uma atenção maior ao uso dos recursos naturais, que representam a base
para a produção dos bens de consumo. Atualmente, a conscientização coletiva no que diz respeito
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ao meio ambiente tem crescido cada vez mais o que requer um novo posicionamento diante das
questões ambientais nas atividades cotidianas, seja nas cidades, residências, escolas ou empresas.
Dentro desse contexto, foi criado o projeto Campus Verde do IFRN que tem, dentre outros,
os seguintes objetivos específicos aqui destacados: 1) implantar a coleta seletiva de papel, plástico
e lixo eletrônico; 2) destinar de maneira responsável os resíduos decorrentes das atividades
institucionais; 3) promover programas de educação ambiental tendo como principais focos:
promover atividades de sensibilização dos funcionários (terceirizados), aluno e servidores
(professores e técnicos administrativos) quanto à necessidade e importância da participação na
aluno e servidores (professores e técnicos administrativos) quanto à necessidade e importância da
participação na coleta seletiva; 4) formar multiplicadores ambientais responsáveis, no que diz
respeito às práticas de minimização de resíduos e respeito ao meio ambiente; 5) elaborar e
desenvolver Projetos de Extensão Sustentável com o envolvimento dos professores, alunos e
comunidades carentes. Percebe-se que há a preocupação com a coleta seletiva e a conscientização
de servidores e alunos quanto ao consumo de materiais, o que tem relação com o consumo do papel
aqui abordado.
Segundo Conceição et. al (2013) a coleta seletiva é um sistema de recolhimento de materiais
recicláveis: papéis, plásticos, vidros, metais e orgânicos, previamente separados na fonte geradora
e que podem ser reutilizados ou reciclados. A coleta seletiva funciona, também, como um processo
de educação ambiental na medida em que sensibiliza a comunidade sobre os problemas do
desperdício de recursos naturais e da poluição causada pelo lixo.
A partir dessa contextualização, buscou-se chegar a realidade do cotidiano escolar dentro do
IFRN Campus Santa Cruz com o intuito de se observar na prática a produção do lixo dentro do
campus, fato que antes passava despercebido por nossos olhos.

3. METODOLOGIA
A partir da observação do cotidiano da instituição, constatamos que uma grande quantidade
de papel é utilizada e desperdiçada sem, contudo, existir uma proposta de reaproveitamento desse
lixo. Foi então, que surgiu a ideia de se pensar em um modo de reaproveitamento desse papel com
o objetivo de conceder uma nova função para o que antes era considerado lixo e promover a
conscientização de alunos e servidores para o uso adequado do papel.

Figura 1 e 2: Apostilas e documentos impressos na gráfica do IFRN Santa Cruz e lixo da produção da gráfica do IFRN
Santa Cruz.
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O projeto teve como principal objetivo a preservação do espaço e a diminuição do papel e
seus resíduos diversos que são depositados no lixo, principalmente pela gráfica do IFRN - Campus
Santa Cruz. E para melhor eficácia o mesmo foi dividido em cinco partes: A conscientização das
pessoas; A consequente produção de conhecimento e preocupação sobre o assunto; A prática que
envolve tudo aquilo que aprendemos na teoria sobre reciclagem, construindo objetos e folhas com
papeis que foram reaproveitados; A consequente diminuição do impacto ao meio ambiente mesmo
de pequeno impacto, que é a redução do papel gasto; A implantação futura do projeto para a
circunvizinhança do campus.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Desenvolveu-se a ideia da realização de oficinas de reaproveitamento e reciclagem de papel,
em um projeto denominado “recicloteca”, que se concentra no desenvolvimento de objetos
executados como papel já utilizado na instituição. Na prática, foi desenvolvida oficinas na qual os
participantes montaram objetos utilizando técnicas do papel reciclado e machê (Figura3 e4). A
montagem ficou a critério da criatividade de cada aluno.

Figura 3 e 4: Papel reciclado e fabricação de papel machê nas oficinas.

Os materiais produzidos ficaram por conta dos participantes, através desses meios
percebemos a diversidade que existe para transformar o que era propriamente dito “lixo” em um
novo objeto a ser utilizado, como mostra a Figura 5. Durante as oficinas percebemos um grande
empenho dos envolvidos em produzir os objetos, funcionando como meio de desenvolver o uso
consciente do papel e atribuir uma nova função ao que seria jogado para as lixeiras. Ao final, podese dizer que o resultado positivo foi atingido, na medida em que os participantes puderam vivenciar
uma experiência de conscientização e aprendizagem.
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Figura 5: Objetos produzidos por participantes com material reciclado.

5. CONCLUSÃO
Refletindo sobre a problemática do desperdício do papel dentro do IFRN e ainda
considerando os objetivos do Campus Verde surge a ideia de trazer ao IFRN Campus Santa Cruz, a
conscientização acerca do uso do papel através de uma abordagem dinâmica das oficinas, nas quais
alunos e servidores são agentes potenciais dessa mudança. Buscando essa interação decidiu-se
implantar uma oficina na qual além da conscientização do problema também são apresentadas
algumas ideias para tentar minimizá-lo, através de uma aplicação criativa e didática. Nas oficinas,
desenvolvemos bloco de notas e porta-lápis, reaproveitando o papel usado na instituição.
Observamos que a troca de conhecimentos aqui apresentada foi de grande crescimento para
os envolvidos, principalmente para os organizadores do trabalho, que puderam estudar melhor o
tema e pensar em soluções para um problema observado no cotidiano. No entanto a experiência
das oficinas foi pontual e ainda merece ser melhor desenvolvida e estudada. Pensa-se em aumentar
as opções de produtos desenvolvidos nas oficinas, como a inclusão da confecção de caixas e
origamis, com o intuito de torna-las mais atrativas ao público. Outro ponto importante diz respeito
à operacionalização das oficinas que precisa ser melhor pensada para que atinja o maior número de
alunos e servidores, utilizando-se de eventos locais como a Expotec para uma maior divulgação.
Por fim, faz-se necessário além da conscientização dos docentes, discentes e servidores,
também o incentivo ao pensamento sustentável da comunidade, observando que nela também há
uma significativa quantidade de lixo produzida diariamente, onde o reaproveitamento dos materiais
é uma ação pouco difundida. O projeto vê, portanto, a possibilidade de ampliar a atuação das
oficinas para a comunidade local com o objetivo de servir e levar à comunidade o pensamento
sustentável da reutilização dos materiais.
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RESUMO
O rio Pitimbu localiza-se no estado do Rio Grande do Norte e é responsável pelo abastecimento da capital e duas
cidades vizinhas, sua importância é indiscutível para o desenvolvimento da população, porém os cuidados com sua
qualidade não são condizentes com sua demanda. Este artigo apresenta aspectos e informações que mostram a
vulnerabilidade do rio Pitimbu e a importância de preservá-lo para não comprometer as atividades realizadas nele.
Para a aquisição de conhecimento sobre a área, foram estudados documentos que caracterizavam o manancial além
da análise de dados sobre a qualidade da água coletados pelo Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte
(IGARN). O resultado da avaliação revelou que a qualidade e o estado trófico indicam a água dentro dos padrões
aceitáveis para consumo. Foi observado que, durante o seu curso, o rio apresenta vários pontos de degradação, como
consequência da grande urbanização e desmatamento aos arredores, podendo afetar a sua condição atual.
PALAVRAS-CHAVE: Vulnerabilidade, qualidade, padrão, degradação.

ABSTRAC
The Pitimbu River located in the state of Rio Grande do Norte and is responsible for supplying the capital and two
neighboring towns, its importance is unquestionable for the development of the population, but the care of their
quality are not consistent with its demand. This article presents aspects and information showing the vulnerability of
the river Pitimbu and the importance of preserving it to not compromise the conducted activities it. For the acquisition of knowledge about the area, it were studied documents that characterized the spring as well as analysis of data
on the quality of the water collected by the Management Institute of Rio Grande do Norte Waters (IGARN). The evaluation result revealed that the quality and trophic state indicate the water within acceptable standards for consumption. It was observed that during its course, the river presents several points of degradation as a result of great urbanization and deforestation in the neighborhoods, and could affect their current condition.
KEYWORDS: Vulnerability, quality, pattern, degradation.

1. INTRODUÇÃO
Com a construção da ideia de civilização a partir de agrupamentos humanos, as questões
ambientais passaram, pouco a pouco, a se tornarem uma preocupação de algumas partes
da comunidade. A partir daí a população se uniu com o intuito de estudar esta área e com
isso desenvolver métodos eficientes para a manutenção e consequentemente a
sobrevivência de todos os aspectos da natureza. Inclusive, como será abordado a seguir, as
águas do planeta.
A gestão dos recursos hídricos envolve, pois, o controle da quantidade de água e a sua qualidade –
tal recurso tão importante por ser escasso e possuir tamanho valor econômico, define a
sobrevivência e desenvolvimento das mais variadas espécies, inclusive o ser humano – por isso, a
gestão dos cursos d’água se tornou um ponto essencial no que se define desenvolvimento
sustentável. Para que ocorra de forma efetiva o gerenciamento dos corpos hídricos é fundamental
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a participação política por parte dos representantes de estado, atuando na implementação de
medidas de controle além de motivação e disseminação de conhecimentos à população (SETTI et
al., 2001).
As maiores dificuldades encontradas na gestão desses recursos estão tanto na grande densidade
demográfica quanto na não fiscalização de emissões de poluentes. É sabido que desde o
nascimento do homem, esse produz lixo. O crescimento demasiado da população causou a
disposição dos resíduos sólidos urbanos em locais inapropriados, de forma que estão propensos a
contaminar o meio ambiente, especialmente os cursos d’água como mares, lagos, lençóis freáticos
e rios.
A contaminação, especialmente da água doce, é um grande impacto no planeta, visto que a
demanda desse recurso é escassa e também fonte de sobrevivência, pois é de onde é coletada a
água para consumo humano. Na bacia do Rio Pitimbu, local abordado por este artigo, não é
diferente, localizado no litoral leste do Rio Grande do Norte, o rio principal da bacia, Pitimbu, é
responsável pelo abastecimento da capital do estado, Natal, além de outras duas grandes cidades
vizinhas, Parnamirim e Macaíba.
A gestão das águas do Pitimbu é realizada por meio de Plano de Gestão Integrada, tendo como
participantes o Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CONERH; Secretaria de Estado dos
Recursos Hídricos – SERHID; Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte –
IGARN, e o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pitimbu – CBHP.
Os grandes problemas enfrentados por essa gestão estão apresentados a seguir: diferentes níveis
de administrações dos planos, o que acarreta em conflitos de entidades; falta de responsabilidade
pelos impactos originados pelas cidades, quando esses impactos não atingem o município gerador,
esse por sua vez não tem interesse em colaborar com medidas mitigadoras; não ocorre ação
integrada dos municípios; falta de dados atualizados para a elaboração dos planos, como por
exemplo dados sobre saneamento básico, ocupação territorial e dados hidrológicos do rio (IGARN,
2014).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1. Recursos naturais
Sabe-se desde o início dos estudos da gestão ambiental que os recursos naturais não estão abaixo
dos homens e precisam ser usados com cautela. Existem na natureza materiais de utilidade para
os seres vivos e ecossistemas, esses materiais podem ser definidos de diversas formas, como se
apresenta em Gunn (1990), como sendo elementos ou substâncias que ocorrem em um estado
natural e tem valor econômico ou utilidade para os seres humanos, ou de forma mais abrangente
de acordo com Venturi (2006), onde a partir de vários estudos e um extenso trabalho de
compilação de ideias construídas socialmente, conclui-se que os recursos naturais são
componentes da paisagem geográfica, materiais ou não, além de que sua criação independe do
homem.
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Aprofundando esses pensamentos pode-se dizer que o homem pode ser considerado um recurso
natural, que se não forem permitidas condições para seu desenvolvimento saudável esse recurso
irá declinar assim como os outros recursos. Pois como citou Brundtland (1987), para se atingir o
desenvolvimento sustentável precisa-se usufruir dos recursos naturais com planejamento, de
maneira a atender as necessidades humanas sem comprometer a capacidade de as gerações
futuras atenderem as suas próprias, ou seja, utilizar de recursos tanto naturais quanto
tecnológicos, abrangendo o ser humano, de forma a propiciar ilimitado fornecimento desses bens,
preservando os ecossistemas e seus dependentes.

2.2. Controle ambiental do uso da água: situação ambiental
Toda água do planeta Terra faz parte do ciclo hidrológico, e esse por sua vez, consiste em passos
importantes que envolvem a transformação do estado físico da água, como: sua evaporação,
condensação formando nuvens, e precipitação em forma de chuva, neve e granizo. Esse ciclo é a
razão pela qual a água do planeta se renova e se mantém a mesma quantidade desde o
surgimento da Terra.
A poluição e contaminação da água afeta de maneira significativa o ciclo hidrológico, de modo
que, mesmo que esse possua a capacidade de renovação dos cursos hídricos, é apresentado de
maneira lenta e gradativa, tornando difícil acompanhar a emissão de poluentes por parte
antrópica.
Devido a grande geração de poluição, até 2030 o planeta enfrentará um déficit de água de 40%, a
menos que seja repensada drasticamente e o mais rápido possível a gestão desse recurso valioso,
essa é a principal conclusão do Relatório das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento de Água
(2015). O que implica na reflexão do que será preciso fazer para se ter um maior cuidado com os
corpos hídricos, sabendo que o futuro da geração humana depende essencialmente da boa gestão
da água.

2.3. Bacia hidrográfica
A bacia hidrográfica pode ser conceituada como sendo um fator extremamente importante na
gestão e contribuição no meio ambiente, especialmente na hidrografia. Pires, Santos e Prette
(2002) concluem ainda que o conceito tem sido ampliado ao longo dos anos, concluindo que a
bacia hidrográfica é compreendida como um sistema complexo que forma sistemas hidrológicos e
define a paisagem ecológica de forma coesa.
Sendo assim, os rios dependem necessariamente de recursos que permitam sua drenagem e seu
direcionamento, portanto a área delimitada de uma bacia não se limita as margens dos rios, como
se apresenta bem mais extensa, sendo chamada de área geográfica, e como tal, medida em km².

3. METODOLOGIA
Esta seção aborda os métodos e caminhos utilizados para a realização do estudo ambiental em
tela. Apresenta-se a caracterização da área objeto de investigação e dos instrumentos de
pesquisa.

3.1. Caracterização da área
XII CONGIC | II
II SECITEX

916

O rio Pitimbu localiza-se no litoral do RN, banha a capital do estado, nascendo no município de
Macaíba, passando por Natal e Parnamirim, desaguando por fim na Lagoa do Jiqui. Tendo como
limites, um polígono representado pela Figura 1. Possui uma área total relativamente pequena, de
aproximadamente 150 km². A Bacia do rio Pitimbu localiza-se na região do litoral oriental do
estado, entre os paralelos 5º50’00’’ e 5º 57’53’’ de latitude sul e os meridianos 35º11’08’’ e
35º23’19’’ de longitude oeste de Greenwich. Sua área total está inserida na capital e região
metropolitana por dois municípios citados anteriormente.

Figura 1: Representação da bacia hidrográfica do rio Pitimbu

3.2. Caracterização da pesquisa
Esta pesquisa caracteriza-se como bibliográfica e descritiva (GIL, 2010), com fichamentos em livro,
periódicos e dissertações, com consultas na biblioteca do IFRN-CNAT, central e setorial. Além
disso, foram coletados dados secundários em portais de órgãos públicos e pesquisas laboratoriais.

4. DISCUSSÕES
O Rio Pitimbu é um manancial muito importante para as cidades que o abrangem. Além de
abastecer com água, o rio possibilita a realização de diversas atividades em seu entorno. E são
justamente elas, feitas de maneira irresponsável, que causam os problemas ambientais
encontrados nele.
Estudos feitos pelo IGARN em vários pontos do rio, qualifica de modo geral a qualidade da água
aceitável e dentro dos padrões. A Figura 2 mostra os índices de qualidade da água e estado trófico
na Lagoa do Jiqui, onde o rio Pitimbu deságua, apresentando também os parâmetros e
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classificação dos índices mencionados. Os resultados são que nesse ponto a água variou a
qualidade de médio a excelente e o estado trófico ficou predominantemente mesotrófico.

Figura 2: Análises da água do rio Pitimbu

Porém, segundo o Plano de Gestão Integrada da Bacia, existem cerca de 41 pontos de degradação
na extensão do rio Pitimbu. Esses dados foram coletados pelo IGARN que elaborou um quadro de
monitoramento dividindo os pontos de acordo com a localização: foram oito em Natal, seis em
Macaíba e vinte e sete em Parnamirim. Com o enfoque na capital, como podemos ver na Figura 3,
percebe-se principalmente pontos de uso do rio para a diluição de efluentes, como esgotos
domésticos, além de lançamentos de lixos, decorrentes da grande ocupação populacional na
região.
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Figura 3: Pontos de degradação do rio no município de Natal

Sabe-se que a presença de situações agravantes é inevitável, porém é necessário um estudo mais
apurado para minimizar os impactos que estão superando a capacidade de depuração do corpo
aquático. Durante todo o seu curso, o rio sofre diversas agressões que ameaçam sua existência.
Entre elas, as mais preocupantes são o processo de erosão e a poluição doméstica, industrial e
agrícola. Tais agressões são e serão agravadas com o aumento desordenado da população e
urbanização, devendo ser monitoradas as ocupações de terras e destinação de efluentes
domiciliares.
O jornal Tribuna do Norte (2014), publicou em seu portal online exemplos de descasos com o
cuidado na preservação do rio Pitimbu, um deles além de triste, carrega uma boa ação praticada
pelos moradores próximos a região. O rio estaria sendo usado como ponto de recreação,
acarretando na disposição irregular de resíduos, tal como a poluição sonora por carros de som.
Moradores próximos ao ponto, em Nova Parnamirim, se juntaram e cumpriram sua parte na
gestão, recuperando o lixo depositado irregularmente e disponibilizando-o para a coleta regular.
De acordo com a lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos
Hídricos, o gerenciamento da água deve sempre proporcionar os múltiplos usos, sejam eles
recreação, navegação e paisagismo ou dessedentação dos animais e consumo humano. Também é
fundamento da lei, que essa gestão deve ser descentralizada e contar tanto com a participação do
poder público quanto dos seus usuários e comunidades.
É visto que a lei não impede nenhum dos usos dos recursos hídricos, ou seja, não desqualifica seu
uso por ser menos nobre, desde que haja a preservação da qualidade da água para outras formas
de aproveitamento. Para haver esse cuidado deve-se atentar para a integração da alta
administração e a população em geral, garantindo o contínuo ciclo natural.

5. CONCLUSÃO
A apresentação destas informações, presentes neste trabalho, são de fundamental importância
para a preservação do manancial. Somente com conhecimento, sobre a localização, as condições
geográficas, os usos, as dificuldades já enfrentadas, entre outros, é possível chegar a um
planejamento que dê bons resultados.
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É preciso que sejam planejadas ações objetivadas na prevenção e precaução baseadas nos grandes
impactos que podem ser causados no futuro, visto que cada vez mais a população cresce e que os
arredores do rio se tornam fragilizados sem sua proteção natural. Portanto a melhor solução é
evidenciar a vulnerabilidade do Rio Pitimbu para sensibilizar os seus usuários e chamar a atenção
do poder público para que haja uma gestão sustentável da bacia, pois ações isoladas não vão
anular o problema.
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RESUMO
Este estudo tem por finalidade diagnosticar e quantificar
os resíduos verdes gerados pela existência de uma grande
área verde no Instituto Federal do Rio Grande do Norte
campus Mossoró detectando os problemas causados
pelos resíduos que são tratados como rejeitos com
destino final ao aterro sanitário de Mossoró. O trabalho

destaca a contribuição da reciclagem dos resíduos verdes
para o meio ambiente contribuindo para valorização do
mesmo, o método adotado foi da compostagem que é
transformado em adubo e fertilizante como benefício um
solo fértil e redução do materiais.

PALAVRAS-CHAVE: Resíduos, Árvores, Diagnosticar, Compostagem.

TRANSFORMATION OF ORGANIC MATERIALS FOR FERTILIZER PRODUCTION IN
IFRN / CAMPUS MOSSORÓ
ABSTRACT
This study aims to diagnose and quantify green waste
generated by the existence of a large green area in the
Federal Institute of Rio Grande do Norte campus Mossoro
detecting the problems caused by waste that is treated as
waste with final destination to landfill Mossoro. The work

highlights the contribution of recycling of green waste to
the environment contributing to enhancement of the
same, the method adopted was the compost that is
transformed into compost and fertilizer to benefit one
fertile soil and reducing materials.

KEYWORDS: Wast, trees, Diagnosing, Composting.
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1. INTRODUÇÃO
A reciclagem contribui com que a matéria orgânica seja utilizada de forma segura e
econômica trazendo benefícios para o solo e para quem o utiliza contribuindo para que a
sustentabilidade seja atribuída a esses pequenos gestos milenários. Segundo Ferreira, Borba e
Wizniewsky (2013) a compostagem é uma técnica milenar, praticada inicialmente pelos chineses há
mais de cinco mil anos.
A prática da compostagem é de enorme potencial educativo porque nos leva a
repensar nossa forma de elo com a terra, nos ajuda a desmistificar questões como o nojo,
a sujeira, além de contribuir para o resgate de vínculos afetivos com a terra, o cuidado e o
respeito. A compostagem não exige nenhuma sofisticação tecnológica, nem demanda de
tanto tempo. É uma prática simples, milenar e extremamente funcional, desde que
trabalhada adequadamente. (OLIVEIRA; S. JUNIOR; ZILLER, 2012)

Os resíduos verdes muitas vezes são destinados aos aterros sanitários como rejeito e
podendo ser aproveitado em áreas verdes através da compostagem trazendo benefícios para o solo
e plantas através da adubação. Cada solo precisa de um tipo de nutriente a ser utilizado e com
estudos feitos no solo que poderemos detectar a necessidade da adubação a ser manejada no local
preciso.
A compostagem é definida como um processo aeróbico controlado, desenvolvido por
uma população diversificada de microrganismos, efetuada em duas fases distintas: a
primeira (degradação ativa), quando ocorrem as reações bioquímicas de oxigenação mais
intensas predominantes termofílicas, e a segunda, ou fase de maturação, quando ocorre o
processo de humificação. (CARVALHO; GUERRA, 2000)

É progressivo aumento da procura por sistemas de produção mais econômicos e com alta
eficiência energética, sendo prioritário o manejo integrado das atividades e a reciclagem de resíduos
orgânicos. (LOUREIRO; AQUINO, 2007) O grande volume de Resíduos Sólidos Urbanos que não passa
por processo de reciclagem é depositado em aterros, causando muitos problemas, tais como a
emissão de odores e a contaminação das águas e dos solos. (SILVA; RENOFIO; MARGUTTI, 2009).
A autodepuração é uma das alternativas mais viáveis para uma eficaz gestão de resíduos
sólidos, sendo uma tecnologia vantajosa no tratamento, reciclagem e valorização de biomassas.
(CORDEIRO, 2010) [...] a compostagem, que e definida como um processo de decomposição
microbiológica da matéria orgânica por diferentes populações de microrganismos, resultando em
um produto humificado (Kiehl, 1985, Bueno et al., 2007 apud DUTRA et al., 2009).
A humificação ocorre em razão da compostagem ou decomposição natural dos
resíduos adicionados ao solo e consiste da síntese de ácidos húmico, fúlvico, humina e
outros materiais húmicos a partir da degradação de compostos diversos presentes nos
resíduos, por meio de reações de síntese e ressíntese mediadas pelos organismos
decompositores (Hsu & Lo, 1999 apud MELO; SILVA; DIAS, 2008).

Com o objetivo de aproveitar os resíduos dessas áreas verdes está se utilizando a reciclagem
da matéria orgânica como adubo para as plantas devolvendo ao solo nutriente retirados por algum
impacto antrópico ou até mesmo biótico.
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A matéria orgânica pode ser adicionada aos solos, mediante diversos processos.
Dentre estes, um consiste na produção de composto orgânico (compostagem) com lixo
urbano, resíduos agroindustriais, restos de culturas, folhas, fezes de animais, bagaço de
cana, serragem, capim seco ou verde e outros. (TEIXEIRA et al., 2000)

A construção de uma sociedade sensibilizada se dá através de práticas sustentáveis
contínuas para o envolvimento dos mesmos. A decomposição pode ser uma prática simples que
contribui para da continuação ao ciclo de forma adequada que traz benefícios como a redução dos
resíduos orgânicos não sendo destinado aos aterros sanitários.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Os resíduos de jardim normalmente agrupam-se em quatro grupos com diferentes
propriedades físicas, químicas e biológicas. As folhas, plantas herbáceas, ramos e galhos de
arbustos, árvores e aparas de relva.
Os resíduos verdes são normalmente utilizados em processos de compostagem como
agentes estruturantes com o objetivo de aumentar a degradação da matéria orgânica, introduzindo
alguns nutrientes essenciais para o crescimento microbiano, como o azoto (nitrogênio). Alguns dos
resíduos verdes mais utilizados como agentes estruturantes são folhas de jardim, resíduos de casca
de arroz, e outros resíduos agrícolas como cascas de amendoim, palha ou feno (HAY et al., 1988).
Segundo de Guardia et al., 2002 as aparas de relva (grama), folhas e ervas daninhas são
materiais com elevado teor em umidade e ricos em azoto (nitrogênio), que possibilitam uma taxa
de biodegradação maior. Já os ramos e galhos de árvores e arbustos, embora possam ser
importantes como estruturantes, favorecendo o arejamento das pilhas de compostagem,
apresentam uma taxa de degradação baixa.
Ham; Komilis, (2003) e Benito et al., (2005) relataram nas suas publicações estudos sobre a
caracterização especificada de resíduos verdes para EUA e Espanha, respetivamente. Já Williams,
(1998) realizou a caracterização de diferentes frações de resíduos verdes. Os estudos envolviam a
caracterização da matéria orgânica através da análise dos teores de carbono, azoto (nitrogênio) e
da consequente razão C/N.
Em um estudo realizado por Bary et al., (2005) durante a primavera e o verão, nos EUA,
foram recolhidas em quatro instalações de compostagem cinco vezes amostras de resíduos verdes.
Entre as diferentes instalações observaram uma variação composicional, estando incluída nos
resultados analíticos uma vasta série de parâmetros físico-químicos. A principal fonte de variação
composicional foi observada na relva (grama) cortada.
Já Ward et al., (2005) realizaram a determinação do teor de matéria orgânica, cloro, carbono,
azoto e potássio e a razão C/N, a partir de amostras recolhidas de nove instalações de compostagem
no Reino Unido, durante um ano, tendo-se observado padrões sazonais para os teores de azoto e
potássio.
Segundo Doran, Parkin,( 1994) apud Bayer, Bertol (1999) a importância da matéria orgânica
em relação às características químicas, físicas e biológicas do solo é amplamente reconhecida. A sua
influência sobre as características do solo e a sensibilidade às práticas de manejo determinam que
XII CONGIC | II
II SECITEX

923

a matéria orgânica seja considerada um dos principais parâmetros na avaliação da qualidade do
solo.
O uso de plantas de cobertura do solo tem sido uma estratégia capaz de aumentar
a sustentabilidade dos agroecossistemas, trazendo benefícios para as culturas de interesse
econômico, o solo e o ambiente, mostrando-se uma alternativa economicamente viável e
ecologicamente sustentável. Para adubação verde, as leguminosas são as preferidas, pelo
fato de as raízes dessas plantas fixarem N2 atmosférico, em associação com bactérias
diazotróficas, enriquecendo o solo com esse nutriente. Além do N, as leguminosas
produzem biomassa geralmente rica em P, K e Ca e apresentam sistema radicular bem
ramificado e profundo, que permite a reciclagem dos nutrientes no solo que serão
assimilados pela planta, que, ao se decompor, irá torná-los disponíveis para as culturas
econômicas (COSTA, 1993 apud GAMA-RODRIGUES; GAMA-RODRIGUES; BRITO, 2007).

De acordo com D`ALMEIDA; VILHENA, (2000) apud Soares et al., (2007) é considerado que
parte dos resíduos gerados pelas atividades humanas ainda possui valor comercial, se manejado de
maneira adequada, deve-se adotar uma nova postura e começar a ver o lixo como uma matériaprima potencial. Sendo assim, considerando a complexidade das atividades humanas, pode-se
verificar que resíduos de uma atividade podem ser utilizados para outra, e assim sucessivamente. O
material que não for consumido nesse ciclo será nomeado como lixo
Estudos recentes têm enfatizado também, os benefícios da compostagem na
estratégia na redução dos impactos ambientais, como o aquecimento global e mudanças
climáticas. Um dos mais abrangentes, realizado na Europa, comparou 12 usinas de
tratamento de resíduos sólidos existentes, com diferentes processos (incineração, digestão
anaeróbica e compostagem). Os parâmetros avaliados foram o potencial de aquecimento
global, chuva ácida, eutrofização da água, produção de foto-oxidantes e emissão de toxinas.
A conclusão foi que a compostagem e digestão anaeróbica são as melhores escolhas,
quando há uma demanda para utilizar o composto produzido e, portanto, conduz à
substituição de produção de fertilizantes sintéticos, reduzindo as emissões oriundas desses
processos industriais (PROFU, 2004 apud ZAGO; BARROS, 2013).

De acordo com Chagas (2004) A vulnerabilidade dos produtos químicos diante da capacidade
de sobrevivência dos parasitas, faz com que eles tenham tempo de uso pré - determinado. No
entanto, acredita-se que a aplicação de extratos vegetais possa causar um desenvolvimento bem
mais lento da resistência. Além de normalmente atingir somente espécies alvo, serem
biodegradáveis, não causam poluição ambiental e diminuem drasticamente o problema dos
resíduos.

3. METODOLOGIA
Foi feito um levantamento bibliográfico com consultas nas ferramentas de pesquisa como
Portal CAPES, Google acadêmico, Scielo, Domínio Público e outros que contribua para o
desenvolvimento e clareza do projeto.
Ocorreu a caracterização e quantificação da folhagem dispersa no Instituto Federal do Rio
Grande do Norte Campus Mossoró com a pesagem semanal. (Figura 1)
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Figura 1:Pesagens da folhas secas
Fonte: Michele Asley

Atribuída nas pesquisas bibliográficas foram feitas quatro composteiras com baldes de
margarinas empilhados (Figura 2) que contribuíram para o armazenamento das folhas encontradas
no muro do instituto e o solo que foi doado por um funcionário e os restos das frutas foram
fornecidas pelos funcionários que distribui para entrega da merenda aos alunos. (Figura 3)

Figura 2:Composteiras
Fonte: Lucinelia Pinheiro

Figura 3:A coleta dos materiais para a compostagem
Fonte: Os autores

No laboratório foram feitas a trituração dos restos de frutas e dando sequência ao
experimento foram montadas as composteiras e armazenada os materiais como o solo, restos de
frutas e por último as folhas secas misturando-os para dá início ao processo de decomposição pelas
bactérias aeróbicas. (Figura 4)

Figura 4:Trituração e mistura dos materiais orgânicos
Fonte: Os autores

Para uma melhor performance houve o acompanhamento da transformação dos materiais
orgânicos em adubo. O processo iniciou se com um local arejado com os baldes fechados que toda
semana era remexida com uma colher de pedreiro e verificada a temperatura dos resíduos e
mesurado com uma trena de 5 metros (Figura 5) e o chorume era analisado a cor e os fungos.
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Figura 5:O acompanhamento da compostagem
Fonte: Os autores

Foi distribuído o adubo e o chorume na própria instituição e em uma praça próximo ao
instituto. (Figura 6)

Figura 6 :Distribuição do adubo no instituto e na praça
Fonte: Antônia Patricia

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Foi atribuída ao perfil do experimento a folhagem seca que cai das arvores que se encontra
no muro da instituição como despejo final e ali se decompõe com o intemperismo que é provocado
pelo clima tropical semiárido da região. Mossoró caracteriza-se por possuir um clima tropical
semiárido, com 7 a 8 meses de período seco por ano. Seu clima é seco, quente e com estação
chuvosa concentrada entre o verão e o outono. (SIMONSEN; SÁ; COSTA, 2010).
Dado como a quantificação das folhas geradas no instituto que é como o principal resíduo
verde que se é produzido significadamente com resultado de 113 kg divididos em 58 sacos que
variava se entre 1 kg a 3, 500 kg. Foi pesada semanalmente a folhagem com uma balança analítica.
Os dados analisados são de acordo com a tabela que exemplifica a altura dos resíduos
orgânicos, temperatura e cor do chorume durante o processo:
ANALISES DOS DIAS DOS RESÍDUOS VERDES
Altura do adubo

Temperatura

Data

Baldes

Cor do Chorume

10 cm

Não foi verificada

04/02/2016

1

Início

12,5 cm

Não foi verificada

04/02/2016

2

Início

16,00

Não foi verificada

04/02/2016

3

Início

11,5 cm

Não foi verificada

04/02/2016

4

Início

10 cm

32,2 °C

12/02/2016

1

Presença do chorume

12,5 cm

30° C

12/02/2016

2

Presença do chorume
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16,cm

29° C

12/02/2016

3

Sem Chorume

Percebemos que o local foi crucial
pela falta de chorume então
mudamos de local a composteira

11,5 cm

31°C

12/02/2016

4

Presença do chorume

Acrescentou folhas

4,5 cm

33°C

18/02/2016

1

Sem presença de lagarta

4,5 cm

33°C

18/02/2016

2

Presença de lagarta

6 cm

34°C

18/02/2016

3

Pouco chorume em
relação aos demais

5,5 cm

32°C

18/02/2016

4

Presença de lagartas

15 cm

29°C

24/02/2016

1

5 cm

Acrescentou folhas

14cm

30°C

24/02/2016

2

4cm

Acrescentou folhas

16Cm

32°C

24/02/2016

3

3cm

Acrescentou folhas

12cm

30°C

24/02/2016

4

6cm

Acrescentou folhas

32 °C

09/03/2016

1

Cor preta

Mexido

29°C

09/03/2016

2

Chumbado com fungos

Mexido

31°C

09/03/2016

3

Cor caramelo

Mexido

32°C

09/03/2016

4

Caramelo escuro

Mexido

Os demais dias foram o processo de mexer
8 cm

31/03/2016

1

1,5 kg

No final foi pesado o adubo 4,5 kg

12 cm

31/03/2016

2

1 Kg

No final foi pesado o adubo 4 kg

13,9 cm

31/03/2016

3

1 Kg

No final foi pesado o adubo 4 kg

9,9 cm

31/03/2016

4

1,5 Kg

No final foi pesado o adubo 3,5 kg

A temperatura era variável com mínima de 29 °C e máxima de 34° C, o chorume no início
apresentava presença de fungos e ao passar do tempo foram se evadindo. A cor do chorume variou
durante o processo. (Figura 7) O material orgânico variou de acordo com que se acrescentava ou
não as folhas secas.
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Figura 7:O processo do chorume
Fonte: Antônia Patrícia

Com cinquenta e dois dias os baldes enumerados de um a quatro, dois deles 01 e 04 (Figura
8), estavam prontos o adubo e o fertilizante e os demais 02 e 03 (Figura 9) ainda levaria algum tempo
para formar o adubo, pois foram acrescentadas mais folhas retardando o processo que levaria na
transformação do adubo.
No início da compostagem foi percebida que os baldes estavam bastantes úmidos sendo
percebidos a olho nu a evaporação que se acumulava nas tampas das composteiras e depois que se
passou a mexer as composteiras com frequências a umidade se estabilizou deixando o resíduo
orgânico com melhor textura e aparência, já que a umidade favoreceu fungos presentes no resíduos
e chorume. Pode se notar que o adubo se formou mais cedo do que se esperava, pois o normal para
o adubo se formar é de 60 a 120 dias segundo a literatura podendo atribuir também esse fenômeno
a circulação de ar já que se mexia com frequência a composteira ajudando as bactérias aeróbias a
se proliferarem sem impedimentos e fazendo o seu trabalho com mais rapidez.

Figura 8: Adubo nos baldes 1 e 4 finalizado
Fonte: Antonia Patricia

Figura 9: Baldes 2 e 3 ainda levariam mais tempo para finalizar o processo do adubo
Fonte: Lucinelia Pinheiro

A distribuição foram feitas em dois locais um no próprio instituto que ficaram com as
composteiras 02 e 03 precisando de uma peneiração para separar as partes grosseiras do pouco
adubo formado (Figura 10), pois os resíduos ainda não estavam totalmente decomposto. Os adubos
dessas composteiras serviram para a horta de pimentão e cebolinha. E o chorume foi acrescentado
água para servir como fertilizante para as plantas (Figura 11)

Figura 10:Os baldes 2 e 3 sendo peneirados para separação do grosseiro
Fonte: Antônia Patricia
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Figura 11: Processo de adubação e fertilização
Fonte: Antônia Patricia

A segunda distribuição foi feita em uma praça próxima ao instituto que se encontrava em
fase de replantação do local, que segundo os moradores eram administrados por eles sendo
crianças e adultos responsáveis por esse cultivo ali presente. (Figura 12)

Figura 12: Adubação na praça
Fonte: Antônia Patricia

5. CONCLUSÃO
De acordo com o trabalho desenvolvido os resultados foram satisfatórios com a utilização
dos materiais orgânicos sendo transformados em adubo e fertilizante para contribuir na fertilização
do solo deixando de ser destinados ao aterro sanitário ou a lixões sem nenhum benefício.
Foi constatado que é de extrema relevância mexer frequentemente os resíduos que iram se
formar em adubo, pois controla a temperatura, a umidade combatendo resultados indesejáveis
como fungos e o retardamento do processo e além da trituração mecânica ou manual dos resíduos
orgânicos a aeração contribui para que haja a proliferação das bactérias aeróbias destinadas a
autodepuração dos resíduos formando o adubo com mais eficiência.
Pode se perceber com a distribuição do adubo uma sensibilidade das pessoas perante a ação.
Nota se que a construção de um mundo sustentável está nas pequenas atitudes mesmo quando
elas pareçam sem relevância.
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RESUMO
A busca pela qualidade de vida e pelo equilíbrio deve ser
imediata pensando no bem-estar social e na qualidade e
também na recuperação do meio natural. Esta deve partir
de dentro de cada um de nós, com iniciativas e ações que
possam ajudar na formação de novos hábitos com relação
á utilização dos recursos naturais. Só assim será possível
um equilíbrio socioambiental, para que a sociedade
possua um ambiente sustentável e garanta a vida do
planeta. Apesar de o homem ser parte integrante da
natureza, ele a destrói. Por quê? Esta é uma pergunta que
deverá ser respondida antes que as próximas gerações
venham a sofrer consequências maiores causadas pelas
ações mal planejadas do homem. Percebemos a extrema
importância de transformar cidadãos conscientes
ambientalmente para superamos a grande crise

ambiental nunca vista antes na história, que se deve ao
uso desordenado e desenfreado dos recursos naturais.
Neste contexto a escola desempenha um importante
papel de disseminador, de conscientizar o aluno de forma
sustentável para que ele possa ter hábitos saudáveis,
respeitando o meio ambiente, sendo também um espaço
para formar cidadãos comprometidos com os problemas
ambientais. Diante disso, a presente pesquisa teve como
finalidade distinguir a consciência ambiental dos alunos
do curso de recursos pesqueiros do Instituto Federal de
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
(IFRN)/Campus Macau, de forma a verificar a eficiência da
Educação Ambiental como tema transdisciplinar na
instituição.

PALAVRAS-CHAVE: Meio ambiente, conscientização, educação ambiental.

ENVIRONMENTAL AWARENESS OF TECHNICAL COURSE STUDENTS IN THE FISH
RESOURCES IFRN / CAMPUS MACAU
ABSTRACT
The search for quality of life and the balance shall be
immediately thinking of the welfare and quality and
also in the recovery of the natural environment. This
must come from within each of us, with initiatives and
actions that can help in the formation of new habits
with regard to the use of natural resources. Only then a
social and environmental balance will be possible for
society to have a sustainable environment and ensure
the life of the planet. Although the man is part of
nature, he destroys. Because? This is a question that
must be answered before the next generations will
suffer major consequences caused by poorly planned
actions of man. We realize the extreme importance of
making environmentally conscious citizens to

overcome the great environmental crisis never seen
before in history, which is due to disorderly and
rampant use of natural resources. In this context the
school plays an important role as a disseminator, to
educate the student in a sustainable manner so that it
can have healthy habits, respecting the environment
and is also a space to form citizens committed to
environmental problems. Thus, this research aimed to
distinguish the environmental awareness of students of
fisheries of the Federal Institute of Science and Rio
Grande do Norte Technology resources (IFRN) /
Campus Macau in order to verify the efficiency of
environmental education theme transdisciplinary in the
institution.

KEYWORDS: Environment, awarenes, environmental education.
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1. INTRODUÇÃO
Atualmente o meio ambiente vem passando por diferentes mudanças ocasionadas pela ação
do homem. Essas mudanças são conhecidas como impactos ambientais. Segundo o Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades
físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia
resultante das atividades humanas (CARVALHO, 2002).
Conforme Fonseca (2012), verifica-se em todo território brasileiro uma gama de problemas
ambientais, sendo comum, a destruição das florestas, a degradação das águas, principalmente em
áreas de mananciais, a deterioração do solo devido ao grande uso de produtos químicos utilizados
em diversas atividades agrícolas afetando, também, toda a água subterrânea nos locais de
nascentes, o que acarreta e torna a água de baixa qualidade e inadequada para o consumo humano.
A natureza vem sendo transformada pelo homem que destrói e contribui na maioria das
vezes com a extinção de espécies animais e vegetais existentes no planeta, também colabora
através de práticas inconsequentes para a poluição do ar, do solo e principalmente da água. Com
isso a preocupação com o meio ambiente deve fazer parte da vida de cada cidadão, e dos
governantes. Todos devem tornar o ambiente em que vivemos um lugar prazeroso e saudável, que
requer de todos nós um posicionamento relacionado no tocante a preservação do mesmo, pois é
um assunto primordial para uma reflexão, pois atinge a todos nós de forma direta ou indireta
(FONSECA, 2012).
A busca pela qualidade de vida e pelo equilíbrio deve ser imediata, pensando no bem-estar
social e na qualidade ambiental e também na recuperação do meio natural. Esta deve partir de
dentro de cada um de nós, com iniciativas e ações que possam ajudar na formação de novos hábitos
com relação à utilização dos recursos naturais. Só assim será possível um equilíbrio socioambiental,
para que a sociedade possua um ambiente sustentável e garanta a vida do planeta.
Em 1972, em Estocolmo na Suécia, foi realizada a primeira e importante Conferência das
Nações Unidas sobre o homem e o meio ambiente, e durante a conferência foi constituído o Dia
Mundial do Meio Ambiente, comemorado todo dia 05 de junho. Essa data, foi escolhida para
coincidir com a data de realização dessa conferência, tendo como objetivo principal chamar a
atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais e para a importância da
preservação dos recursos naturais, que até então eram considerados, por muitos, inesgotáveis
(SANTOS, 2016). Desde então, houve um grande avanço no tratamento das questões ambientais,
tanto no tocante ao aprimoramento da legislação ambiental quanto à conscientização da população
(MMA, 2008). O plano de ação da conferência de Estocolmo recomendou a capacitação de
professores e desenvolvimento de novos métodos e recursos institucionais para a Educação
Ambiental (PEDRINI, 1997).
Já para a Educação Ambiental, percebemos a extrema importância de transformar cidadãos
conscientes ambientalmente para superamos a grande crise ambiental nunca vista na história, que
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se deve ao uso desordenado e desenfreado dos recursos naturais. Nesse contexto a escola
desempenha um importante papel de disseminador, de conscientizar o aluno de forma sustentável
para que ele possa ter hábitos saudáveis, respeitando o meio ambiente, sendo também um espaço
para formar cidadãos comprometidos com os problemas ambientais.
Sendo assim, atividades em que é oportunizado o contato direto com a natureza têm como
objetivo maior, dinamizar a educação ambiental, sendo utilizado como mais um recurso educacional
e didático, uma vez que os adolescentes urbanos não têm esse tipo de oportunidades (REIS E
SANTOS, 2005). O docente deve rever a uso de propostas de ensino, passando a adotar em sua
prática aquelas que atuem nos componentes internos da aprendizagem, já que estes não podem
ser ignorados quando o objetivo é a apropriação de conhecimentos por parte do aluno (HATTJE E
FOFONKA, 2012). A prática das atividades ambientais é um importante aliado no processo de
ensino-aprendizagem trazendo aos alunos aulas diferenciadas, mais dinâmicas interativas e com
objetivos específicos no ensino do meio ambiente.
Diante disso, a presente pesquisa teve como finalidade distinguir a consciência ambiental
dos alunos do curso de Recursos Pesqueiros do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Rio Grande do Norte (IFRN) / Campus Macau, de forma a verificar a eficiência da Educação
Ambiental como tema transdisciplinar na instituição, uma vez que, a escola desempenha um
importante papel disseminador. Com isso esperamos gerar informações básicas necessárias para a
contínua avaliação da metodologia utilizada na instituição para a inclusão do tema específico dentro
do seu Projeto Político Pedagógico.

2. METODOLOGIA
O presente estudo trata-se de uma pesquisa quantitativa que leva como base de seu
delineamento questões ou problemas específicos através da aplicação de um questionário. Segundo
Richardson (1989), este método caracteriza-se pelo emprego da quantificação, tanto nas
modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento dessas através de técnicas
estatísticas, desde as mais simples até as mais complexas. Foram coletadas informações sobre o
objeto de estudo através da aplicação de um questionário (Anexo), nas turmas do curso de Recursos
Pesqueiros do IFRN/Campus Macau.
A escolha do questionário se deu pela objetividade das perguntas, o que ajuda a obter uma
imagem da conscientização do público de estudo com maior precisão. O questionário consistiu em
10 perguntas, sendo uma objetiva e nove subjetivas, aplicado para 75 alunos entre idades de 14 e
35 anos.
A pesquisa do tipo explicativa geralmente usa as formas relativas à pesquisa experimental,
a partir de um objeto de estudo, no qual se identificam as variáveis que participam do processo,
bem como a relação de dependência existente entre estas variáveis. Ao final, parte-se para a prática,
visando à interferência na própria realidade.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Entre os entrevistados foram encontrados 40% de homens e 60% de mulheres, estudando
em três turmas do curso de Recursos Pesqueiros no IFRN/Campus Macau (Figura 1).

Sexo?
40%
60%
Homens

Mulheres

Figura 1. Proporção sexual de entrevistados de Recursos Pesqueiros do IFRN/Campus Macau.

Do total das mulheres entrevistadas 54% responderam que o meio ambiente está relacionado ao
espaço que vivemos, enquanto 55% dos homens acham que o meio ambiente está conexo a natureza.

Para você, o que é meio
ambiente?

Para você, o que é meio
ambiente?

45%
46%

55%

54%
Mulheres
O meio em que vivemos

Homens
Natureza

O meio em que vivemos

Natureza

Figura 2. Proporção de respostas a pergunta “Para você, o que é meio ambiente?”

Meio ambiente envolve todas as coisas vivas e não vivas que ocorrem na Terra, e que afetam os ecossistemas
e a vida dos humanos. É constituído por elementos naturais e artificiais relacionados entre si, inclui fatores
físicos (o clima e a geologia) biológicos (a população humana, flora, fauna e água) e socioeconômicos (a
urbanização e os conflitos sociais).

Com relação a compreensão dos problemas ambientais, foi verificado que 54% das mulheres
afirmam que os problemas ambientais são causados pela ação do homem, tendo assim
concordância com o resultado de 69% do sexo masculino (Figura 3).
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No seu entender, o que são
problemas ambientais?

No seu entender, o que são
problemas ambientais?

36%

27%

54%

4%

69%
10%

Problemas que agridem a natureza

Problemas que agridem a natureza
Problemas existentes na natureza
Problemas causados pela ação do homem

Problemas existentes na natureza
Problemas causados pela ação do homem

Mulheres

Homens

Figura 3. Proporção de respostas a pergunta “No seu entender, o que são problemas ambientais? ”

A relação homem e meio ambiente sempre existiu, e vem se estreitando no transcorrer da história,
o meio ambiente vem sendo transformado pela ação humana, ação essa para benefício próprio, as
sociedades retiram da natureza as suas demandas de consumo.
Com base nas respostas dos entrevistados ao pedido de cita três exemplos de problemas ambientais,
40% das mulheres afirmaram que o maior problema ambiental seria a poluição desenfreada do planeta, já
34% dos homens afirmaram que o maior problema existente seria o desmatamento das florestas (Figura 4).
Cite três exemplos de problemas
ambientais:

Cite três exemplos de problemas
ambientais:

3%

7%
7%

29%

37%

7%

18%

8%

16%
34%
Poluição

34%
Poluição

Desmatamento

Desmatamento

Queimadas

Queimadas

Poluição dos rios e marés

Poluição dos rios e marés

Aquecimento global

Aquecimento global

Homens

Mulheres

Homens

Figura 4. Proporção de respostas ao pedido “Cite três problemas ambientais”.
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Os resultados obtidos sobre a posição que cada pessoa tem sobre se incomodar com os
problemas ambientais, mostraram que todos os alunos se incomodam com os problemas
ambientais existentes. Os mesmos afirmaram que se preocupam em manter a vida existente no
planeta e também sobre os impactos afetarem as gerações futuras. Além disso, todos os alunos
afirmaram que o maior responsável pelo surgimento de problemas ambientais, é o próprio homem.
Com relação as iniciativas de melhora e/ou conservação do ambiente dos entrevistados, 30%
das mulheres afirmaram que a economia de água e energia é a melhor maneira de conservar o
ambiente em que vivemos, enquanto 45% dos homens afirmaram que a plantação de árvores é a
melhor maneira de preservar o meio ambiente (Figura 5).
O que você tem feito para melhorar
e/ou conservar o ambiente em que
vive?

O que você tem feito para melhorar
e/ou conservar o ambiente em que
vive?
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Figura 5. Proporção de respostas a pergunta “O que você tem feito para melhorar e/ou conservar o ambiente
em que vive?”.

Gadotti (2009) ressalta que é importante reconhecer que a sociedade saiba o que cada um
poderá fazer para salvar o planeta, sabendo que todos nós temos a responsabilidade de lutar na
transformação dessa situação. O que se pode pensar ser um simples gesto, cada um pode contribuir
com a preservação do meio ambiente, onde cuidados simples fazem grande diferença no dia a dia
de todos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do que foi exposto podemos afirmar que somos alertados diariamente sobre os
problemas ambientais existentes na natureza ou causados pela ação humana. E que podemos
mudar essa realidade com a ajuda da implementação da educação ambiental nas escolas.
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Concluímos que os alunos pesquisados se revelaram conscientes da problemática ambiental
que os envolvem e convictos da relevância de educar para hábitos ambientalmente mais corretos.
A maioria dos entrevistados apontaram que um projeto socioambiental na escola auxilia na
mudança de concepção dos alunos e funcionários, se mostram conscientes quanto à importância
de sua prática profissional e seu reflexo sobre a capacidade dos alunos de se apropriarem de
conhecimentos socioambientais.
Com base nos resultados obtidos na nossa pesquisa, concluímos não haver diferenças
significativas entre a consciência ambiental das mulheres em comparação com a dos homens.
Ambos os grupos estão cientes das principais caracterizações e atividades que interagem com o
meio em que vivemos e a relação de suas espécies com ele. Algumas diferenças foram observadas,
como na ordem de frequência de algumas respostas, porém, acreditamos que só isso não basta para
caracterizar a maior conscientização de um sexo sobre outro. Talvez outras variáveis como a faixa
etária e a renda familiar do estudante, podem resultar na formação de grupos de alunos com níveis
de consciência ambiental diferenciada. Sendo assim, recomendamos o esforço maior de
investigação sobre esta caracterização e a eficiência da Educação Ambiental como tema
transdisciplinar no IFRN/Campus Macau.
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A VOZ DOS ‘EXCLUÍDOS’: CONFLITOS VIVENCIADOS PELAS FAMÍLIAS DE
AGRICULTORES DE PALMARES, ANTE A IMPLANTAÇÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO
SANTA CRUZ DO APODI NO SEMIÁRIDO POTIGUAR
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RESUMO
Este trabalho expõe a trajetória de luta da comunidade
Palmares para permanecer em suas terras, as quais
deverão ser desapropriadas para dar lugar ao projeto do
Governo Federal de fruticultura irrigada, o Perímetro
Irrigado Santa Cruz do Apodi. O objetivo deste trabalho é
analisar e discutir os conflitos vivenciados pelas famílias
de agricultores de Palmares, ante a implantação do
perímetro irrigado Santa Cruz do Apodi no semiárido
potiguar. Quanto aos meios, esta pesquisa se apresenta
como bibliográfica documental e de campo. Como
estratégia de estudo utilizou-se da metodologia de teatro
de bonecos e roda de conversa. O resultado revela que os

moradores queixam-se da falta de apoio de programa de
governo para manter-se em suas terras, não são
reconhecidos como agricultores produtivos, estão
excluídos inclusive dos programas de formação para
adultos. E por fim, conclui-se que as mulheres da
comunidade são organizadas e engajadas numa luta de
sobrevivência no lugar onde escolheram para viver e criar
seus filhos. Que apesar do Projeto de irrigação Santa Cruz
do Apodi indicar uma ação de desenvolvimento para a
região, a comunidade Palmares luta para que sejam
incluídos.

PALAVRAS-CHAVE: Agricultura familiar, Agroecologia, Perímetro irrigado, Conflito socioambiental.

THE VOICE OF “EXCLUDED”: CONFLICTS LIVED BY FARMING FAMILIES OF
PALMARES, ON THE IMPLEMENTATION OF THE IRRIGATED PERIMETER SANTA
CRUZ DO APODI IN THE SEMIARID OF RIO GRANDE DO NORTE
ABSTRACT
This work presents the path of struggle of the Palmares
community to stay on their land, which will be
expropriated to give way to Federal Government project
irrigated fruticulture, the irrigated perimeter Santa Cruz
do Apodi. The aim of this study is analyze and discuss the
conflicts lived by the farming families of Palmares on the
implementation of the irrigated perimeter Santa Cruz do
Apodi in the semiarid of Rio Grande do Norte. In the
methodology, this research is presented as a
documentary bibliographic and field. In the study
approach was utilized the puppet theater and

conversation with the community. The result reveals that
residents complain about the lack of government support
program to remain on their land, they aren’t recognized
as productive farmers, they are excluded even of training
programs for adults. Finally, it is concluded that the
community women are organized and engaged in a
survival struggle in the place chosen to live and raise their
children and that although the Irrigation Project Santa
Cruz do Apodi indicates a development action for the
region, the Palmares community fight to be included.

KEYWORDS: Family farming, Agroecology, Irrigated Perimeter, Socioenvironmental conflict..
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1. INTRODUÇÃO
Este trabalho expõe a trajetória de luta da comunidade Palmares para permanecer em suas
terras, onde produzem hortaliças e frutas sem agrotóxicos e sustêm uma pequena criação de aves
(Gallus gallus domesticus) para subsistência e segundo estes, estão ameaçados de serem
desapropriados de seus lotes, os quais darão lugar ao projeto do Governo Federal de fruticultura
irrigada, o Perímetro Irrigado Santa Cruz do Apodi.
O projeto de irrigação Santa Cruz do Apodi, é conduzido pelo Departamento Nacional de
Obras Contra a Seca – DNOCS em parceria com o Governo do Rio Grande do Norte, com o desígnio
de irrigar 9.236 ha na chapada do Apodi entre os municípios de Apodi e Felipe Guerra, no estado do
Rio Grande do Norte, já em fase de instalação (BRASIL, 2009).
A comunidade Palmares, localizada no município de Apodi a aproximadamente 8
quilômetros da sede municipal e 290 quilômetros da capital do Rio Grande Norte, Natal, de acordo
com as coordenadas geográficas 5º35’9” S e 37º49’4” W, também será desapropriada.
Segundo relato de mulheres e homens da comunidade, a divergência estabelecida incide em
decorrência do modelo de desenvolvimento proposto para a região, o agronegócio, em detrimento
ao da agroecologia, desenvolvida pelas famílias da Agrovila (agricultura familiar) além, do fato da
desapropriação de suas terras que habitam há 15 anos.
Nesse sentido, a implantação do perímetro irrigado em questão estabelece um conflito
socioambiental pela resistência dos moradores da comunidade de Palmares e movimentos sociais
que veem no agronegócio. Sistema empresarial que visa a maximização dos lucros, impondo
impactos sobre a vida dos trabalhadores rurais, o ambiente e a saúde. Comprometendo a segurança
alimentar com uso intensivo de novas tecnologias de mecanização e de insumos (fertilizantes e
agrotóxicos), degradando o solo devido ao uso da monocultura, além do risco da desertificação.
Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é analisar e discutir os conflitos vivenciados
pelas famílias de agricultores de Palmares, ante a implantação do perímetro irrigado Santa Cruz do
Apodi no semiárido potiguar.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Projeto de irrigação “Santa Cruz do Apodi”
O Projeto de Irrigação “Santa Cruz do Apodi”, proposto pelo Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas – DNOCS, é um projeto de fruticultura irrigada entre os municípios de Apodi
e Felipe Guerra, que irá beneficiar cinco empresas de agronegócio que produz frutas para
exportação (SERAFIM; ANDRADE; PINTO, 2013). Dentre as culturas a serem desenvolvidas, se
destacam o cultivo de frutas cítricas – cacau, banana, goiaba e uva, como também a cultura do
mamão, feijão, melão e leguminosas (IDEMA, 2009).
O referido projeto prevê irrigar 9.236 ha na chapada do Apodi, e de acordo com o Relatório
de Impacto Ambiental – RIMA (IDEMA, 2009), a população dos municípios seriam favorecidas com
a geração de emprego e renda, bem como por infraestrutura urbana. Antevê tomar as devidas
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precauções para evitar a contaminação do solo por manuseio inadequado de fertilizantes e
aparecimento de processos erosivos. No entanto, para a implantação do projeto, deverão ser
desapropriadas mais de dez mil hectares de terra de pequenos agricultores da região, em média de
800 famílias divididas em aproximadamente 30 comunidades rurais (DOSSIÊ, 2012), dentre elas, a
agrovila Palmares.
Em objeção ao projeto de irrigação Santa Cruz do Apodi, representante da Rede Nacional de
Advogadas e Advogados Populares dos estados do Rio Grande do Norte e do Ceará – RENAP/RN-CE,
da Comissão Pastoral da Terra, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Apodi/RN, da Via
Campesina, o Grupo de Estudos em 4 Direito Crítico, do Marxismo e América Latina – GEDIC, do
Projeto Ser-tão, da Coopervida, da FETARN, do Centro Feminista 08 de março, do Centro Terra Viva,
Rede Pardal, ASA – Potiguar, do Fórum da Agricultura Familiar de Apodi, da Associação dos
Pequenos Produtores da Agrovila Palmares, do Escritório Popular, do Centro de Referência em
Direitos Humanos – UFRN, da Pastoral Operária/RN, do Mire, do Grito dos excluídos/as, elaborou
um dossiê-denúncia intitulado “Projeto da Morte”, indicando que nos moldes ao qual está proposto
é uma ameaça de violar os direitos humanos, culturais, históricos e patrimoniais dos grupos
populacionais que hoje habitam a área e suas confluências, sendo inclusive considerados referência
nacional em produção agroecológica e familiar, além de tal projeto significar desperdício de verba
pública que justifique um resultado satisfatório, senão um drama que poderia ser evitado (SERAFIM;
ANDRADE; PINTO, 2013).

2.2 Comunidade Palmares
A agrovila Palmares foi fundada em 3 de maio de 2000, inicialmente com 28 famílias de
pequenos agricultores numa área aproximada de 340 ha que lá se estabeleceram, onde ainda exibe
o monumento que é o marco de fundação da agrovila.
De acordo com moradores, a fundação da agrovila Palmares partiu de numa iniciativa da
Força Sindical de São Paulo, que projetou a agrovila como modelo de assentamento. A região onde
a agrovila está inserida se apresenta com baixa pluviosidade média anual e para que seja viável a
produção de frutas o governo sugere uma produção irrigada. Entretanto a comunidade de Palmares
é constituída de pequenos agricultores com baixa renda, e sem os benefícios do governo torna-se
inviável concretização dessa prática, uma vez que não é um assentamento regularizado pelo INCRA.
Conforme informações do INCRA (2013), Apodi possui aproximadamente 15 assentamentos
que abrigam cerca de 535 famílias, além de diversas comunidades com mesma estrutura que os
assentamentos, no entanto não são regularizados, assim como a comunidade de Palmares, objeto
desse estudo. Apesar da grande extensão territorial e das muitas famílias que habitam o local, o
INCRA alega que a agrovila Palmares não possui os requisitos necessários para que seja reconhecida
como assentamento.
Em 2015, a comunidade da agrovila de Palmares contava com 31 famílias entre fundadores
e agregados numa área de 244 ha. Devido ao não reconhecimento como assentamento, os
moradores não podem obter benefícios do governo para manter-se no local, fazendo com que
ocorra uma expressiva saída destes em busca de renda e sustento, consoante ao que um dos
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representantes da comunidade, senhor Ademar, informou. Os moradores alegam ainda que o
Governo Federal está implementando um projeto de perímetro irrigado na região para viabilizar
produção de frutas para a localidade, no entanto, a comunidade não se beneficiaria com o projeto.

3. METODOLOGIA
3.1 Caracterização da área de estudo
O município de Apodi, Figura 1, está situado na microrregião da Chapada do Apodi, na região
oeste do Estado do Rio Grande do Norte – RN, e na mesorregião do oeste potiguar. Tendo 1.602,48
km² de extensão, possui uma população aproximada de 34.763 habitantes, sendo cerca de 48%
urbana e 52% rural (IDEMA, 2008).

Figura 1: Mapa de localização do município de Apodi.
Fonte: Os autores, 2015.

O clima é típico do bioma da caatinga, apresentando alta radiação solar e baixa taxa de
umidade, com períodos de seca mais frequentes. Na região de Apodi a vegetação dominante é a
Caatinga Hiperxerófila e Carnaubal, a primeira é representada por uma vegetação de caráter mais
seco, com muitas cactáceas e plantas de baixo porte; a segunda tem como espécie predominante a
carnaúba (BRASIL, 2005). Já a fauna da caatinga é formada principalmente por répteis e anfíbios,
assim como aves, que podem ultrapassar o número de 200 espécies numa mesma localidade (LEAL;
TABARELLI; SILVA, 2003).
O município também abriga um importante sítio arqueológico, o Lajedo de Soledade, que
além de condicionar fósseis, ainda predominam grafismos rupestres (GASPAR, 2003). O local, por
sua beleza e exuberância, atrai considerável número de turistas à região, além da vultosa
quantidade de rochas carbonáticas utilizadas para fabricação do calcário. Este fato o torna
vulnerável ante à sua sustentação e para garantir a preservação do mesmo, Geraldo Gusso e
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Eduardo Bagnoli com apoio da Petrobras, em 1991, desenvolveram um projeto de preservação do
patrimônio histórico e cultural e criaram a “Fundação Amigos do Lajedo de Soledade” – FALS – no
local para administrar recursos onde recebem mais de 700 visitas por mês sendo 90% estudantes e
pesquisadores e 10% visitantes em geral (BAGNOLI, 1994).
O Rio Grande do Norte é destaque nacional na produção de cal, com abundância de tal
recurso, principalmente a Chapada de Apodi devido à sua formação geológica. Nesse sentido, ocorre
desmatamento da vegetação da caatinga utilizada como combustível. As caieiras representam uma
opção de ocupação e renda para a população do entorno, contribuindo assim, para a redução da
pobreza da comunidade, no entanto, os regimes de trabalho são informais e os trabalhadores ficam
vulneráveis aos riscos trabalhistas (GURGEL; PINTO FILHO, 2012).

3.2 Classificação da pesquisa
O presente trabalho fez parte do “Projeto Integrador I”, proposto pelo curso de Tecnologia
em Gestão Ambiental do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RN – IFRN.
Este trabalho é de caráter exploratório de forma descritiva, caracterizando-se assim, como
qualitativa, que nas palavras de Minayo (2000, p. 10) “é entendida como aquela capaz de incorporar
a questão do significado e intencionalidade como inerentes aos atos, às relações e às estruturas
sociais, sendo essas últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua transformação como
construções humanas significativas”.
Nesse sentido, buscou-se traduzir e refletir sobre as percepções da comunidade ante
problemática da incerteza de sustento de suas famílias quando da implantação do projeto de
irrigação imposta pelo Governo Federal e Estadual.
Quanto aos meios, esta pesquisa se apresenta como bibliográfica documental e de campo.
A bibliográfica se refere aos levantamentos e à catalogação do referencial teórico-metodológico,
mediante documentos pesquisados em sites da Internet, artigos de periódicos e livros, que serviram
de base para subsidiar os instrumentos analíticos relativos a problemática estudada, neste caso a
comunidade Palmares no município de Apodi e de campo, com a finalidade de obter respostas para
elucidar o problema referente à temática (VERGARA, 2010).
Como estratégia, utilizou da metodologia “roda de conversa” que consiste em uma
conversação grupal livre, com a participação de diferentes pessoas dialogando sobre algum
interesse do pesquisador, nesse caso, o grupo estava interessado em ouvir os membros da
comunidade sobre o que os afligiam naquele momento (PETIT, 2012).
A fim de despertar e motivar o interesse da comunidade para participar do momento de
abordagem a equipe utilizou-se de uma apresentação de um teatro de bonecos (Figura 2). O tema
abordado no teatro referia-se à dinâmica ambiental da região e suas peculiaridades.
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Figura 2: Apresentação do teatro de bonecos para a população da Agrovila Palmares.
Fonte: Os autores, 2015.

Após a apresentação do teatro de bonecos, a roda de conversa foi iniciada, com a
apresentação de todos os envolvidos no estudo, afim de se estabelecer um “bate papo” com os
membros da comunidade.
O assunto abordado pelos moradores dizia respeito aos conflitos vivenciados pela
comunidade junto ao DNOCS, dentre outros como o dia a dia dos habitantes; o modelo utilizado
pelos agricultores na produção e suas dificuldades quanto ao clima da região; ao pouco ou nenhum
apoio à comunidade quanto ao acesso aos programas assistenciais do governo e à escolarização dos
adultos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
De acordo com informações obtidas através da técnica da Roda de Conversa, os moradores
expuseram a situação enfrentada por eles indicando o descontentamento quanto as suas condições
de não reconhecimento da agrovila onde moram como um assentamento e, portanto, sem apoio
assistencial nenhum.
As terras da Agrovila pertencem à associação do local, e uma parte foi vendida para
empresas no ramo de agricultura irrigada e a comunidade está entre as que podem ser
desapropriadas para dar lugar ao projeto de irrigação “Santa Cruz do Apodi” do DNOCS.
Relataram em seus discursos que representantes do DNOCS já estiveram no local, mas que
em outra oportunidade, afirmaram que a comunidade não está presente no mapa e dessa forma
não existe; e isso tem gerado repetidos conflitos entre o órgão de governo e os moradores da
agrovila Palmares.
Os conflitos tiveram início em 2011 e se estendem após janeiro de 2016. Para o
enfrentamento de tal desavença, as mulheres da agrovila criaram um movimento intitulado “Juntas
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Venceremos” – inicialmente liderado por vinte mulheres da comunidade – contra o projeto de
irrigação do Governo Federal alcunhado por elas “Projeto da Morte”. Inclusive relataram que já
participaram de alguns movimentos de luta como mostra o cartaz exposto na Associação dos
moradores, Figura 3.

Figura 3: Cartaz que denuncia o “Projeto da Morte”
Fonte: Os autores, 2015.

Tal alcunha “Projeto da Morte” refere-se aos prejuízos que o mesmo acarretará às famílias
de agricultores familiares que praticam uma agricultora pautada ao modelo agroecológico. Segundo
uma moradora da comunidade (2015) relata:
A forma de produção deles vai nos obrigar a sair daqui. Por que se esse projeto for
executado, é um modelo nacional de agronegócio, com a utilização agrotóxicos e
tal, pulverização aérea... a gente não vai poder ficar aqui! [...] Vão acabar com a
nossa água, por que polui a nossa água, o nosso solo, o nosso ar. A gente não vai
mais poder produzir de forma agroecológica porque o veneno deles vai vir para o
que a gente produz aqui.

Além do prejuízo relatado, também na fala de uma das lideranças da comunidade (2015) os
moradores perderiam muito de sua história e da história de vida dos moradores, assim afirma:
O prejuízo da gente não é só os animais, não é só as plantas e não é só a terra. É a
vida da gente. A história da gente aqui nessa comunidade. Como a gente criou os
filhos da gente, né? Porque esse aí chegou aqui com dois anos, é meu filho e tá aí
um rapaz. Eu tenho uma filha já casada, já tenho dois netos, então eles
praticamente moram aqui na comunidade, porque aqueles dois que você viu na
minha casa, aqueles pequenininhos... Isso tudo é uma história. Ceição chegou aqui
com aqueles três os filhos dela pequenininhos, tudinho. Aquela dali foi a primeira
menina que nasceu aqui em Palmares.

O movimento dos moradores da agrovila de Palmares tem na linha de frente as mulheres
que em sua luta têm buscado apoio de entidades para auxiliá-las para garantir a permanência de
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suas famílias às suas terras e ainda, assegurar o direito ao acesso ao abastecimento de água para
garantir a produção agrícola e sustento de seus filhos.
Os moradores da agrovila Palmares são agricultores familiares, produzem hortaliças em seus
quintais, criam galinhas (Gallus gallus domesticus) em regime de associados, Figura 4, algumas
cabeças de gado (Bos taurus) onde dividem o mesmo espaço para alimentá-los e caprinos (Capra
aegagrus hircus). A associação de moradores conta com o apoio da Cooperativa da Agricultura
Familiar de Apodi – COOAFAP, para lhes dá representatividade jurídica.

Figura 4: Aviário comunitário.
Fonte: Os autores, 2015.

Nesse sentido, os moradores não estão dispostos a se renderem, e segundo o discurso de
Dona Rita (2015), também moradora, a agricultura e o agricultor são uma necessidade para o país
e devem ser valorizados na produção de alimentos.
É preciso entender como o governo não enxerga, não dá apoio à agricultura familiar
porque se o campo não planta, a cidade não janta, não tem um advogado plantando
feijão, não tem um bancário plantando milho, não tem um agrônomo no campo
plantando, eles estuda lá na faculdade, mas exercer no campo como agricultor,
passar necessidade como o agricultor, se o produtor não produz, a cidade não vai
jantar, se todo mundo fosse empregado do governo, não existia milho, não existia
o feijão, não existia nada, porque? Quem ia plantar? Então eu acho que o erro já
vem de lá dos governos, quem tá no poder que podia olhar com olhos melhor para
os agricultores e dá um apoio. Se vem um empréstimo do banco é a regalia maior
do mundo. Se você vai acessar um projeto tem eu ter vários reais, com um ano,
você já tem que pagar. Se você vai plantar, tem que esperar. Nós aqui não somos
projeto de irrigação, nós tem que ter confiança em Deus, primeiramente que Deus
mande chuva pra nós sobreviver e o segundo os nossos baços, então é uma
produção que vai devagar.

Mesmo sentindo-se pressionados, os moradores de Palmares continuam em suas terras, e a
resistência criada por eles os pressionou a uma série de ações contra o “Projeto da Morte” com
manifestos e a criação de um dossiê-denúncia – que é uma coletânea das principais irregularidades
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que afloram no projeto do perímetro irrigado da chapada do Apodi/RN, mas não apenas isso, é,
sobretudo, um grito de denúncia ecoado pelas famílias em iminência de serem expulsas de suas
terras e ter sua história apagada (DOSSIÊ, 2012), protestos nas ruas de Apodi, ocupação de terras,
fechamento de BR’s, cartas à Presidência da República, organizaram reuniões com Governo Federal
e a presidência do DNOCS, entre outros atos. Esses, foram apoiados e influenciados por movimentos
sociais e sindicais, sendo os mais importantes o Fórum do Campo Potiguar (FOCAMPO) e o
Movimento Feminista.
No discurso dos moradores também foi mencionado que a comunidade deseja ser ouvida,
que o governo na pessoa do DNOCS reconheça sua importância, e entenda que aquela terra
pertence a eles. Foi percebido também que os moradores da agrovila Palmares revelam que estão
muito desassistidos pelos mais diversos atores da sociedade, assim no discurso do Sr Neto (2015),
revela sua tristeza:
Um outro fato que chama atenção, me revolta muito, no dia dezessete de fevereiro
de 2014, no campus Apodi, houve a segunda Expotec, nesse evento foi convidado
o diretor geral do DNOCS, para fazer um debate com a professora da Universidade
Federal do Ceará, sobre os desafios e perspectivas do perímetro irrigado. O diretor
lá falou, a diretora falou e ficou aberto para fazer perguntas, e eu tava assistindo o
debate e eu perguntei, as terras da gente aqui, que a gente sobrevivia daqui,
plantava, produzia, preservava, criava e disseram na apresentação do projeto que
esse projeto ia ser implantado em terras improdutivas. Então eu fiz essa pergunta
se essas terras poderiam ser consideradas improdutivas, o outro diretor do DNOCS
levantou e disse que eu tava mentindo, que conhecia a comunidade Palmares e
ninguém plantava sequer um pé de alface, na hora foi só eu, mas ele chamou toda
a comunidade de vagabundo e mentirosos né, que ninguém plantava, sequer um
pé de alface, daí você veja o tamanho do absurdo que era isso, porque quando eu
fiz a pergunta o diretor ficou voando, olhou para o outro ficou meio sem entender,
ai o outro tomou as dores, porque foram várias mentiras, disse que conhecia
Palmares e que a terra era 100% improdutiva, ninguém criava nada, ninguém
plantava nada. Pra você ver o tamanho, tem muita coisa nesse projeto que deixa a
gente triste.

Por fim, esse foi o resultado da roda de conversa realizada na Associação de moradores com
os agricultores familiares da agrovila Palmares, no município de Apodi-RN.

5. CONCLUSÃO
Conclui-se que o projeto integrador é uma experiência muito enriquecedora para os alunos
que tiveram a oportunidade de vivenciar uma realidade fora do âmbito acadêmico, proporcionando
uma visão da problemática socioambiental da luta de classe, além da integração dos alunos em a
partir da montagem do teatro de bonecos e da roda de conversa para chegar a ganhar confiança
dos moradores da agrovila Palmares na condução de sua luta. Cabe ressaltar também, que as
mulheres da comunidade são organizadas e engajadas numa luta de sobrevivência no lugar onde
escolheram para viver e criar seus filhos.
Apesar do Projeto de irrigação Santa Cruz do Apodi indicar uma ação de desenvolvimento
para a região, a comunidade Palmares luta para que sejam incluídos de forma a garantir a produção
e sobrevivência dos mesmos na agrovila que fundaram a mais de quinze anos. E por fim, que eles
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precisam ser ouvidos e incluídos, enfim, estão gritando para serem reconhecidos como cidadãos eu
produzem alimentos nesse país.
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RESUMO
Configura-se como objetivo deste construto, estruturar
uma revisão bibliográfica dos estudos realizados acerca
do clado dos térmitas em manguezais do Brasil,
preponderando com sua importância ecológica e
ambiental nesse ecossistema. Ressalta-se que este
trabalho caracteriza-se como uma parte de uma pesquisa
em andamento acerca da diversidade e abundância de
térmitas em manguezais do município de Macau, Estado
do rio Grande do Norte. A metodologia está
caracterizada em uma abordagem qualitativa, se
encontrando aplaudida no método de pesquisa
bibliográfica, sobretudo, em artigos que subsidiassem o
objetivo proposto, com base em uma análise do estado
da arte acerca da temática: Termitofauna associada às

florestas de mangue, a partir de visitas em diversos
sítios, como repositório de dissertações e teses de
doutorados, revistas e anais de congressos, utilizando
para tanto as seguintes palavras chaves: “Termitas”,
“Isoptera” e “Cupim” buscando uma associação com
outras palavras como “Mangue” e “Manguezais”, sendo
refinado as pesquisas que em seus títulos ou resumos
discutissem acerca da temática supracitada. O resultado
encontrado foi diminuto, ao passo que mesmo
utilizando-se de diversos sítios, poucas discussões foram
encontradas para estudos no Brasil, levando a refletir o
quanto ainda tem a ser debatido, não somente pelos
centros de ensino, mas também pela sociedade.

PALAVRAS-CHAVE: Térmitas, Isoptera, Manguezais,

THE TERMITE FAUNA ASSOCIATED WITH MANGROVE FORESTS
ABSTRACT
Objective with this construct, structure a literature
review of studies about the clade of termites in Brazil
mangroves, prominent with its ecological and
environmental importance in this ecosystem. It is
emphasized that this work is characterized as a part of a
research project about the diversity and abundance of
termites in Macau city mangroves, State of Rio Grande
do Norte. The methodology is characterized in a
qualitative approach, applauded in the literature search
method, about everything in articles that subsidize the
proposed objective, based on an analysis of the state of
the art on the theme: Termite fauna associated

mangrove forests, from visits to various sites, such as
repository of theses and dissertations of doctorate,
journals and conference proceedings, using for this
purpose the following key words: "Termites", "Isoptera"
and “Termite" seeking an association with other words
such as "Mangue" and "Mangroves", being refined the
research in their titles and abstracts discuss about the
above thematic, The result found was small, while using
the same up at various sites, few studies have been
found to discussions in Brazil, leading to reflect how
much still has to be debated not only by educational
institutions, but also by society.

KEYWORDS: Temites, Isoptera, Mangrove.
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1. INTRODUÇÃO
O ecossistema manguezal pode ser encontrado em zonas de transição entre o ambiente
terrestre e marinho, distribuídos na região entre marés, sobretudo em áreas estuarinas, de clima
tropical e subtropical, portanto, está submetido a forte influência flúvio-marinha, com condições
climáticas, hidrológicas, geológicas, oceanográficas diversas e intrínsecas, alta concentração de
sais (GRIGIO, 2003; GIRI et al., 2011; FERREIRA, 2010; OLIVEIRA, 2011; CHAKRABORTY, 2013) e
com alterações contínuas destes, devido à mistura de águas salgadas e doces, sendo sua
composição florística predominantemente lenhosa e arbórea, ao passo, as características únicas
desse ecossistema corrobora para os diferentes padrões de sua exibição e faunística específica
(MEDEIROS; ₢ARVALHO; PIMENTA, 2014; CHAKRABORTY, 2013), sendo estas espécies adaptadas
às condições de “stress” salino a que são submetidas (MENEZES, 2015).
O papel da matéria orgânica e a produção primária líquida estão ligados diretamente a
compartimentos originários pelas plantas como folhas, flores, frutos, galhos, ramos e raízes, que
são de alta importância na formação de detritos orgânicos e contribuintes, que a partir da
decomposição adentram carbono, fósforo, nitrogênio e outros elementos nas redes tróficas, assim
suportando-as, devido à exportação de material particulado e dissolvido, o que é sugerido por
alguns autores (FRAGOSO, et al., 2010; TAVARES; MAIA; ROCHA-BARREIRA, 2011; SANTOS, 2013;
LARCHER, et al., 2014; MENEZES, 2015). Tendo nesse ponto a importância de organismos
detríticos/decompositores da necromassa (SANTOS, 2013; VALADARES, 2015), dado que grande
parte é consumida por insetos decompositores, inicialmente, fungos e bactérias, posteriormente
(ROCHA JUNIOR, 2011).
Presentes nesse ecossistema, graças à disponibilidade de oxigênio, características do
substrato e matéria orgânica disponível supracitada (SANTOS, 2013; VALADARES, 2015),
fomentado-o como um dos mais produtivos complexos florestais quanto à biomassa (ROCHA
JUNIOR, 2011; SILVA, 2012; SANTOS, 2013; VALADARES, 2015). Entretanto, diversos fatores
alteram a produção da serrapilheira, como por exemplo, o aumento da salinidade, diminuição da
temperatura e incidência luminosa (LARCHER, et al., 2014; MENEZES, 2015), uma vez que a
consequente queda da serrapilheira, condiciona um declínio da manutenção de organismos
decompositores e de energia ao longo da rede trófica (SANTOS, 2013).
É relevante a ideia de que a entomofauna encontrada nestes locais sofre alta interferência
dos ambientes adjacentes, marinhos e terrestres, sendo cupins, formigas e grilos, decerto, os
grupos mais abundantes acima da linha d’água, em zonas protegidas dos efeitos das marés
(ROCHA JUNIOR, 2011) como na copa das árvores (MEDEIROS, CARVALHO; PIMENTA, 2014), uma
vez que a salinidade se perfaz, como fator limitante, por exemplo, à existência de insetos
herbívoros (SILVA, 2014), bem como a própria atividade antrópica que atua na diminuição da
diversidade (FERREIRA, 2010). Sendo as espécies ali encontradas, residentes permanentes ou
visitantes transitórias (FERREIRA, 2010; CHAKRABORTY, 2013), podendo exceder 300 espécies
encontradas em único estuário (CHAKRABORTY, 2013).
Estes organismos possuem atividade chave nos ciclos biogeoquímicos de diversos
elementos, na ciclagem de nutrientes e, transferência de energia para os demais níveis tróficos,
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(SILVA, 2014), sendo os insetos de solo, importantes atores nesse processo (CHAKRABORTY, 2013),
alguns insetos preponderam-se como presas de outros animais como anuros, como exposto na
pesquisa realizada por Brito (2012), em manguezais da Amazônia Brasileira, em sua pesquisa ainda
relata que tanto espécies da infraordem dos Isoptera, quanto a ordem Formicidae, representaram
um percentual expressivo na dieta de cinco das seis espécies de anuros analisadas.
Portanto, configura-se como objetivo deste construto, estruturar uma revisão bibliográfica
dos estudos realizados acerca do clado dos térmitas em manguezais do Brasil, preponderando
com sua importância ecológica e ambiental nesse ecossistema. Ressalta-se que este trabalho
caracteriza-se como uma parte de uma pesquisa em andamento acerca da diversidade e
abundância de térmitas em manguezais do município de Macau, Estado do rio Grande do Norte.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia está caracterizada em uma abordagem qualitativa, se encontrando
aplaudida no método de pesquisa bibliográfica, sobretudo, em artigos que subsidiassem o objetivo
proposto, com base em uma análise do estado da arte acerca da temática: Termitofauna associada
as florestas de mangue, a partir de visitas em diversos sítios, como repositório de dissertações e
teses de doutorados, revistas e anais de congressos, utilizando para tanto as seguintes palavras
chaves: “Termitas”, “Isoptera” e “Cupim” buscando uma associação com outras palavras como
“Mangue” e “Manguezais”, bem como traduções destas para a língua inglesa, sendo refinado os
artigos que em seus títulos ou resumos discutissem acerca da temática supracitada.

3. TÉRMITAS: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A ordem Isoptera, popularmente conhecidos como cupins, no ano de 2000, era composta
por cerca de 2600 espécies vivas e fosseis descritas, agrupadas em 281 gêneros e sete famílias, ao
passo que os autores kambhampati e Eggleton, previram uma taxa de descobrimento anual de 24
novas espécies (KAMBHAMPATI; EGGLETON, 2000), estes não se equivocaram, visto que treze
anos depois, com novas descobertas, propiciadas por avanços nos estudos genéticos e
morfológicos das espécies descritas até então, outros autores, Krishna (et al., 2013) propõem uma
nova quantificação, sendo atualmente a ordem Isoptera composta por 2843 espécies vivas e 173
fósseis, totalizando 3016 espécies de térmitas descritas, sendo estas classificadas em 30 famílias e
330 gêneros.
Embora que, erroneamente, seja conhecido como organismos maléficos ao ser humano,
dado seu significante potencial como praga (LIMA; COSTA-LEONARDO, 2007), apenas 12,4%, o que
totaliza 371 das espécies descritas, são enquadradas com esse comportamento, todavia esse
número baixo, também expressa uma influência eminente e de longo alcance dos térmitas-pragas
(KRISHNA, et al., 2013).
Quanto a sua classificação, Throne, Grimaldi e Krishna (2000) indicam que respalda-se em
um grupo ancestral monofilético, o Dictyoptera, com base em características sinapomórficas,
morfológicas e genéticas, embora não totalmente resolvida, que englobaria a ordem Blattaria
(Baratas), Mantodea (Louva-Deus) e Isoptera (Cupins), que são tidos por este autor como grupos
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irmãos. Entretanto, amplas discussões geradas em torno desse ponto, levaram a uma nova
reorganização na última década, quanto ao táxon Dictyoptera, sendo que alguns autores propõem
um agrupamento dos térmitas dentro da infraordem Isoptera, abaixo da ordem Blattaria, sendo os
térmitas classificados como grupo irmão do Cyptocercus (baratas-da-madeira) (LO; EGGLETON,
2011; KRISHNA, et al., 2013).
A questão dos Isoptera constituírem um grupo monofilético, configura-se ainda como
inquestionada, dado que perfaz um clado com grande conjunto de características especializadas e
sinapomórficas, que incluem a cabeça dos operários prognata, venação das asas, asas estreitas e
homônimas que se abrem ao longo de uma sutura basal, elevada redução da genitália e avançada
socialidade ou eussocialidade. Destarte os térmitas são o único grupo de animais sociais com
todas as espécies possuindo reprodutores, soldados e, normalmente operários, morfologicamente
distintos e com sexos diferenciados (KRISHNA, et al., 2013).
Por ser indivíduos sociais ou eussociais, suas colônias são representados por uma divisão
de tarefas exemplar e altamente significativa no seu sucesso evolutivo, sendo composta por
quatro (4) grupos morfologicamente e funcionalmente distintos: Reprodutores e dispersores,
(alados, rainhas, rei); 2. Construtores e responsáveis pelo cuidado com a prole (operários); 3.
Defesa (soldados); 4. Proteção e homeostase (a matéria inanimada, representada pelo ninho)
(EGGLETTON, 2011). Os térmitas podem ser encontrados em diversos hábitats, sendo os cinco (5)
mais importantes biomas para esta infraordem: as florestas tropicais úmidas, florestas tropicas de
savana, semidesertos, florestas temperadas e florestas temperadas úmidas e em vinte e três (23)
ecossistemas globais diversos. Vale salientar que ecossistemas regiões temperadas possui uma
menor diversidade do que ecossistemas tropicais (JONES; EGGLETON, 2011).
Nas florestas tropicais são considerados os invertebrados decompositores dominantes
(KAMBHAMPATI; EGGLETON, 2000) e os mais importantes (LO; EGGLETON, 2011), na
decomposição da necromassa vegetal (VASCONCELOS, 2003). Devido à habilidade que possuem de
modificar a estrutura do hábitat, alterando a disponibilidade de recursos para outras espécies,
através de mudanças físicas em materiais bióticos ou abióticos na construção de ninhos, sistemas
de tuneis subterrâneos, no seu comportamento forrageador e no ato de revolver a terra
(VASCONCELOS, 2003). Sendo que estes organismos podem se alimentar de vários estados de
decomposição e de vários tecidos vegetais, como folhas, galhos, raízes, que podem estar
misturadas ao solo (húmus), ou não (EGGLETON, 2011), por sua vez, quanto ao hábito alimentar,
podem ser classificados em humívoros, quando alimentam-se principalmente de húmus; e
xilófagos, quando alimentam-se diretamente de material vegetal ou uma combinação destes
substratos, que são ricos em celulose e lignina (VANE, et al., 2013).

4. TERMITOFAUNA ASSOCIADA AO MANGUEZAL
Diversos sítios foram visitados: como a ferramenta google acadêmico, os anais do II Simpósio
de Zoologia/Ecologia da fauna Nordestina e do III Simpósio de Entomologia do Rio de Janeiro, os
cadernos de resumos do XXXI Congresso Brasileiro de Zoologia e do IV Simpósio de Entomologia e
a plataforma da Scielo. Além de diversas revistas como a revista Institucional do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Intitulada por Hollos, a Revista da
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Biologia, a Revista da Biologia Atual, Revista Nordestina de Biologia, Revista Eletrônica da Biologia
e a Revista Sitientibus - Série Ciências biológicas, nesta última, foi achado um trabalho acerca do
Levantamento de térmitas em bosques de mangues na Reserva Ecológica da Michelin, Igrapiúna,
Bahia, Brasil, sendo este utilizado como referência e pesquisa comparativa para as demais etapas,
ressaltando que foram analisadas todas as suas edições, volumes e números publicados.
Bem como repositórios de teses e doutorados dos cursos de pós-graduação em Zoologia da
Universidade Federal da Paraíba, da Universidade de Brasília, da Universidade Federal do Pará, da
Universidade Estadual de Santa Cruz, Bahia, assim como Repositório de teses, doutorados e da
produção científica dos cursos de pós-graduação em Entomologia da Universidade Federal do
Paraná e da Universidade Federal de Viçosa e da Universidade Federal de Lavras, ambas em Minas
gerais, e por último o repositório de teses e doutorados dos cursos de pós-graduação em Biologia
Ambiental da Universidade Federal do Pará, em que um trabalho foi achado uma dissertação, em
que o autor relata acerca da Assembléia de Térmitas (INSECTA: ISOPTERA) associada às Florestas
de Mangue no Município de Soure, Ilha de Marajó, Pará, Brasil, o qual foi utilizado como
referência principal e comparativa, juntamente com o trabalho citado anteriormente.
Infelizmente, não houve um resultado satisfatório de trabalhos que abrangessem a
temática desses insetos no Brasil, e quando refina-se as pesquisas voltadas a este clado ligado ao
ecossistema manguezal, o panorama atual ainda é escasso, resumido e restrito, mesmo que seja
descrito por diversos autores que estes organismos atuam como importantes decompositores da
necromassa vegetal, ciclagem e fluxo de nutrientes (KRYVOMAZ, 2016; SANTOS, 2013), também
nesse ecossistema. O que é corroborado na pesquisa realizada por Santos (2013), sobre produção
da serrapilheira em áreas de manguezais de Sergipe, que foi verificado a relação em uma área de
densidade de troncos mortos, com a presença de grandes cupinzeiros, todavia este autor cita a
importância destes pequenos organismos de forma insignificante, uma vez que não se trata de seu
objeto de estudo.
No entanto alguns outros autores citam que estes podem ser encontrados em abundância
devido possuírem formas reprodutoras aladas, podendo assim colonizar e habitar florestas de
mangues, principalmente pela construção de ninhos arborícolas (ASSUNÇÃO et al., 2008), sendo
principalmente o gênero Nasutitermes beneficiado nesse ecossistema, visto que são térmitas
arborícolas, aumentando assim suas possibilidades de sobrevivência. (SILVA, 2014), dado que
fogem do solo devido a composição deste, bem como para evitar pressões ambientais, como
variação de maré, concorrência com outros clados e diminuição do risco de contrair patógenos,
como fungos presentes no solo (VANE, et al. 2013). Para Assunção (et al., 2008), em seu
levantamento pioneiro de espécies de térmitas em manguezais da Bahia, das dezessete (17)
amostras coletadas, verificou-se que o gênero Nasutitermes foi o mais abundante, resultando em
um amplo valor ecológico demonstrado por este grupo.
Este gênero, também pode ser encontrado em manguezais de Moçambique, o qual possui
importante papel ecológico nesse ecossistema, por fazer parte, por exemplo, da dieta de uma
espécie de ave, Halcyon senegaloides, além do que seus ninhos arborícolas, também são usados
como ponto de nidificação da ave supracitada (DAVIES, 2012). Vane (et al., 2013), analisou o
comportamento de forrageamento de uma espécie do gênero Nasutitermes em manguezais de
Porto Rico, visto que alguns polissacarídeos presente nas madeiras do gênero Avicennia e
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Rizophora também foram encontrados em ninhos desses térmitas arborícolas, logo verificou-se
que grande parcela da composição dos seus ninhos vêm de tecidos parcialmente em
decomposição das espécies de vegetais ali presentes, sendo os ninhos importantes pontos de
estocagem de carbono. Cassala (et al. 2016), descreve térmitas do gênero Cryptotermes
associados principalmente ao longo de ramos e troncos mortos em manguezais da Colômbia. Vale
salientar que o gênero Nasutiterme pertence a família termitidae, enquanto que os Cryptotermes
pertence a família Kalotermitidae (KRISHNA, et al., 2013), mas também podem ser encontradas
em áreas de manguezais uma outra família, a Rhinotermitidae (LO; EGGLETON, 2011), o que
demonstra uma maior diversidade do que se esperava.
Na pesquisa de Silva (2014), em todos os locais analisados foram encontradas espécies de
hábitos alimentares do tipo xilófago, em função da presença de grande quantidade de madeira em
vários estágios de degradação (SILVA, 2014). Foram encontradas poucas pesquisas quanto ao
estudo da termitofauna em manguezais, o que coaduna com o fato da importância de
levantamentos, estudos de importância ecológica, ambiental e econômica desses organismos
nesse ecossistema.

5. CONCLUSÃO
O resultado encontrado foi diminuto, ao passo que mesmo utilizando-se de diversos sítios,
poucas discussões foram encontradas para estudos no Brasil, levando a refletir o quanto ainda
tem a ser debatido, não somente pelos centros de ensino, mas também pela sociedade. No
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte/Campus Macau,
foram encontrados dados insipientes de monografias no curso de Licenciatura em Biologia,
destinadas a subárea da zoologia, e quando reflete-se a entomologia, e neste caso de manguezal,
este trabalho aparece como promissor, visto que pode se configurar como arcabouço e base
teórica para trabalhos vindouros, ressalta-se ainda o enfoque a importância do clado aqui
estudado, que pode embarcar um conhecimento adicional nos trabalhos já publicados acerca da
importância ecológica e ambiental aqui já descritas.
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RESUMO
Este projeto tem como objetivo avaliar os impactos de
vizinhança ambiental e social decorrentes do Parque
Eólico no município de Ceará-Mirim no Rio Grande do
Norte, sobre a comunidade de Minanmora. A
metodologia utilizada nesta pesquisa é caracterizada
como um estudo de caso (GIL, 1999) numa pesquisa
exploratória e descritiva de natureza qualitativa por
intermédio de entrevistas semiestruturadas com os
moradores da comunidade do entorno do parque,
descritas numa matriz de interação das atividades que
aferem os impactos pelo método Estudo de Impacto de
Vizinhança (EIV). O método EIV utiliza uma matriz de
interação onde são expressos os impactos das
atividades de implantação e funcionamento do parque
eólico, expressos os aspectos físicos, bióticos e
antrópicos, cujos impactos são definidos de acordo com
seu
potencial
“negativo”
ou
“positivo”,
correlacionando-os com a magnitude (alto, médio ou
baixo) de efetividade, e/ou a anulação de impacto
(“sem interferência”). Os resultados apontaram

impactos do parque eólico sobre a comunidade
Minamora tanto de ordem ambiental quanto social. Os
impactos positivos só foram verificados na dimensão
social, nos aspectos geração de emprego e renda nas
etapas de abertura de estradas e terraplanagem e
fundação e montagem dos aerogeradores, variando de
alta a baixa magnitude. Entretanto, no aspecto
qualificação
não
foi
evidenciado
nenhuma
interferência. No que se referem aos impactos
negativos, esses foram produzidos nas diferentes
etapas, desde as atividades de implantação e
funcionamento do parque eólico, variando de alta a
média magnitude. Enfim, esse diagnóstico dos
impactos (positivos e negativos), e correlação de
magnitude, foi facilitado pelo uso da matriz de
interação, pois a partir da exposição dos resultados,
possibilitou uma análise mais detalhada sobre os
impactos do parque eólico em estudo sobre a
população do entorno.

PALAVRAS-CHAVE: Impacto de Vizinhança; Energia Eólica; Comunidade Minamora; Matriz de interação.

ABSTRACT
This project aims to evaluate the environmental and
social impacts of neighborhood arising from wind farm
in Ceará Mirim municipality in Rio Grande do Norte, on
Minanmora community. The methodology used in this
research is characterized as a case study (GIL, 1999) in
an exploratory and descriptive qualitative through
semi-structured interviews with residents of the
surrounding community park, described in a matrix of
interaction of the activities that they gauge impacts the
Neighborhood Impact Study method (EIV). The EIV
method uses an array of interaction where the impacts
of implementation activities and operation of the wind
farm, expressed the physical, biotic and anthropic are
expressed, whose impacts are defined according to
their potential "negative" or "positive", correlating -The
with the magnitude (high, medium or low)
effectiveness, and / or the impact of cancellation

("without interference"). The results showed impacts
of the wind farm on the Minamora community both
environmentally and social order. The positive effects
were only observed in the social dimension, the aspects
generation of employment and income in the opening
stages of roads and earthworks and foundation and
installation of wind turbines, ranging from high to low
magnitude. However, the aspect of qualification was
not shown any interference. As referred to negative
impacts, these are produced in different stages, from
the activities and deployment of the wind farm, ranging
from high to medium magnitude. Finally, this diagnosis
of the impacts (positive and negative), and correlation
magnitude, was facilitated by the use of the interaction
matrix, as from the exposure of results provided a more
detailed analysis of the impacts of the wind farm in a
study on the population the surroundings.

KEYWORDS: Neighborhood Impact ; Wind energy ; Community Minamora ; Interaction matrix .
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1 INTRODUÇÃO
O aumento do uso dos combustíveis fósseis e o apelo pela preservação do meio ambiente,
principalmente por parte dos países europeus contribuiu para o incremento da exploração das
energias renováveis.
A utilização da energia dos ventos, energia eólica, surge como uma alternativa para o
atendimento de uma demanda crescente de energia, sobretudo, a elétrica.
No Brasil, a energia eólica é uma alternativa de eficiência energética e desde a sua implantação
em 2009, tem sido a que mais cresce devido a uma série de incentivos do Governo para introduzir
esse modelo na matriz elétrica brasileira.
No Rio Grande do Norte foi instalado o primeiro Parque Eólico no município de Macau, em
2004, seguido pelo município de Rio do Fogo em 2006, em 2010 no município de Guamaré, o Parque
Alegria I e Mangue Seco III. É o Estado brasileiro que mais concentra parques eólicos em construção
e em processo de outorga (SOUZA; FREITAS; RODRIGUES,2013).
No entanto, há muitas controvérsias em torno desses empreendimentos, a julgar pelos
investimentos na economia local, com benefícios em curto prazo para a população do entorno e
para os municípios, onde o uso da mão de obra é intensivo somente durante o período de
construção dos parques, decaindo logo após o seu funcionamento, o que recai em um problema
para o município, além dos impactos sonoros, visuais e de interferências eletromagnéticas.
Neste sentido, um estudo dos impactos de vizinhança pode ser considerado um instrumento
que analisa as vantagens e desvantagens desse empreendimento atendendo ao paradigma da
sustentabilidade.
Assim, este estudo visa avaliar os impactos ambiental e social do parque eólico São José do
Riachão sobre a comunidade de Minamora no município Ceará Mirim- RN.

2 REVISÃO DA LITERATURA
O uso da energia eólica remonta a antiguidade. Os homens naquela época já se valiam das
forças do vento como gerador de energia para lhes auxiliar nas suas atividades, das quais cita-se: o
bombeamento de água e a moagem de grãos por meio de máquinas simples e rústicas. No fim século
XIX e no decorrer do século XX, a produção de energia eólica, passou por grandes mudanças nas
pesquisas e desenvolvimento. Muitos países investiram em vários modelos de turbinas eólicas para
serem conectadas à rede de distribuição para o provimento de energia elétrica (DUTRA, 2001).
Por se tratar de uma fonte energética proveniente das massas de ar, a energia eólica, depende
de algumas condições referentes ao clima, à localização e à destinação para o aproveitamento
satisfatório da produção de energia (JÚNIOR, 2009).
Diante disso, áreas em que as condições de vento são maiores se despontam como indicadas
para a produção de energia eólica. Dentre as áreas, espalhadas pelo globo terrestre, com melhor
aproveitamento dos ventos para a produção de energia, destacam-se os estados brasileiros Ceará e
Rio Grande do Norte.
Para melhor situar a discussão, nas próximas linhas serão apresentadas o surgimento da energia
elétrica no Brasil, contextualizando a produção e suas implicações.
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2.1 A ENERGIA EÓLICA NO CENÁRIO BRASILEIRO
O interesse pelas fontes renováveis ocorreu na década de 70, momento em que houve a crise
mundial do petróleo. Esse ocorrido, desencadeou duas realidades: a necessidade em garantir a
segurança no abastecimento de energia e a busca de alternativas de combustíveis. Nesse sentido,
pesquisas para o desenvolvimento e aproveitamento de fontes de energia renováveis foram
elaboradas a fim de evitar os impactos ao meio ambiente provocados por fontes não renováveis
(RAMOS e SEIDLER, 2011).
No Brasil, a primeira turbina eólica foi instalada em 1992 no arquipélago de Fernando de
Noronha, apesar disso, o aproveitamento do potencial eólico e de outras fontes alternativas de
energia elétrica no Brasil adveio de forma lenta ANNEL (2008).
Vale destacar, que nas últimas décadas, o Brasil tem se revelado nas pesquisas e implantação
de parques para a produção de energia eólica, principalmente na costa litorânea brasileira e
algumas regiões interioranas, já que os ventos constantes proporcionam condições favoráveis
(RAMOS E SEIDLER, 2011).
Com as devidas ressalvas, a energia eólica, embora seja considerada uma fonte de energia limpa
e alternativa para suprir a demanda energética, não pode ser considerada 100% benéfica, isto
porque, a sua instalação também provoca impactos negativos ao meio ambiente com alterações de
paisagens e mortandade de aves ocasionadas pelas pás em movimento (RODRGUES, 2011).
Partindo do pressuposto dos pós e contras da produção de energia eólica, a seguir serão
apresentados tópicos que abordam os impactos negativos e os impactos positivos já analisados por
estudiosos do assunto.

2.2 IMPACTOS NEGATIVOS PROVOCADOS PELA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE PARQUES
EÓLICO
Embora a energia eólica seja uma alternativa importante na redução de emissão de gases do
efeito estufa, essa fonte renovável apresenta alguns impactos negativos. O impacto visual, os danos
na fauna e na flora são uns dos impactos negativos provenientes da energia eólica. De acordo com
BRASIL (2013) a emissão de ruído aerodinâmico é resultado da passagem de ar pelas pás da turbina
eólica, provocando um desconforto e irritação nas pessoas que residem próximas às áreas de
instalações dos parques eólicos. No que tange ao impacto visual resulta nas implantações de torres
eólicas que agrupadas modificam a paisagem natural.
Ainda de acordo com BRASIL, (2013), os impactos mais frequentes ocasionados na flora são:
supressão da vegetação, remoção de terra e compactação do terreno provocado por maquinas.
Quanto à fauna os danos mais comuns seriam: a perda do habitat, perturbações na migração, riscos
de colisão de aves com os aerogeradores, e o ruído provocado na fase de implantação, que tende a
afugentar a fauna para outras localidades, ocasionando atropelamentos de certos animais nas
rodovias. Além disso, as praticas de terraplenagem, e a introdução de material sedimentar para
impermeabilização e compactação do solo, também são danos ocasionados durante o processo de
instalação da energia eólica. Os mesmos provocam danos ao meio físico e biótico. Ainda convém
lembrar que a atividade de terraplenagem, com a retirada e soterramento da cobertura vegetal para
vias de acesso do tráfego de veículos aos aerogeradores, traz danos ao alterar o nível do lençol
freático, influenciando no fluxo de água subterrânea.
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Para FILHO (2013) a implantação de parque eólico tende a trazer mudanças na rotina da
população que reside nas proximidades da instalação. O aumento do fluxo de veículos, poluição
sonora, aumento temporário da densidade demográfica local, geração de emprego, dinamização
das atividades econômicas e aumento da especulação imobiliária são algumas das interferências
decorrentes da instalação do parque eólico próximo às comunidades.

2.3 IMPACTOS POSITIVOS GERADOS PELO EMPRENDIMENTO DA ENERGIA EÓLICA
Conforme TENDERO (2013) a geração de energia eólica traz benefícios não só para o meio
ambiente, é preciso considerar que o empreendimento traz, para a localidade implantada,
oportunidades de empregos, logo um impulso na área socioeconômica da região.
De acordo com SIMAS (2012) empreendimentos como os parques eólicos, embora tenha uma
vida útil, estes, sobretudo, durante a sua instalação, geram um número significativo de empregos,
que tendem a diminuir na fase de operação do parque eólico. A mão de obra usada no
empreendimento contribui para o desenvolvimento regional. Outro ponto positivo com instalação
do parque eólico é que os proprietários de terra onde os parques são instalados em geral não são
desalojados de suas terras e ainda recebem uma contribuição mensal ou anual pelo arrendamento
da terra.
Os autores BARCELLA e BRAMBILLA (2012) relatam que em alguns casos, mesmo a paisagem
alterada durante a instalação dos parques eólicos, podem apresentar um atrativo para o turismo
local, à medida que as fazendas eólicas transformam-se, com suas torres, num cenário de atrações,
chamando a atenção dos visitantes.

3 METODOLOGIA
Este estudo se caracteriza como estudo de caso que consiste de levantamento de informações
de maneira a detalhar o conhecimento em foco (GIL, 1999).
Quanto aos meios, a pesquisa se apresenta como bibliográfica documental e de campo. A
bibliográfica corresponde aos levantamentos e a catalogação do referencial teórico-metodológico,
mediante documentos pesquisados em sites da Internet, teses, artigos de periódicos e livros, que
servirão de base para subsidiar os instrumentos analíticos relativos ao estudo.
Este estudo foi desenvolvido na comunidade de Minamora, município Ceará Mirim, a 21
quilômetros da sede do Rio Grande do Norte, Natal, no período de agosto de 2015 a fevereiro de
2016.
Os impactos ocasionados pelas atividades de implantação e funcionamento do parque eólico
foram avaliados por intermédio do método de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV).
Para avaliar os impactos ambiental e social foi utilizada a matriz de interação onde foram
descritas as atividades de implantação e funcionamento do parque eólico nas dimensões ambiental
considerando os aspectos físicos (água, ar e solo) e bióticos (fauna e flora). A dimensão social,
economia, saúde e segurança e educação para o trabalho, definidos os impactos de acordo com seu
potencial “negativo” ou “positivo”, correlacionando-os com a magnitude (grande, médio ou
pequeno) de efetividade, ou ressaltando a anulação do impacto (“sem interferência”) com figuras
geométricas a título de ilustração, afim de demonstração autoexplicativa.
Em seguida e após terem sido avaliados os impactos ambiental e social atribuídos às atividades
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de geração de energia, realizou-se uma análise mais detalhada sobre os impactos “negativos”. Para
tanto, considerou-se os impactos potenciais de acordo com as dimensões e os aspectos e sua
correlação de magnitude (P – Pequena; M – Média; G – Grande). Esta última etapa tornou-se leva
em consideração a magnitude dos impactos de vizinhança ocasionados pela implantação do parque.
Para cada variável é atribuído valores, adaptados à realidade da área; desta forma o valor maior
do código representa a maior impacto e o valor menor do código representa a menor impacto.
O valor de uma variável qualquer corresponde ao somatório dos valores de seus itens. A soma
dos códigos das variáveis com valor mínimo e máximo determina os extremos do intervalo do fator
de impacto no qual é determinado o total da soma das variáveis de maior frequência (moda) entre
os mínimos e máximos valores dos códigos das variáveis que é um valor significativo encontrado (x).
O impacto social e ambiental foram calculados pela equação 01 (ROCHA,1997).

V  ax  b

Equação 01

Onde:
V = vulnerabilidade do fator variando de zero (nula) até 100% (máxima);
a e b = constantes da equação da reta para cada fator;
x = valor significativo encontrado do fator em estudo.
Os valores encontrados de vulnerabilidade variaram de zero (vulnerabilidade nula) até 100
(vulnerabilidade máxima) e são divididos em quatro classes, de acordo com a Tabela 2.
Tabela 1 – Classes de Impacto
CLASSE DE IMPACTO (%)
Baixa

Moderada

Alta

Muito Alta

0-15

16-30

31-45

> 45

Fonte: Araújo (2002) apud PONTES, J. C (2013)
Após a análise dos impactos ambiental e social do parque eólico em estudo sobre a
população do entorno, os dados foram expressos numa matriz de ponderação com o diagnóstico
dos impactos (positivos e negativos), e correlação de magnitude, apresentados na figura 1 – Legenda
dos impactos e potencial.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os impactos gerados pelo parque eólico sobre a comunidade Minamora são evidenciados
nos mais variados aspectos, tanto de ordem ambiental quanto social avaliado durante todo o
processo de instalação e operação do empreendimento.
A abertura de estrada provisória, a chamada engenharia de transportes, etapa da logística
de veículos no canteiro de obras quando os caminhões que transportam os elementos para
montagem dos aerogeradores, produzem impactos em diferentes aspectos tais como:
assoreamento dos cursos d’água, produção de poeira e ruído, compactação do solo, supressão da
vegetação, redução da diversidade biológica, erosão além da vulnerabilidade com a segurança tanto
dos trabalhadores quanto dos moradores da comunidade.
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Assim, nesse aspecto o impacto é negativo de alta magnitude, haja vista, a supressão da
vegetação ocasionar o assoreamento dos cursos d’água, tendo em vista o carregamento de material
sólido para o riacho, e portanto, eliminação da fauna e flora aquática, escassez de pescado, fonte
de alimento da comunidade, além da redução desse recurso (água) e perda da qualidade. Em
relação a propriedade, nesse aspecto o impacto também é negativo já que segundo os moradores
perderam o sossego e vivenciarem inúmeros transtornos com a movimentação dos veículos.
Quanto a geração de emprego e renda, embora temporário, o impacto nesse aspecto é
apontado como positivo alto, a se considerar que muitos homens da comunidade se beneficiaram
de atividades relacionadas a construção dessas estradas desempenhando serviços como: supressão
da vegetação, remoção de solo e outras atividades braçais.
Nas etapas de terraplanagem e fundação, os impactos são negativos nos aspectos
assoreamento dos cursos d’água, erosão e supressão da vegetação de magnitude alta, quanto a
formação de poeira, ruído e doenças e segurança na etapa de terraplanagem os impactos foram
negativos de alta magnitude. Quanto aos aspectos compactação do solo, redução da diversidade
e doenças e segurança, foram considerados impactos negativos de média magnitude.
Em relação a etapa de montagem dos aerogeradores, os aspectos ruído e doenças e
segurança apresentaram impactos negativos de magnitude alta, enquanto os aspectos de
compactação e redução da diversidade, os impactos são negativos de média magnitude. Quanto ao
aspecto supressão da flora, não houve interferência, haja vista já ter ocorrido essa perda nas etapas
anteriores.
No que concerne a etapa de funcionamento do parque, ou seja, os aerogeradores, nos
aspectos ruído, redução da diversidade, valorização imobiliária e doenças e segurança, os impactos
foram considerados negativos de magnitude alta, ao passo que no aspecto supressão da flora, o
impacto é negativo de média magnitude.
Segundo contato com os moradores, os aerogeradores produzem ruído estridente e mais
perceptível durante à noite, fatos que os incomodam muito, além de atribuírem aos mesmos
algumas ocorrências de irritação, interferindo inclusive o processo de gravidez de uma das
moradoras. Foi relatado também, que foi percebido escassez de espécies de pássaros e outros
animais de maior porte nas mediações do parque, além de considerarem a interferências nos canais
de televisão e redes operadoras de celular.
Quanto aos aspectos, valorização imobiliária e qualificação para o trabalho, o impacto foi
considerado sem interferência nas etapas terraplanagem, fundação e montagem dos
aerogeradores, haja vista já ter sido considerado na etapa de abertura de estradas, impacto
negativo de magnitude alta.
Os impactos positivos só foram verificados na dimensão social, nos aspectos geração de
emprego e renda nas etapas de abertura de estradas e terraplanagem, de magnitude alta, quando
foi oferecido aos moradores da comunidade emprego temporário para o trabalho de baixa
qualificação, ou seja, os homens da localidade desempenharam os serviços braçais. Nas etapas de
fundação e montagem dos aerogeradores os impactos foram positivos de magnitude baixa, devido
ainda ser oferecido pequenos trabalhos para poucos moradores da comunidade.
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Segundo o discurso dos moradores, foi um momento muito positivo para as famílias dos
trabalhadores nessa época. No entanto, após operação dos aerogeradores, não foi oferecida
nenhuma oportunidade de emprego e renda para os moradores do lugar. Todos os trabalhadores
que desempenham alguma atividade no parque não são da comunidade, haja vista não terem
qualificação para tal.
No aspecto qualificação não foi evidenciado nenhuma interferência por parte dos
empresários para qualificar os moradores da comunidade, afim de dar oportunidade de emprego e
renda a essa comunidade.
Para melhor entendimento deste estudo, a figura 1, apresenta os impactos de vizinhança do
parque em questão sobre a comunidade de Minamora.
Dimensões

Meio Físico

Meio Biótico

Antrópico

Ambiental
e
Educação

Qualificação

Saúde

Doença e segurança

Valorização imobiliária

Econômico

Geração de emprego

Fauna

Redução da diversidade

Flora

Supressão

Erosão

Ruído

Solo

Compactação

Ar

Classe e poeira

Aspectos

Água

Assoreamento dos
cursos d’água

Social

__

Abertura de
estradas
__

__

__

__

__

__

Terraplanagem

Fundação

__

__

__

__

__

__

__

Montagem dos
aerogeradores

Funcionamento
dos
aerogeradores

__

__

__

Figura 1 - Matriz de interação dos impactos de vizinhança do parque eólico sobre a
comunidade de Minamora
Fonte: Adaptado de PONTES, J. C.
Dados da pesquisa (2016).
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LEGENDA
POTENCIAL IMPACTO POSITIVO
Alta

Médio

Baixo

POTENCIAL IMPACTO NEGATIVO
Alto

Médio

SEM INTERFERÊNCIA
__

Baixo

Figura 02 – Legenda dos impactos e magnitude
Fonte: PONTES, J. C. (2013).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Rio Grande do Norte é um dos estados brasileiros indicados para a produção de energia
eólica, devido apresentar maiores condições de vento constante para aproveitamento. Apesar de
ser considerada uma fonte de energia limpa e alternativa, a produção de energia eólica, apresenta
ressalvas, por apresentar não somente impactos positivos, mas também negativos.
A partir dessa contextualização e do paradigma da sustentabilidade foi realizado este trabalho
que teve como objetivo avaliar os impactos ambientais e sociais decorrentes do Parque Eólico no
município de Ceará-Mirim no Rio Grande do Norte. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas
com os moradores da comunidade Minamora, descritas numa matriz de interação das atividades
que aferem os impactos pelo método Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV).
O presente trabalho utilizou um instrumento que analisa as vantagens e desvantagens desse
empreendimento. Os impactos ocasionados pelas atividades de implantação e funcionamento do
parque eólico foram avaliados pelo método de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV).
Os resultados apontaram impactos do parque eólico sobre a comunidade Minamora tanto de
ordem ambiental quanto social.
Os impactos positivos só foram verificados na dimensão social, nos aspectos geração de
emprego e renda nas etapas de abertura de estradas e terraplanagem e fundação e montagem dos
aerogeradores, variando de alta a baixa magnitude. Entretanto, no aspecto qualificação não foi
evidenciado nenhuma interferência.
No que se referem aos impactos negativos, esses foram produzidos nas diferentes etapas,
desde as atividades de implantação e funcionamento do parque eólico, variando de alta a média
magnitude.
Enfim, esse diagnóstico dos impactos (positivos e negativos), e correlação de magnitude, foi
facilitado pelo uso da matriz de interação, pois a partir da exposição dos resultados, possibilitou
uma análise mais detalhada sobre os impactos do parque eólico em estudo sobre a população do
entorno.
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RESUMO
A água é uma substancia muito importante e preciosa,
sendo fundamental para a sobrevivência de vida na terra.
Para as próximas gerações é fundamental se pensar em
como produzir mais e melhor, pretendendo sempre
proteger e preservar os recursos hídricos (SILVA, SILVA,
PIRES, 2014) este trabalho objetivou reforçar a relevância
do consumo consciente da água, por meio de palestras
desenvolvidas em algumas escolas estadual e Municipal
da cidade de Apodi, Rio Grande do Norte, com o intuído
de alertar os jovens sobre a triste realidade que estamos

vivenciando e que futuramente esta pode se agravar
ainda mais, pois muito se sabe que apesar de todos os
estímulo para armazenar e amenizar o seu consumo, a
água está ficando, cada vez mais, um bem escasso, e sua
qualidade se agrava cada vez mais em ritmo acelerado
(FREITAS, BRILHANTE, ALMEIDA, 2001), levando os alunos
a repensar suas práticas e ações voltadas ao uso da agua,
assim como possíveis técnicas de sustentabilidades como
reaproveitamento do uso da agua em atividades
domesticas.

PALAVRAS-CHAVE: Água, consumo, escassez, conscientização.

WATER: THE CONSCIOUS CONSUMPTION
ABSTRACT
Water is a very important and precious substance, being
fundamental to the survival of life on earth. For future
generations it is essential to think about how to produce
more and better, meaning to always protect and preserve
water resources (SILVA, SILVA, PIRES, 2014) This study
aimed to reinforce the importance of responsible
consumption of water, through lectures developed some
state and municipal schools in the city of Apodi, Rio
Grande do Norte, with the intuited to warn young people
about the sad reality that we are experiencing and that in

the future this may worsen even more, because long been
known that despite all the encouragement to store and
minimize their consumption, water is becoming
increasingly a scarce commodity, and its quality worsens
increasingly fast-paced (FREITAS, BRIGHT, ALMEIDA,
2001), leading students to rethink their practices and
actions focused on the use of water as well as possible
sustainabilities techniques such as reuse of water use in
Domestic activities.

KEYWORDS: Water, consumption, scarcity, awareness.
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1.

INTRODUÇÃO

Os debates sobre o uso consciente da agua e sua preservação vem sendo cada vez mais
frequente, no entanto, a falta da agua e a sua contaminação em reservatórios, vem sendo cada dia
mais comum, as principais vias de contaminação por atividades humanas em águas subterrâneas
são geralmente associadas a despejos domésticos, industriais e ao chorume, oriundo de aterros de
lixo que contaminam os lençóis freáticos com microrganismos patogênicos (FREITAS & ALMEIDA,
1998 APUD FREITAS, BRILHANTE, ALMEIDA 2001).
Com base em Deves (2008) Nesta circunstância, em alguns lugares do planeta a água já é
praticamente entendida como sinônima de escassez. Relata ainda Segundo a cartilha da 27º
Romaria da Terra, quando cita um exemplo da crise está no Oriente Médio e norte da África, onde
o descontrole entre as necessidades e a disponibilidade de água é grande. Outra informação
correlatado ao tema, nos últimos 15 anos a quantidade de água para cada indivíduo do planeta
reduziu em 37%, sendo afetado pelo progressivo processo urbanista no mundo todo,
frequentemente em locais urbanizados.
A água desempenha um papel de relevância fundamental para a manutenção da vida no
planeta, e, portanto, falar da importância dos conhecimentos sobre a água, em suas amplas
dimensões, significa voltar a sua atenção a sobrevivência da espécie humana, da conservação e do
equilíbrio da biodiversidade e das relações de dependência entre seres vivos e ambientes naturais.
(BACCI, PATACA, 2008)
O presente trabalho, foca a mobilização e motivação dos jovens sobre o uso consciente da agua,
por meio de palestras desenvolvidas em escolas do município de Apodi, Rio Grande do Norte,
levando-os a repensar suas práticas e ações voltadas ao uso da agua, assim como possíveis técnicas
de sustentabilidades como reaproveitamento do uso da agua em atividades domesticas.

2.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. Propriedades da água
A água é, sem dúvida, a espécie química mais numerosa na Terra. Além do mais, é uma
substância que pode ser identificada, naturalmente, em seus três estados físicos: sólido (gelo),
líquido (água líquida) e gasoso (vapor). Sua capacidade em gerar e estocar o calor (condutividade
térmica e capacidade calorífica) também é única. Entre outros fatores, a água possui um alto calor
de evaporação. Enquanto são necessários 0,239 J (1 caloria) para elevar a temperatura de 1 g de
água de 1 °C, esta mesma massa de água exige cerca de 540 vezes mais energia para se evaporar
(GRASSI, 2001 APUD MASTERTON et al., 1990)
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Na sociedade atual, a água passou a ser entendida apenas como recurso hídrico e não mais
como um bem natural, disponível para a existência humana e das demais espécies. Passamos a
utiliza-la de maneira indiscriminada, achando sempre novos usos, sem medirmos as consequências
ambientais quanto à quantidade e qualidade da água. (BACCI, PATACA, 2008)

2.2. Importância da água no corpo humano
O corpo humano possui uma grande parte, formada por agua, sendo que essa relação de
água é dependente do volume da gordura (CARVALHO, ZANARDO,2010 apud ASTRAND et al., 1970),
de acordo com Carvalho, Zanardo (2010), esses percentual varia de 60% nos homens e 50% a 55%
entre mulheres. A deficiência de agua no copo se manifesta de maneira rápida uma mudança de
cerca de 1% no grau de hidratação já acarreta ao aparecimento, sintomas da desidratação. A falta
completa de água leva à morte em poucos dias, enquanto que, na privação de alimentos, o homem
pode sobreviver semanas.
A água é o componente mais abundante do corpo humano. Apesar de ser um composto
simples, formado por duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio (H2O), é um nutriente
fundamental à vida e desenvolve várias funções orgânicas, sendo sua ingestão diária fundamental
à saúde. Desempenha papel importante na manutenção do volume plasmático, age no controle da
temperatura corporal, no transporte de nutrientes e na eliminação de substâncias não utilizadas
pelo organismo, e ainda auxilia ativamente dos processos digestório, respiratório, cardiovascular e
renal (CARVALHO, ZANARDO,2010 apud PHILIPPI, 2008)

2.3. A distribuição da água no planeta
Muitos estudos relatam que a água potável disponível no planeta está se acabando. Há muita
água no planeta, no entanto, cerca de 97,5% dessa água é salgada e centra se nos oceanos, apenas
2,5% é doce sendo que deste percentual dessa agua doce, 2% localiza-se nas geleiras, e somente
0,5% está disponível nos corpos d’água da superfície, ou seja em rios e lagos, sendo que a maior
parte, 95%, encontra-se no subsolo, considerado a grande “caixa de água” de água doce da natureza
(DEVES, 2008)
2.4. Distribuição da água no Brasil
Em média a produção hídrica dos rios brasileiros é por volta de 182.600 m³/s sendo o
disponível 33.900 m³/habitante ano, e levando em consideração a vazão produzida na região
Amazônica é a cerca de 89.000 m³/s, contudo se sabe que no país está água é distribuída de maneira
desproporcional por causa das condições geográficas e climatológicas do país, ao passo que na
região amazônica retrata 47% do território nacional e centraliza 70% dos recursos hídricos do Brasil,
o que evidencia o quanto é desuniforme a distribuição da água no Brasil (SILVA, SILVA, PIRES, 2014
apud ZOBY, MATOS, 2000).
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2.5. Sua escassez
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), para sustentar satisfatoriamente a
vida é preciso 80 litros de água por dia por pessoa. No entanto na Europa a média de gasto é superior
a 150 litros por dia e nos Estados Unidos é mais de 200 litros por pessoa por dia. Enquanto isto
algumas regiões da África o uso não passa de 15 litros por pessoa por dia. Aqui no Brasil a realidade,
em áreas onde os “ricos residem” o consumo chega a 400 litros por dia e nas periferias este consumo
é em média 40 litros. (DEVES, 2008)
Diante dos diversos setores de produção animal acontece uma relação direta entre o custo
de produção e a disponibilidade de recursos hídricos, estes recursos estão sendo usados muitas
vezes de forma imprudente, o que nos incentiva à busca de novas formas de produção que disponha
mais sustentabilidades para assegurar uma água de qualidade e em quantidade (SILVA, SILVA, PIRES,
2014 apud OLIVEIRA, 2010)
Na atualidade, a exploração dos recursos naturais, incluindo a eles a água, de forma bastante
abusiva e desenfreada, levou a uma crise socioambiental bastante severa. Atualmente nos
deparamos com uma situação na qual estamos ameaçados por essa crise, que pode se transformar
em um dos mais sérios problemas a serem encarados neste século. (BACCI, PATACA, 2008)

2.6. Importância de preservar a água
Apoiando-se ainda nos argumentos de Deves (2008) que relata Segundo pesquisas da
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, aproximadamente 30% de toda a água utilizada em
uma residência é direcionada para o transporte dos dejetos sanitários. Nesta concepção o
aproveitamento das águas das chuvas, passa a ter uma relevância econômica, bem como método,
na diminuição do consumo de água potável de uma residência. Por isso, devemos procurar verificar
este aspecto e começarmos agir, no que concerne trabalhar esta quesito como proposta de políticas
públicas, bem como de educação.
A água deve ser entendida como um bem futuro, pois o esgoto de hoje poderá ser a água do
amanhã. Desta forma, o uso racional torna-se imprescindível, pois avaliando o consumo médio de
200 litros de água por dia, por pessoa, e que o destino desta água é de: 27% consumo (cozinhar,
beber água), 25% higiene (banho, escovar os dentes), 12% lavagem de roupa; 3% outros (lavagem
de carro) e finalmente 33% descarga de banheiro, o que demostra que, tanto nas cidades como nas
indústrias se possuírem duas redes de água, aproveitando a água das chuvas ou reutilizando a água
cinzenta (que são as águas resultantes de lavagens e banho) para descarga de latrinas, pode-se
economizar 1/3 de toda água. DEVES 2008)
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3.

METODOLOGIA

Foi realizado na escola estadual professora Maria Zenilda Gama torres e na escola Municipal
Francisco Targino da Costa, situadas na cidade do Apodi Rio Grande do Norte, uma mine palestra
sobre a conscientização do consumo da água. Cujo o tema foi: Água fonte de vida. Para os alunos
do 9 º (nono) ano de ambas as escolas.
De início aplicou se um questionário para os alunos antes da palestra, para avaliar por meio
desta, o grau de conscientização dos jovens estudantes a respeito da falta d’água e suas ações
mediante ao problema. Após a palestra foi aplicado um novo questionário para verificar o que
mudou na sua forma de pensar a respeito da problemática, água, se está palestra influenciou
positivamente no seu modo de pensar.

4.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Questionário I (sobre a conscientização da água), antes da palestra
A)

Tem consciência que a água é um bem essencial e acredita que um dia ela irá acabar?
Sim ( )

B)

Não ( )

Economiza agua com que frequência?
( ) Não economiza

( ) Ás vezes economiza

( ) Sempre economiza
C)

Da onde vem a agua que abastece a sua casa?
( ) Água encanada

D)
E)

( ) Retida de poços

Faria alguma ação no seu cotidiano para economizar agua?
Sim ( )
Não ( )
Se preocupa com a qualidade da água que consome?
Sim ( )

Não ( )

F)
Você sabia que a água não tratada pode causar doenças como: diarreia, hepatite e
leptospirose?
Sim ( )
G)

Não ( )

Realiza algum tipo de tratamento da água que bebe ou cozinha na sua casa?
( ) Não realiza tratamento

( ) sim realiza tratamento

( ) Água já vem tratada da CAERN.
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H)

Você concorda com punição de taxas elevadas para quem desperdiça água?
Sim ( )

Não ( )

4.2 Os resultados dos questionário antes da palestra.
Gráfico 1 que mostra em porcentagem, os resultados obtidos por meio por meio do
questionário, a concepção dos alunos a respeito do uso e conscientização da água. Observa se que
as perguntas estão nomeadas com letras do alfabeto de A a H de acordo com o questionário I (sobre
conscientização da água) aplicado antes da palestra.
Questionário sobre a concientização da água
(Antes da palestra)
100%
80%
60%
40%
20%
0%
A

B

C

D

E

F

G

sim1

Não 1

Sempre

As vezes

Poço

Encanada

Sim2

Não2

Sim3

Não3

Sim4

Não4

Sim 5

Não 5

Acha que já é tratada

Sim6

H

Não6

Foi observado, que 90% dos alunos tem consciência que a água poderá acabar, no entanto,
50% dos mesmos revelam que economiza a água sempre, enquanto que a outra parte 50%, relatam
economizar somente as vezes, sendo que 95% desses alunos consumem água encanada, enquanto
a minoria 20% abastecem as suas casas com água retirada de poço. Dos alunos que tem o
abastecimento de água diretamente encanada, 95%, disseram que as vezes economizam água,
enquanto os alunos que recebem água retirada de poço 5% ou seja a minoria relatam que
economizam agua sempre.
Uma grande quantidade dos alunos, 95%, responderam no questionário que praticaria
alguma ação no seu cotidiano para economizar água, se preocupam com a qualidade da água que
consume, assim como também estão ciente dos malefícios da mesma não tratada, tanto que 50%
realizam em suas casas tratamentos da água para beber, sendo que 40%, não realizam nem um tipo
de tratamento na água para ingerir e 20% não realizam nem um tipo de tratamento porque
imaginam que a água já vem tratada, 90% dos alunos concordam com punições de taxas elevadas
para aquele que desperdiça água.
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4.3. Questionário II (sobre a conscientização da água), pós palestra
a.
Qualifique seu interesse pelos assuntos relacionados com o com a preservação e
conscientização da águas?

b.

( ) Muito interessado

( ) Razoavelmente interessado

( ) Pouco interessado

( ) Nenhum

A seu ver, a solução dos problemas da escassez da agua, depende mais:
( ) Das pequenas ações de todos, no seu dia-a-dia
( ) Das decisões dos governos e das grandes empresas

c.
Como você avalia a atuação da sua escola nas questões de conscientização do uso
racional da água:
( ) Bom

( ) Regular

( ) Ruim

d.
Na sua escola ou em casa você habitualmente: Fecha a torneira da água da pia do
banheiro quando a encontra ligada, pingando, assim como também, ao usar a descarga verifica se
a mesma não está vazando, ou avisa a algum responsável pelo o vazamento de bebedouro ou outras
irregularidades que favorece o desperdício da água?
( ) Sim

( ) Não

( ) Às vezes

e.
O que você acha da importância de campanhas de conscientização e preservação da
água nas escolas, para que os estudantes saibam como contribuir com a sustentabilidade:
( ) Muito importante
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4.4 Os resultados pós palestras
Gráfico 2 que mostra em porcentagem, os resultados obtidos por meio do questionário, a
concepção dos alunos a respeito do uso e conscientização da água. Observa se que as perguntas
estão nomeadas com letras do alfabeto (a á e) de acordo com o questionário II (sobre
conscientização da água) aplicado após palestra.

Questionário II sobre a concientização da água
( pós palestra)
80%
60%
40%
20%
0%
a

b

C

d

e

muito

pouco

razoavel

ações de todos

do governo e empresas

Bom

Regular

Ruim

Sim

Não

As vezes

Muito Impotante

Importante

Pouco Imp.

A maioria dos alunos 60%, se demostraram muito interessados com assunto relacionado a
preservação da água, assim como também 75% dos estudantes estão cientes de que a solução dos
problemas da escassez d´agua dependem de pequenas ações de todos no seu dia a dia, tanto que
45% dos aluno disseram fechar a torneira da pia do banheiro da escola ou até mesmo em casa,
quando as encontram mal fechadas ou pingando, na escola quando ver os bebedouros pingando ou
encontram alguma irregularidade nas torneiras, avisam aos responsáveis para solucionar o
problema, enquanto que 30% revelam não se importar com a situação e somente 10% relatam
fazer isso as vezes
65% dos estudantes Classificaram de muito importante, os tipos de campanhas sobre
conscientização e preservação de água nas escolas, para que os estudantes saibam como contribuir
com práticas de sustentabilidades, tanto que, Avaliaram atuação das escolas em que estudam, nas
questões de conscientização do uso racional da água, 55% entre regular a 45% ruim.
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Pode-se ainda perceber, com base nas respostas dos questionários, os alunos que encontram
mais dificuldades em obter a água em suas casas, como aqueles que fazem o abastecimentos de
água do poço, se demostraram mais preocupados com o consumo econômico da água, ao passo
que, aqueles que tem água com mais facilidade em casa, como aqueles que tem agua encanada,
se demostraram menos interessados com o seu gasto e mais preocupados em tratar a água.

4

CONCLUSÃO

A pratica de palestras em sala de aula demostrou-se satisfatória, pois muitos alunos ficaram
ciente sobre a importância da conservação da água e que práticas como essa em ambientes
escolares deveria ser mais frequentes, pois alertam os jovens sobre o futuro da agua. As respostas
dos alunos nos questionários, mediante as práticas que mobilizam a atenção de jovens sobre o uso
consciente da água, apontou como positiva, pois, muitos demonstraram segundo informações
obtidas nos questionários, que os mesmos tem consciência sobre a falta da água porém é necessário
práticas como palestras, eventos em escolas para fortalecer o incentivo a proteção e preservação
da água, assim como o seu uso consciente.
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Impactos ambientais relacionados à falta de saneamento básico no município de
São Rafael/RN
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RESUMO
São Rafael é um município brasileiro do estado do Rio
Grande do Norte, localizado no Oeste Potiguar na
microrregião do Vale do Açu. De acordo com o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no ano
2010 sua população era de 8.111 habitantes. Área
territorial de 469 km². Como a maioria das cidades,
São Rafael também apresenta problemas com
moradias precárias para a classe social de baixa renda,
ocasionando com que os moradores dessas áreas não
tenham acesso a água de qualidade e coleta de esgoto,
criando um ambiente propício para o desenvolvimento
de doenças infecciosas e parasitárias na população.
Tendo como base os problemas sociais e ambientais,

ocasionadas pela falta de saneamento básico, este
artigo visa trazer uma visão deste problema no
município de São Rafael/RN, com base nas diretrizes
da OMS, OPAS e o CONAMA, e conceitos de Santos
(2013), Ribeiro e Rooke (2010), para embasar os
conceitos de saúde ambiental e direito a qualidade de
vida. Dividindo este trabalho em uma análise da
situação desta problemática no Brasil, no Rio Grande
do Norte, e depois em São Rafael, trazendo dados da
incidência de doenças na população afetada,
relacionando essas doenças com as questões
ambientais
ligadas
ao
saneamento
básico.

PALAVRAS-CHAVE: saúde, saneamento, meio ambiente.

ENVIRONMENTAL IMPACTS RELATED TO THE LACK OF SANITATION IN SÃO
RAFAEL/RN
ABSTRACT
San Rafael is a Brazilian city of Rio Grande do Norte
state, located in the Potiguar West in the micro region of
Açu Valley. According to the IBGE (Brazilian Institute of
Geography and Statistics), in 2010 its population was of
8,111 inhabitants. Land area of 469 km². Like most cities,
San Rafael also has problems with substandard housing
for the class of low-income, leading to that the residents
of these areas have no access to water quality and
sewage, creating an environment conducive to the
development of diseases infectious and parasitic
diseases in the population. Based on the social and

environmental problems caused by lack of sanitation,
this article aims to bring a vision of this problem in São
Rafael / RN, based on the guidelines of WHO, PAHO and
CONAMA, and concepts of Santos (2013 ), Ribeiro and
Rooke (2010), to support the concepts of environmental
health and the right to quality of life. Dividing this work
in a situation analysis of this problem in Brazil, Rio
Grande do Norte, and then in San Rafael, bringing data
the incidence of diseases in the affected population,
linking these diseases with environmental issues related
to
sanitation.

KEYWORDS: health, sanitation, environment.
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1. INTRODUÇÃO
Um dos maiores problemas visto nas grandes cidades é a questão da qualidade de vida,
que está intimamente ligada à distribuição de recursos necessários para sobrevivência e o
recolhimento dos rejeitos da população. Entretanto, essa problemática não ocorre apenas nas
metrópoles, mas também em pequenas cidades, que além de terem esses serviços ofertados com
má qualidade, ainda estão longe dos órgãos de fiscalização, deixando as pessoas que vivem nessa
situação à mercê. Segundo Malheiro e Philipp Jr. o que compreende as ações de saúde pública são
a medicina preventiva e social e as atividades de saneamento do meio (2014, p. 71), e tais
atividades, como abastecimento de água potável e coleta segura de esgotos, previnem problemas
ambientais, fazendo uma ligação direta entre impactos ambientais e saúde pública.
O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) na resolução número 1, de 23 de
janeiro de 1986, no artigo um diz:
Art. 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer
alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por
qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou
indiretamente, afetam:
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
II - as atividades sociais e econômicas;
III - a biota;
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
V - a qualidade dos recursos ambientais.
O descarte inadequado de rejeitos humanos é considerado impacto ambiental por infringir
os incisos I e IV da resolução citada a cima, este problema é comum em muitas cidades, o
crescimento desordenado a falta de investimentos do poder público fazem com que o
saneamento básico seja uma utopia para muitas pessoas. Cita RIBEIRO e ROOKE (2010 p.1):
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“Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), saneamento é o controle de
todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem exercer efeitos nocivos
sobre o bem-estar físico, mental e social. De outra forma, pode-se dizer que saneamento
caracteriza o conjunto de ações socioeconômicas que tem por objetivo alcançar
salubridade ambiental”

Como a maioria das cidades de pequeno porte do Brasil, São Rafael no Rio Grande do
Norte também enfrenta problemas como a precariedade do sistema de saneamento básico,
mesmo a cidade tendo sido planejada após a inundação para a construção da Barragem
Engenheiro Armando Ribeiro Gonsalves, apenas o centro da cidade foi planejado, os bairros
periféricos foram surgindo com o tempo, e é nesses bairros onde há os maiores problemas de
saneamento, os solos da cidade são rasos o que dificulta a construção de foças sépticas, logo a
última alternativa é a liberação de esgoto a céu aberto. O escorrimento superficial de dejetos e
rejeitos antrópicos faz com que haja o contato destes com a população levando a população a
infectar-se com agentes etimológicos agravando os problemas de saúde da população, mostra a
FUNASA (2006) em seu manual de saneamento:
“Os dejetos humanos podem ser veículos de germes patogênicos de várias
doenças, entre as quais febre tifóide e paratifóide, diarréias infecciosas, amebíase,
ancilostomíase, esquistossomose, teníase, ascaridíase, etc. Por isso, torna-se indispensável
afastar as possibilidades de seu contato com o homem, águas de abastecimento e
alimentos. ”

Este trabalho tem como objetivo avaliar a influência que os impactos ambientais têm sobre
a saúde da população de três bairros específicos da cidade de São Rafael pelo contato com
descarte inadequado de esgoto doméstico.

2. DESENVOLVIMENTO
2.1 Metodologia
Este trabalho está dividido em duas partes, primeiro faremos a problematização da
questão abordada mostrando o que os órgãos responsáveis pelo saneamento básico falam sobre o
tema e o que está acontecendo no Brasil, na segunda parte mostraremos os dados da secretaria
de saúde sobre as doenças mais registradas nos bairros: Soledade II, Nova Jerusalém e Boa
Esperança que são os bairros mais afetados pela falta de saneamento básico, mostrados na
imagem a baixo.
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Figura 1 Imagem de satélite de São Rafael, com destaque dos bairros mais afetados com
a problemática.

2.2 Problematizando
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), saneamento é o controle de todos os
fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem exercer efeitos nocivos sobre o bemestar físico, mental e social. De outra forma, pode-se dizer que saneamento caracteriza o conjunto
de ações socioeconômicas que tem por objetivo alcançar salubridade ambiental.

Figura 2: Esgoto a céu aberto.
No Brasil, são mais de 35 milhões de brasileiros sem o acesso a água tratada, e mais de 100
milhões de brasileiros que não tem acesso ao serviço de coleta de esgoto. Mais de 3,5 milhões,
nas 100 maiores cidades do país, despejam esgoto irregularmente, mesmo tendo redes coletoras
disponíveis. (TrataBrasil 2015).
No Rio Grande do Norte, a situação é ainda mais complicada. Dos 167 municípios,
apenas 32 possuem saneamento. Mesmo assim, nessas cidades o serviço não consegue
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atender à população toda. “Existem casos em que uma ou duas ruas estão saneadas e o
município aparece na pesquisa entre as cidades com saneamento. Na verdade, esse setor
deixa muito a desejar em nosso Estado”, destaca o superintendente do IBGE no RN, Ademir
Freire. O IBGE constatou que, dos 167 municípios, 123 (ou 73% do total) não possuem
regulamentação e estão em desacordo com as diretrizes nacionais de saneamento básico.
(MUNIC, 2011).
Segundo o manual de saneamento da FUNASA (2006):
“Sob o aspecto sanitário, o destino adequado dos dejetos humanos visa,
fundamentalmente, ao controle e à prevenção de doenças a eles relacionadas.
As soluções a serem adotadas terão os seguintes objetivos:
• evitar a poluição do solo e dos mananciais de abastecimento de água;
• evitar o contato de vetores com as fezes;
• propiciar a promoção de novos hábitos higiênicos na população;
• promover o conforto e atender ao senso estético. ”

Todos esses dados revelam o estado alarmante em que o Brasil vive, que influencia
fortemente na questão da saúde da população que vive nas áreas em que não há abastecimento
de água potável e coleta de esgoto, restando para a população buscar meios clandestinos de
conseguir tais serviços, colocando em risco a saúde dessas pessoas, pois esses serviços adquiridos,
na maioria das vezes, não atendem as normas exigidas pela OMS.
O lançamento de esgotos sem tratamento prévio nos rios é uma alternativa muito utilizada
para afastar e dispor os dejetos em várias cidades do país, afetando na qualidade da água que será
ofertada para a população, que muitas vezes não passará pelo tratamento necessário para os fins
de potabilidade.
“A qualidade da moradia e o seu entorno, isto é, o local onde vivemos é fundamental para
a promoção da nossa saúde” como aponta Zombini e Pelicione (2014, p. 238), o ambiente em que
se habita é essencial para uma qualidade de vida e para a redução dos impactos causados pela
ação do homem no ambiente. Pois nas condições, em que a população não tem acesso aos
sistemas coleta de esgoto, o contato direto com o solo, a ingestão de água ou alimentos
contaminados podem causar doenças no homem.
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2.3 Dados da secretaria de Saúde da cidade de São Rafael
Os dados obtidos no Hospital e Maternidade Dr. Antônio Ferreira Sobrinho, do município
de São Rafael/RN, acerca das doenças infecciosas e parasitária foram organizados na tabela
abaixo, com informações desde o ano de 2010 até 2016.
Tabela 1 Dados sobre doenças infecciosas e parasitárias

164 internações de 2340 internações gerais

7% do total de internações gerais

52 menores de 14 anos

32% menores de 14 anos

73 acima de 60 anos

45% acima de 60 anos

6 mortes

2% do total de internações
*Dados: DataSUS (2010-2016)

No município os bairros afetados por este problema são apenas os mais periféricos, já
que o centro da cidade foi planejado devido à inundação da antiga cidade para a construção
da Barragem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, por falta de planejamento e
crescimento populacional, a população carente hoje habita esses bairros, que são assolados
por problemas sociais e ambientais. A exposição de esgoto, que é fonte de agentes
patogênicos como bactérias e parasitas, é a principal ameaça à saúde nesses locais, pois pode
transmitir várias doenças como: amebíase, ancilostomíase, ascaridíase, cisticercose, cólera,
dengue, diarreia, desinteiras, elefantíase, esquistossomose, febre amarela, febre paratifoide,
febre tifoide, giardíase, hepatite, infecções na pele e nos olhos, leptospirose, malária,
poliomielite, teníase e tricuríase.
De acordo com a secretária de saúde do município, as doenças mais comuns que estão
relacionadas com a falta de saneamento são amebíase, difteria, febre amarela, viroses,
disenterias, e no início do ano de 2016, houve o início de um surto de Chikungunya, uma
doença que é transmitida através do mosquito Aedes Aegypti, que se reproduz em água
parada, e a questão dos esgotos à céu aberto propicia a uma maior reprodução do mosquito,
propagando a doença, além da dengue e da Zika.
É importante salientar que para reduzir a ocorrência dessas doenças, é fundamental que a
população tenha acesso as condições mínimas de saneamento, o saneamento básico contribui
XII CONGIC | II
II SECITEX

981

diretamente na melhoria da saúde da população pois reduz a incidência de doenças decorrentes
na falta desses serviços (OMS, 2006). Com água e esgoto tratados corretamente, destinação e
tratamento adequado do lixo, assim como serviços de drenagem urbana, instalações sanitárias
corretas e educação para a promoção de hábitos saudáveis de higiene, é possível diminuir a
incidência desses problemas de saúde, além de reduzir os impactos ambientais, que influenciam
tanto a população residente na área afetada, como também pode gerar danos irreversíveis para a
região em questão.

3. CONCLUSÃO
Todo cidadão tem seus direitos e deveres, assim como o poder público tem um
compromisso com a população de cada localidade. Certos casos ocorrem de o poder executivo
não conseguir atender a demanda de serviços (por impotência ou incompetência), isso ocorre em
várias cidades do Brasil, inclusive em São Rafael. A concretização de sistemas de saneamento
básico em comunidades mais carentes já apresentaria um grande passo de cidadania e
responsabilidade, assim como elevaria efetivamente o que se entende por desenvolvimento
social.
A questão de saúde ambiental deve entrar na pauta, com extrema importância, dos órgãos
públicos, pois é dever deles propiciar que a população tenha acesso a serviços básicos para
sobrevivência e qualidade de vida, pois isto não deve ser algo somente possível para as camadas
mais favorecidas financeiramente de população. Igualdade na oferta desses serviços poderá
culminar na melhoria da convivência em sociedade e o fim ou atenuação das diferenças sociais,
tão forte no país e no mundo.
Além de melhorar a qualidade de vida da população, o saneamento básico e coleta de
esgoto poderão resolver outros problemas, ligados à impactos ambientais, pois a negligência em
relação ao meio ambiente, está tornando o planeta inabitável, e se não forem tomadas logo
medidas em relação aos problemas ambientais, nem as classes mais beneficiadas da sociedade
terão acesso a qualidade de vida.
É possível concluir que a ocorrência de doenças infecciosas e parasitarias está totalmente
ligada à liberação inadequada de esgoto doméstico, a falta de investimento em saneamento e
esgotamento sanitário leva geração de graves problemas de saúde na população. A necessidade

XII CONGIC | II
II SECITEX

982

de intervenção pública é essencial para que a população do município não sofra muito mais com
esse problema.

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CAVALCANTI, Lana de Souza. Uma geografia da cidade – elementos da produção do espaço
urbano. In: CAVALCANTI, Lana de Souza (Org.). Geografia da cidade: A produção do espaço urbano
em Goiânia: Editora Alternativa, 2001.

CONAMA nº 1, de 23 de janeiro de 1986. (Publicação - Diário Oficial da União - 17/02/1986)

CORRÊA, Roberto Lobato. O espaço urbano. 3º ed. São Paulo: Ática, 1995.

OMS
–
Organização
Mundial
da
Saúde.
Disponível
http://www.who.int/eportuguese/countries/bra/pt/. Acesso em 25 de agosto de 2016.

em:

OPAS – Organização Pan-Americana da Saúde nas Américas: 2007 Washington, D.C.: OPAS,©
2007. 2 v. (OPAS, Publicação Científica e Técnica, n. 622).
JR., Arlindo Philippi; MALHEIROS, Tadeu Fabrício. Saúde Ambiental. In: In: Arlindo Philippi Jr, Maria
Cecília Focesi Pelicioni (Org.) Educação Ambiental e Sustentabilidade. 2º ed. Barueri/SP, Editora
Manole, 2014.

SANTOS, Milton. O espaço da cidadania e outras reflexões. 2º ed. Brasília: Fundação Ulysses
Guimarães,
2013.
Disponível
em:
http://www.fundacaoulysses.org.br/uploads/acervos/15/pdf/1440003461-1398280172-vol-03milton-santos.pdf. Acesso em 26 de agosto de 2016.

RIBEIRO, Júlia Werneck; ROOKE, Juliana Maria Scoralick. SANEAMENTO BÁSICO E SUA RELAÇÃO
COM O MEIO AMBIENTE E A SAÚDE PÚBLICA. Faculdade Federal de Juiz de Fora, 2010.

ZOMBINI, Edson Vanderlei; PELICIONI, Maria Cecília Focesi. Saneamento Básico para a Saúde
Integral e a Conservação do Ambiente. In: Arlindo Philippi Jr, Maria Cecília Focesi Pelicioni (Org.)
Educação Ambiental e Sustentabilidade. 2º ed. Barueri/SP, Editora Manole, 2014.

XII CONGIC | II
II SECITEX

983

CIÊNCIAS
DA SAÚDE

COMUNICAÇÃO
ORAL

984

AUTONOMIA FUNCIONAL E RISCO DE QUEDAS EM IDOSOS PARTICIPANTES DE
UM PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA NO IFRN MOSSORÓ
1

2

M. M de Mesquita ; G. V. M Maia ; T. T. O. S da Fonsêca3 V. J. A Ferreira4
1
2
3
E-mail: monica.mesquita@ifrn.edu.br ; gabriel.maia@outlook.com ; tamaraticyana@hotmail.com ;
4
victoriajulianaf@gmail.com

RESUMO
O processo de envelhecimento e as doenças
crônicas que acometem os idosos geram sérios
distúrbios de equilíbrio, tornando-os mais
suscetíveis às quedas. O Objetivo desse estudo foi
analisar o equilíbrio e a autonomia funcional, e
risco de quedas em idosos participantes de um
programa de atividade física no IFRN - Mossoró.

Estudo do tipo experimental, composto por idosos
cadastrados na Unidade Básica de Saúde (UBS)
Duclécio Anton e participantes de um programa de
atividade física no IFRN, na cidade de Mossoró-RN.
Para avaliar o equilíbrio funcional e risco de quedas
serão utilizados o TUG (Teste Timed Up and Go) e
pela Escala de equilíbrio funcional de Berg.

PALAVRAS-CHAVE: equilíbrio, idosos, quedas

FUNCTIONAL AUTONOMY AND RISK OF FALLS IN ELDERLY PARTCIPANTES OF A PHYSICAL
ACTIVITY PROGRAM ON - CAMPUS MOSSORÓ IFRN
ABSTRACT
The process of aging and chronic diseases that affect
older adults lead to serious balance disorders, making
them more susceptible to falls. The aim of this study
is to analyze the functional balance and the
autonomy, and risk of falls in elderly participants of a
physical activity program in IFRN - Mossoró. Study of
the experimental type, consisting of elderly enrolled

in Basic Health Unit (UBS) Duclécio Anton and
participating in a physical activity program in IFRN in
the city of Mossoro - RN. To evaluate the functional
balance and risk of falls will be used the TUG (Test
Timed Up and Go) and the functional balance Scale
Berg.

KEY-WORDS: balance, seniors, falls
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1. INTRODUÇÃO
A expectativa de vida está aumentando e o crescimento da população idosa é um
fenômeno global, principalmente entre as populações dos países desenvolvidos e em
desenvolvimento (ALVES JÚNIOR, 2010; PAULA, 2010). Nesse âmbito, um dos fatores que limitam
os idosos é o desequilíbrio. O déficit de equilíbrio tem grande impacto na vida do indivíduo idoso,
gera instabilidade, muitas vezes incapacitante, restrição de movimento, predisposição a quedas e
fraturas. Tais fatores podem levar ao aumento da morbimortalidade, diminuição da
independência e altos custos com tratamentos, internações e cuidados especiais, para as famílias
e para a sociedade (PAIXÃO, 2006). Dessa forma, a atividade física prescrita de forma adequada
parece ser capaz de assegurar a manutenção da qualidade de vida e proporcionar uma autonomia
funcional adequada para esta determinada população idosa.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O envelhecimento da população é um fenômeno mundial que vem ocorrendo com rapidez.
É entendido como um processo que provoca alterações em vários sistemas corporais, causando
limitações visuais, auditivas, motoras e intelectuais, além de um conjunto de doenças crônicas.
Essas disfunções levam à diminuição da saúde geral e, em diversos graus, à redução da capacidade
funcional, desencadeando a dependência nas atividades diárias (ASSIS et al., 2014).
No Brasil, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) demonstram
crescimento progressivo da população de idosos, 60 anos ou mais. Em 1991, os idosos
representavam 4,8% da população brasileira; chegando a 5,9% em 2000 e 7,4%, em 2010 (BRASIL,
2010). Estima-se que em 2025, o Brasil terá 32 milhões de idosos, sendo a sexta população
mundial nessa faixa etária, e em 2050 22,71% da população brasileira, será de idosos (MORAES,
2012).
Durante a fase de envelhecimento, fatores biológicos, doenças e causas externas podem
influenciar a forma em que ela se dá. A queda é uma delas e, segundo a Classificação Internacional
de Doenças (CID-10), é uma causa externa. As quedas figuram entre as alterações decorrentes do
envelhecer que tornam o idoso mais fragilizado e susceptível a eventos incapacitantes (FRANÇA;
SOUZA; SILVA, 2009).
A queda pode ser considerada um caso de saúde pública e grande causa de morte em
idosos. Segundo os dados do Sistema de Informações Hospitalares (SIH) do Sistema Único de
Saúde (SUS) que, para os anos de 2008 a 2012 contabilizaram 1.726.427 internações por quedas
no Brasil. No mesmo ano, a taxa de mortalidade hospitalar foi de 1,88 para cada 100 internações,
com gasto médio de R$ 843,71 e 4,6 dias, em média, de permanência hospitalar.
Nesse sentido, um dos fatores que limitam os idosos é o desequilíbrio. O déficit de
equilíbrio tem grande impacto na vida do indivíduo idoso, gera instabilidade, muitas vezes
incapacitante, restrição de movimento, predisposição a quedas e fraturas. Tais fatores podem
levar ao aumento da morbimortalidade, diminuição da independência e altos custos com
tratamentos, internações e cuidados especiais, para as famílias e para a sociedade (PAIXÃO, 2006).
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A Autonomia Funcional parece ser um ponto que merece um certo destaque e atenção
nesse âmbito da pesquisa, pois engloba várias qualidades e capacidades físicas e mentais
relacionadas a um envelhecimento com qualidade. A resistência aeróbica, a agilidade, força,
flexibilidade e o equilíbrio, por exemplo, permeiam um envelhecimento saudável e independente.

3. METODOLOGIA
Estudo do tipo experimental, composta por idosos cadastrados na Unidade Básica de
Saúde (UBS) Duclécio Anton e participantes de um programa de atividade física no IFRN, na cidade
de Mossoró-RN.
 Critérios de inclusão: Idosos de ambos os sexos, com idade igual ou acima de 60
anos, participantes de um programa de atividade física no IFRN, na cidade de Mossoró-RN.
 Critérios de exclusão: Serão excluídos do estudo os sujeitos que apresentarem doenças que
possam interferir no equilíbrio (labirintite, anemia) ou que dependessem de auxílio para
manter o equilíbrio.
3.1 PLANO DE RECRUTAMENTO DA AMOSTRA
Os idosos foram convidados para uma reunião onde foram apresentados os objetivos e
procedimentos da pesquisa, como também apresentação do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE). Assim, apenas seriam submetidos à intervenção aqueles que condicionassem
sua participação de modo voluntário e assinassem o TCLE. As avaliações foram realizadas em local
reservado e apropriado no IFRN Campus Mossoró.
3.2 Coleta de dados
Foram feitas três avaliações, uma no início da pesquisa, uma após 18 semanas e terceira após 36
semanas, onde os idosos continuaram fazendo seus programas de atividades físicas após cada
avaliação.
3.2.1 Escala de Equilíbrio de Berg (EEB)
A Escala de Berg é um teste utilizado para avaliar o grau de equilíbrio do paciente e a possibilidade
de queda. É composta de 14 itens de avaliação com pontuação de 0 a 4 pontos para cada item,
cuja pontuação total máxima é de 56 pontos. O ponto de corte é 45, ou seja, abaixo desse valor o
equilíbrio já é considerado alterado (BERG et al., 1992; MIYAMOTO, 2004).
3.2.2 Timed Up and Go (TUG)
Este teste tem como finalidade avaliar a mobilidade funcional e consiste em medir o tempo gasto
pelo idoso para levantar-se de uma cadeira, sem ajuda dos braços, caminhar uma distância de três
metros, dar a volta, caminhar em direção à cadeira e sentar-se novamente (PAULA et al., 2007;
PODSIADLO et al., 1991).
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Figura 1 e 2: Realização de testes em idosos, no setor de educação física do IFRN – Campus Mossoró.

Figura 3: Observação da realização dos exercícios feitos pelos idosos na academia do IFRN – Campus Mossoró.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A tabela 1 apresenta os resultados em média e desvio padrão dos testes de equilíbrio
realizados pelos idosos.

Variáveis

Média ± DP

TUG (s)

7,70 ± 1,08

EEB (pontos)

51,58 ± 4,38

TUG = timed up and go test; EEB = Escala de Equilíbrio de Berg.
Tabela 1. Desempenho de equilíbrio dos participantes.
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A literatura prevê que pontuações iguais ou abaixo de 45 pontos na EEB estão associadas a
maior predisposição à quedas (COSTA, 2011). Para Costa e Neri (2011) uma melhora de 2 pontos
significa uma redução de 30% na propensão às quedas em idosos.
Silva et al. (2008) encontraram resultados similares aos do presente estudo e verificaram
também não haver diferença no equilíbrio entre idosos ativos e inativos fisicamente. Benefícios
semelhantes ao nosso estudo, levando em consideração ser fisicamente ativo, também foram
encontrados por Pedrosa e Holanda (2009) na avaliação de 32 idosas hipertensas avaliadas através
do TUG (9,0 ± 2,0 seg).
Karuka, Silva e Navega (2011) citam que a EEB e o TUG apresentam correlação baixa, no
entanto concluíram que ambos se complementam. Dentre os instrumentos de avaliação do
equilíbrio utilizados, ressalta-se a vantagem da EEB em relação aos demais, visto que ela avalia
muitos aspectos diferentes do equilíbrio e necessitam de poucos equipamentos para serem
administradas. No entanto, o tempo necessário para administrar esse teste é mais longo em
comparação ao TUG (KARUKA, SILVA e NAVEGA, 2011).

5. CONCLUSÕES
“A queda é um evento bastante comum e devastador em idosos. Embora não seja uma
consequência inevitável do envelhecimento, pode sinalizar o início de fragilidade ou indicar
doença aguda. Além dos problemas médicos, as quedas apresentam custo social, econômico e
psicológico enormes, aumentando a dependência e a institucionalização. Estima-se que há uma
queda para um em cada três indivíduos com mais de 65 anos e, que um em vinte daqueles que
sofreram uma queda sofram uma fratura ou necessitem de internação. Dentre os mais idosos,
com 80 anos e mais, 40% caem a cada ano. Dos que moram em asilos e casas de repouso, a
frequência de quedas é de 50%. A prevenção de quedas é tarefa difícil devido a variedade de
fatores que as predispõem.” Relata a biblioteca virtual de saúde. Os fatores de risco que mais se
associam às quedas são: idade avançada; sexo feminino; história prévia de quedas; imobilidade;
baixa aptidão física; fraqueza muscular de membros inferiores; fraqueza do aperto de mão e
equilíbrio diminuído. Atividades e comportamentos de risco e ambientes inseguros aumentam a
probabilidade de cair, pois levam as pessoas a escorregar, tropeçar, errar o passo, pisar em falso,
trombar, criando, assim, desafios ao equilíbrio. Com isso, o IFRN-campus Mossoró elaborou esse
projeto que consiste em analisar o equilíbrio funcional e risco de quedas em idosos participantes
de um programa de atividade física, que foi concluído com sucesso e mostrou resultados positivos
com a prática de exercícios físicos. No inicio do projeto, os idosos mostraram resultados pouco
preocupantes em relação a atividades físicas. Comparação do desempenho de equilíbrio ao longo
do programa de treinamento. Variáveis: Inicio, Pós 18 semanas, Pós 36 semanas TUG (s) 7,70 ±
1,08 6,78 ± 0,77* 6,24 ± 1,22* EEB (pontos) 51,58 ± 4,38 55,08 ± 1,62* 57,08 ± 1,05* Obs: TUG =
timed up and go test; EEB = Escala de Equilíbrio de Berg. * = Diferença significativa em relação ao
momento Pré (p<0,05). Essa terceira e última avaliação foram feita após 36 semanas, em Abril de
2016, como estava proposto nos objetivo deste Projeto, o que se esperava era uma evolução no
equilíbrio e um menor risco de quedas devido a prática da educação física ao longo do projeto, e
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resultado foi alcançado, os idosos se sentem melhor e além de tudo com uma vida mais saudável e
segura.
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RESUMO
O trabalho de pesquisa consiste no estudo dos principais
movimentos e lesões LER/DORT encontrados no setor de
corte da indústria do vestuário, aplicando a ginástica
laboral como método de prevenção e para o aumento da

qualidade de vida do cortador. Por fim, o estudo traz a
análise dos impactos da ginástica laboral no setor
estudado.

PALAVRAS-CHAVE: LER/DORT, corte, ginástica laboral, vestuário.

IMPACT ON LABOR GYMNASTICS CUTTER FUNCTION IN THE GARMENT INDUSTRY
ABSTRACT
The research is the study of the main movements and
lesions found in the clothing industry cutting sector,
applying labor gymnastics as a method of prevention and

increased quality of life of workers. Finally, the study
provides an analysis of the gym studied the industry
impacts.

KEYWORDS: RSI, court, labor gymnastics, cloting.
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1. INTRODUÇÃO
Desde a segunda metade do século XVIII, a Europa apresentou um forte crescimento em sua
população, acarretando a aceleração da abertura de diversos postos de trabalho, fazendo com que
a tecnologia evoluísse e melhorasse os processos produtivos, causando o aumento da jornada de
trabalho e movimentos repetitivos, ficando conhecido como o início da revolução industrial.
Entretanto, essas mudanças fizeram com que os quadros clínicos tornassem mais rotineira a
incidência de doenças e consequências acarretadas ao longo da jornada de trabalho da população.
Desde então, a indústria foi crescendo junto com o número de operários, mas, por outro lado, a
qualidade de vida desses trabalhadores foi afetada de maneira negativa ao longo do tempo. Só na
metade do século XX que os problemas e doenças relacionadas ao trabalho começaram a se
destacar no âmbito social.
O Congresso Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho utilizou no ano de 1973 o
termo “tenossinovites ocupacionais” para descrever as doenças relacionadas ao trabalho. Esse foi
o primeiro termo referente a essas doenças utilizado no Brasil. Logo depois, surgiu as siglas LER
(Lesão por Esforço Repetitivo) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho) que
se referem as doenças ou lesões ocasionadas devido a intensa jornada de trabalho ou movimentos
repetitivos, que desde então são utilizadas quando se trata de consequências à saúde, relacionadas
ao trabalho. Essas enfermidades são decorrentes da constante repetição, grande força exercida e
vibrações mecânicas.
O setor de corte, assim como outros setores da indústria de confecção do vestuário, está
exposto a riscos ergonômicos, físicos ou acidentes nos diversos postos de trabalho. Esses riscos
levam o trabalhador a sentir desconforto, acarretando várias lesões, problemas de saúde e sequelas
ao longo de sua vida. É comum encontrar um alto índice de afastamento dos funcionários em
decorrência da inadequação postural e do esforço repetitivo no ambiente de trabalho, fazendo-se
necessária a criação de um instrumento de orientação preventiva, contribuindo para a qualidade de
vida dos trabalhadores.
O trabalho de um cortador requer movimentos repetitivos, além de controle sobre máquinas
utilizadas na sala de corte que, muitas vezes, apresentam um índice alto de vibração, podendo,
assim, ao longo da jornada de trabalho, acarretar lesões e desconforto. Sendo assim, é de suma
importância a criação de ferramentas e métodos que venham a prevenir e minimizar o LER/DORT.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Indústria do vestuário
A indústria do vestuário é o setor responsável pelo desenvolvimento de modelos, moldes de
peças, cortes de tecidos ou malhas para peças, customização, costura e expedição do produto final.
Seu principal objetivo é o fornecimento dos produtos de vestuário para lojas ou pontos de vendas
acessíveis a população. É de suma importância para um país devido ao grande número de empregos
gerados e para o abastecimento interno.
A indústria do vestuário é a principal produtora de bens finais do complexo têxtil.
Considerasse que a aplicação dos conceitos de marketing e a implementação de inovações
nesse modelo de indústria são fundamentais para o desempenho competitivo das
empresas. Como o setor é o último elo da cadeia, há relação estreita com o mercado
consumidor, pois ele é responsável pela determinação de critérios de produto e produção.
(GALÃO et al., 2007, p. 148)

A indústria do vestuário teve sua origem aproximadamente no século XIX, mesma época que
a revolução industrial alcançava o seu ponto mais forte. O período foi caracterizado por muitas
mudanças na forma de produção, que passou de artesanal para industrial com auxílio de máquinas
que minimizavam e até substituíam o trabalho humano. A produção de mercadoria em massa
também foi alcançada na indústria do vestuário, com um modelo de divisão de trabalho, onde cada
pessoa desempenha uma única função.
Desde a revolução industrial a indústria do vestuário é considerada uma das mais
importantes, isso devido o número de emprego oferecido e também a influência gerada sobre a
personalidade e modo de vida das pessoas. Com o avanço do capitalismo e do maquinário
empregado nas indústrias, o vestuário se tornava mais complexo e adequado ao gosto das pessoas.
Segundo Porter (1989): “Uma indústria é um conjunto de empresas que fornecem produtos e
serviços que satisfaçam a mesma necessidade dos consumidores. ”
Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT), o setor
é um dos que mais empregam no nosso país, tendo até o final de 2008 1,7 milh ões de
empregados, sendo a sua maioria mulher. O Brasil pouco exporta o vestuário fabricado, tendo
como principal consumidor a população local.
Ainda segundo dados da ABIT, o ano de 2014 marcou a trajetória do setor têxtil e de
confecção brasileiro, que fechou o período com déficit de US$ 5,9 bilhões na balança comercial. Ao
mesmo tempo, houve queda de 6,7% nas exportações, alta de 4,8% nas importações e redução de
4,8% no faturamento que alcançou US$ 55,4 bilhões.
“Em 2014, o setor perdeu 20 mil postos de trabalho, fechando em 1,6 milhão de
pessoas empregadas. A produção de vestuário no período caiu 2% (fechando em 6 bilhões
de peças), a produção têxtil caiu 5% e a exportação baixou 6,7%, representando US$ 7,8
bilhões. A maior queda foi em investimento, que totalizou US$ 1,1 bilhão, 30% menor que
em 2013. As exportações caíram 6,7%, somando US$ 1,17 bilhão”. (GBL Jeans, 2015)

.
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O setor de corte é o setor do objeto de estudo, pois contém um grande risco ergonômico
envolvido com o trabalho, causado pela má postura, bem como um grande risco mecânico, ou seja,
acidentes que podem ser provocados pela má utilização das máquinas de corte.
2.1.1. Setor de corte
O setor de corte é composto por três operações principais, sendo elas o risco, enfesto e o
corte. Este setor é responsável pelo corte de tecidos em partes iguais aos moldes feitos no setor de
modelagem. Um corte bem planejado pode diminuir custo e influenciar na qualidade final da peça.
Corte é considerado um processo industrial de grande importância na confecção, pois o resultado
da operação de ambos influenciará sensivelmente a qualidade e o preço final do produto.”
Para que o corte seja realizado, precisa antes fazer um planejamento de risco, que consiste
em planejar a melhor maneira de reproduzir os moldes no tecido, buscando o menor desperdício
possível da matéria prima. Além do planejamento de risco, há também o enfesto, que é o
estiramento do tecido sobre a mesa, formando camadas sobrepostas que logo depois irá receber a
transferência dos moldes em uma folha de risco ou em um sistema eletrônico.
A operação de corte, como o nome já diz, é responsável pelo corte de matéria prima já em
camadas e com os moldes já encaixados na folha de risco. O operador da máquina de corte irá
manipular a mesma seguindo os desenhos da folha de risco, vale ressaltar que hoje já existe
sistemas automatizados que realizam o corte sem a necessidade do operador todas as horas.
Há diversas máquinas utilizadas pelo corte, podendo ser manual ou automatizadas. As
máquinas manuais são as principais causadoras de lesões decorrentes ao trabalho de um cortador,
sendo elas: Máquina de disco, tesoura, máquina de faca ou lâmina vertical, máquina de balancim
ou prensa, serra fita, máquina de faca montado sobre braço articulado e máquina de cortar viés.
Umas das máquinas mais utilizadas nesse setor são as máquinas de disco e faca vertical. Estas
máquinas são as principais causadoras de lesões no setor de corte.

2.2 Qualidade de Vida
Os primeiros indícios do termo Qualidade de Vida (QV) refere-se a muito tempo atrás.
Qualidade de vida é o resultado final de um processo histórico cujas primeiras tentativas
conceituais surgem a partir de 384 a.C., onde segundo a visão do filósofo Aristóteles, a vida
com qualidade referia-se aos sentimentos relacionados à felicidade, realização e plenitude.
(TOSCANO, 2013, p. 11)

Segundo Abrams (1973 apud TOSCANO, 2013, p.13): “Qualidade de vida é o grau de
satisfação ou insatisfação, sentido pela pessoa, nos vários aspectos da sua vida”.
Stress é um tipo de sobrecarga psicológica, ocasionada quando o indivíduo exerce mais
pressão sobre si, ultrapassando a condição de resolução de diversas situações. A tensão gerada por
este desgaste psicológico devido à intensa jornada de trabalho pode acarretar vários problemas
indesejados, momentâneos ou com o passar dos anos, afetando diretamente na Qualidade de Vida
do trabalhador, podendo aparecer de diferentes formas no funcionário, de natureza psicológica ou
física. Um dos métodos alternativos que pode ser utilizado para combater essa tensão, proporcionar
uma melhor QV e prevenir possíveis doenças relacionadas ao stress é a prática de Atividade Física.
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2.2.1 Qualidade de Vida e Trabalho
O termo Qualidade de Vida e Trabalho (QVT) pode ser entendido como a melhoria da QV
oferecida com o intuito de o funcionário elevar o seu conforto físico e mental para o seu dia-a-dia,
não visando apenas a produção do trabalhador em relação a empresa, e sim seu bem-estar pessoal,
para obter uma saúde melhor. Ou seja, o trabalhador vai ter uma elevação de satisfação que
consequentemente irá acarretar na sua jornada de trabalho, pois como ele terá uma maior atenção
voltada para sua condição pessoal, ocorrerá menos problemas decorrentes da intensa jornada de
trabalho.
A QVT não visa somente o bem estar do trabalhador, mas também a maneira que ele vai
desenvolver o trabalho, ou seja, está relacionada com a melhoria da produção no local de trabalho,
tendo o objetivo de melhorar cada vez mais o desempenho do funcionário em sua função, para que
gere mais renda para empresa e uma melhor qualidade no resultado final das peças produzidas.
Na indústria do vestuário, a melhoria da Qualidade de Vida deve ir muito além do interesse
capitalista e produtivista referente ao aumento da produção no chão de fábrica, o funcionário passa
a ser reconhecido como individuo merecedor de todo o apoio e atenção necessária para se sentir
confortável e trabalhar de maneira adequada em seu posto de trabalho, incentivando-o, desta
forma, obter não só a melhoria da qualidade das peças e meta da produção pessoal, mas também
o aperfeiçoamento da satisfação do trabalhador no que se refere ao seu estado biopsicossocial,
evitando a LER/DORT, o estresse e a falta de ergonomia, por exemplo, desconfortos gerados pela
ausência de QV.
2.2.2 Ginástica laboral
Ginástica laboral pode ser entendida como a prática de atividade física de trabalhadores
durante a jornada de trabalho, que visa melhorar a condição física do mesmo, e deve ser
acompanhada por um profissional da saúde física.Um dos objetivos da ginástica laboral é fazer com
que o trabalhador fortaleça as partes do corpo que são mais forçadas durante o trabalho, fazendo
com que haja a prevenção de algumas doenças como o LER/DORT, além de diminuir o sedentarismo.
“Consiste em exercícios realizados no local de trabalho, atuando de forma
preventiva e terapêutica no caso da LER, sem levar o trabalhador ao cansaço, por ser de
curta duração e enfatizar o alongamento e a compensação das estruturas musculares
envolvidas nas tarefas ocupacionais diárias”. (CAÑETE, 1996; LABOR PHYSICAL, 1999;
MARATONA; 1999; MGM, 1999; apud POLITO; BERGAMASCHI, 2010 , p. 27)

Assim como mostra o site Biodiversidade, a ginástica laboral acarreta alguns benefícios, que
servem para problemas psicológicos, fisiológicos, sociais, empresariais, etc. Benefícios esses que
atuam em várias esferas pessoais:





Psicológicos: Há o combate de tensões emocionais;
Fisiológicos: Há a diminuição na execução das tarefas diárias;
Sociais: Promove a interação social;
Empresariais: Faz com que os trabalhadores e a sociedade tenham uma visão positiva
da empresa.
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2.2.3 Técnicas de relaxamento
Técnicas de relaxamento consistem em métodos desenvolvidos com o propósito de eliminar
tensões, sejam elas emocionais, físicas ou mentais, que são desencadeadas através de diversos
fatores durante a jornada de trabalho. Podemos citar como exemplos de técnicas de relaxamento:





Automassagem;
Yoga;
Meditação;
Pranayama

As técnicas de relaxamento entraram no contexto social a muito tempo atrás, em ritos
religiosos e culturais que procuravam relaxar a mente e o corpo através das meditações. No
contexto atual, esse método também foi adotado na indústria, visando a diminuição do stress nos
trabalhadores e suas possíveis consequências.
“Uma técnica de relaxamento é um método de intervenção psicológica não específico (ou
seja, pode ser utilizado no tratamento de diversos tipos de problemas) que tem por fim
auxiliar o indivíduo a atingir um estado de relaxamento físico (relaxamento muscular e
redução da estimulação do sistema nervoso simpático) e mental (tranquilidade e equilíbrio
interior)”. (VAITL, 1982)

3.

METODOLÓGIA
3.1 Caracterização do Objeto de Estudo
O objeto estudado é o impacto da ginástica laboral na qualidade de vida do cortador da

indústria de vestuário, sendo empregado o uso de uma cartilha como guia para facilitar na execução
dos exercícios. O início do estudo se deu com a identificação da falta de Qualidade de Vida (QV) no
setor estudado, prosseguindo com a criação de movimentos laborais que favorecessem a QV, como
fase final foi aplicado os movimentos laborais em empresas locais e recolhido os dados da aplicação.
Logo após entrou-se na fase resultado do objeto de estudo, que, como previsto, trouxe resultados
qualitativos em sua maioria.

3.2 Método da Pesquisa
Quanto a natureza do trabalho pode ser classificada como aplicada, pois tem como objetivo
aprimorar os conhecimentos obtidos com base nos estudos permitindo, assim, a aplicação da
pesquisa para solução de doenças ou problemas específicos.
De acordo com Barros e Lehfeld (2000, p. 78), a pesquisa aplicada tem como motivação a
necessidade de produzir conhecimento para aplicação de seus resultados, com o objetivo de
“contribuir para fins práticos, visando à solução mais ou menos imediata do problema encontrado
na realidade”.
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A forma de tratamento e interpretação dos dados coletados para nossa pesquisa foi de
natureza qualitativa, pois não nos prendemos na representação numérica dos dados obtidos,
procuramos compreender os casos para analisar e chegar a uma conclusão específica e que
pudesse satisfazer as indagações proporcionadas pela existência de problemas.
Na pesquisa qualitativa, o cientista é ao mesmo tempo o sujeito e o objeto de suas
pesquisas. O desenvolvimento da pesquisa é imprevisível. O conhecimento do pesquisador
é parcial e limitado. O objetivo da amostra é de produzir informações aprofundadas e
ilustrativas: seja ela pequena ou grande, o que importa é que ela seja capaz de produzir
novas informações (DESLAURIERS, 1991, p. 58).

Os objetivos propostos para construção do trabalho podem ser caracterizados de maneira
explicativa, pois nos preocupamos em realizar pesquisas que explicassem determinados
problemas que levavam ao aparecimento das doenças abordadas nos trabalhadores do setor de
corte.
Segundo Gil (2009, p. 28) pesquisas explicativas: “São aquelas pesquisas que têm como
preocupação central identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência
dos fenômenos. ”
A coleta dos dados foi feita com base em estudos já desenvolvidos, ou seja, nos baseamos
em materiais elaborados e específicos do interesse do trabalho, levando a comprovação das
afirmações e tornando a coleta técnica dos dados bibliográfica.
Segundo Gil (2009, p. 50): “A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já
elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os
estudos seja exigido algum tipo de trabalho desta natureza, há pesquisas desenvolvidas
exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. ”

4. RESULTADO E DISCUSSÕES
4.1 Cartilha Laboral
Foi estudado a melhor forma de colocar as informações dos exercícios a disposição dos
trabalhadores locais, sendo assim, cartilhas laborais foram aplicadas na empresa Starret, nelas
continham todas as imagens dos exercícios e a explicação de como deveriam ser realizados, além
disso, foi realizado uma demonstração dos exercícios para sanar qualquer dúvida.

4.2 Questionário
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Um mês depois nós realizamos outra visita para saber qual foi a satisfação das funcionárias
com o uso diário da Ginástica Laboral em sua rotina e fizemos um questionário no qual obtivemos
as seguintes informações:
Funcionária 1:
A primeira funcionária entrevistada não realizou os exercícios propostos de maneira
contínua devido aumento da carga de trabalho não teve tempo suficiente para se exercitar, afirmou
achar a Ginástica Laboral muito importante para sua função e falou que quando a rotina da fábrica
estiver mais leve e ela tiver mais tempo vai começar a fazer os exercícios de maneira regular, mesmo
assim, disse ter uma leve melhora no desconforto que sente durante a jornada de trabalho.
Funcionária 2:
A segunda funcionária entrevistada disse que realizou alguns dos exercícios que foram
propostos, falou que devido a falta de tempo não teve como realizar todos, mas já notou que sentiu
melhora e alívio dos incômodos depois que fez os exercícios, ela afirmou que a Ginástica Laboral
tem uma grande importância para os funcionários da função de cortador, disse que vai continuar
fazendo os exercícios e quando tiver mais tempo vai fazer todos.
De uma forma geral a aplicação da cartilha laboral teve êxito, sendo destacada pelos
trabalhadores como uma forma de minimizar os danos causados pelo trabalho e dando ênfase a
importância da ginástica laboral. Mesmo com a dificuldade em lidar com o tempo, todos relatam
um grau de melhora nos incômodos que sentem ao executar as tarefas diárias

5. CONCLUSÃO
A Cartilha Laboral foi desenvolvida a partir da dificuldade da execução do aplicativo virtual,
esse método foi pensado para obter o sucesso na aplicação, facilitando a execução dos exercícios
durante o trabalho e em casa, já que o banner pode ficar exposto na parede do setor de corte e a
cartilha pode acompanhar as funcionárias em todos os lugares.
Com a aplicação dos exercícios através do banner e da cartilha podemos perceber que nossos
estudos caminharam para o rumo correto e que obtivemos sucesso nos resultados. Os exercícios
proporcionaram diminuição das dores e alívio das tensões, o que significa que com o uso constante
da Ginástica Laboral os cortadores irão viver de uma forma mais tranquila, com menos incômodos,
prevenindo as doenças e tratando as lesões sofridas no dia-a-dia.
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RESUMO
O tema Qualidade de Vida no Trabalho (QVT)
torna-se cada vez mais recorrente no ambiente
administrativo em vista do gradativo aumento da
preocupação da relação das condições adequadas para
realização de determinadas atividades e a produtividade
daquele indivíduo. A QVT envolve fatores, como a
satisfação com o trabalho executado, as possibilidades
de futuro na organização, o reconhecimento pelos
resultados alcançados, o salário recebido, os benefícios
auferidos, o relacionamento humano dentro do grupo e

da organização, o ambiente psicológico e físico de
trabalho, a liberdade e responsabilidade de decidir e as
possibilidades de participar. Trabalhar o tema Qualidade
de Vida entre Bolsistas de Iniciação Profissional do IFRNIP faz-se importante para que a missão dessa instituição
e os objetivos do programa possam ser atendidos. Diante
dessa necessidade, o presente trabalho avalia como está
a Qualidade de Vida desses alunos, de forma a colaborar
com o crescimento pessoal e profissional dos mesmos.

PALAVRAS-CHAVE: QVT, trabalho, bolsistas.

Quality of life for Professional Initiation Fellows of IFRN Campus Ipanguaçu
ABSTRACT
The theme of Quality of Life at Work
increasingly recurrent becomes the administrative
environment in view of the gradual increase in concern
regarding the appropriate conditions for carrying out
certain activities and productivity of that individual. The
quality fo life at work involves factors such as satisfaction
with the work done, the future possibilities in the
organization, recognition for the results achieved, their
salary, accrued benefits, human relationships within the

group and the organization, the psychological and
physical environment of work, freedom and
responsibility to decide and opportunities to participate.
Working the theme Quality of Life among Scholars IFRNIP Professional Initiation is it important to the mission of
the institution and the program objectives can be met.
Given this need, this paper evaluates how is the quality
of life of these students in order to collaborate with the
personal and professional growth of the same.

KEYWORDS: quality, life, work
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1. INTRODUÇÃO
Falar em qualidade de vida significa falar em promoção a saúde e ao bem estar, isso
pode ser um desafio quando falamos em associar o tema ao trabalho. Muitos espaços de
trabalho tornam-se prejudiciais à saúde por diversos fatores, sejam eles: físicos, sociais,
culturais ou pessoais.
No sentindo de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), ALBUQUERQUE E LIMONGI-FRANÇA
(1998) sustentam que diz respeito à um conjunto de ações de uma empresa que envolve
diagnóstico, implantação de melhorias e inovações dentro e fora do ambiente de trabalho,
visando propiciar condições plenas de desenvolvimento humano para e durante a realização do
trabalho.
Rocha (1998) observou que a melhoria da qualidade de vida no trabalho surgiu como uma
preocupação no meio acadêmico, não só pelo aspecto material enfatizado pela saúde e segurança,
mas, de uma forma mais abrangente, por meio da humanização do trabalho. A qualidade de vida
no trabalho cria oportunidades ao trabalhador, dando-lhe maior responsabilidade, autonomia,
participação no processo decisório, nos resultados e no seu desenvolvimento completo, e o
indivíduo terá maior oportunidade de realização pessoal e progresso em seu trabalho.
Para um funcionário de qualquer empresa, inclusive os bolsistas da instituição, existe uma
série de fatores que influenciam na satisfação com o trabalho. Como por exemplo, se as atividades
que realiza lhe são prazerosas, se o que faz estar de acordo com sua capacidade, se mesmo
trabalhando consegue ter um bom acompanhamento médico e manter sua saúde estável, uma
boa alimentação, além de tempo para realizar atividades que lhe proporcionem certa sensação de
bem-estar ou de prazer, e se a empresa dá a assistência necessária para que o mesmo tenha
conforto no ambiente de trabalho.
O Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte apoia a permanência e
o êxito escolar dos estudantes em situação de vulnerabilidade social, com foco na conclusão do
curso e no sucesso escolar. Esse apoio conta com um programa de Iniciação Profissional, que visa
propiciar ao aluno, não apenas o suporte financeiro, mas também uma experiência laboral.
Fomos instigados, portanto, a analisar se essa experiência laboral estava propiciando aos
estudantes êxito na conclusão do curso aliado a qualidade de vida, considerando que estavam
inseridos em ambientes de trabalho durante o processo de educação.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1. Aspectos fundamentais para qualidade de vida
Segundo MASSOLA (2016,) para OMS existem aspectos fundamentais para se determinar a
Qualidade de Vida do indivíduo e denominaram esses aspectos de “domínio”. Ao todo são seis
domínios com suas subdivisões.
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Domínio físico: nesse caso, o que determina nossa Qualidade de Vida seria
existência ou não de dor e desconforto, energia e fadiga, e a qualidade do nosso sono e descanso;

Domínio psicológico: os itens importantes seriam os sentimentos positivos e
negativos, autoestima, e os aspectos cognitivos, como pensar, aprender, memorização e
concentração;

Domínio do nível de independência: ressalta-se a importância da capacidade de
trabalho, da mobilidade, de manter-se apto para as atividades da vida cotidiana, e os prejuízos da
dependência de medicamentos;

Domínio das relações sociais: destaca o suporte ou apoio social, as relações
pessoais e a vida sexual;

Domínio do ambiente: inclui a segurança física e proteção, o ambiente no lar, os
recursos financeiros, a disponibilidade e qualidade dos serviços de saúde, o transporte, a
oportunidade de lazer e aspectos do ambiente físico, como poluição, trânsito e clima;

Domínio dos aspectos espirituais: religião e crenças pessoais, que influenciam as
perspectivas e objetivos de uma pessoa, trabalhando, assim, como sua Qualidade de Vida.
A capacidade que o seu corpo (coração, pulmão, músculos e vasos sanguíneos) possui de
resistir à correria do dia-a-dia, desde trabalho, atividades domésticas e esforços físicos mais
intensos, é chamada de condicionamento físico. Apresentar um bom condicionamento físico é
possuir uma reserva de energia suficiente para fazer tudo que gosta, precisa e deseja. É a
capacidade de resistir ao stress, de realizar as atividades da vida com mais entusiasmo. (Almeida,
2016)
Praticando exercícios você melhora sua autoestima, aumenta sua força de vontade e
confiança em si mesmo. A autoestima que te traz um melhor desempenho físico, e tudo que você
precisa para se sentir bem e até produzir mais no trabalho e em outras atividades. Não deixe que
o tédio tome conta de sua vida e não se entregue a uma rotina estressante visto que isso contribui
para o aparecimento de doenças, então, é de extrema importância incluir os esportes em nosso
cotidiano. (Almeida, 2016)
A diversão e a descontração são cada vez mais importantes no combate do estresse
mental, físico e psicológico. Visto que se divertir é o ato de desviar qualquer coisa do seu curso
natural e se concentrar em experiências prazerosas para o seu corpo e sua mente, certas
atividades como: esportes, dança, música, leitura e viagens podem ser eficazes para o
relaxamento.
Se divertir nada mais é do que manifestar vitalidade através de canais e no ritmo especial
que a natureza lhe estabeleceu, podendo ser a melhor solução para uma pessoa que se sente,
geralmente, exausta, tanto física como mentalmente. (Poli, 2016)
Em 2013, o jornal Bem estar, do portal G1, já nos alertava que boa parte da população,
principalmente os jovens, aproveita seu tempo livre e de divertimento usando a internet e no final
das contas esse costume pode acarretar mais prejuízos do que benefícios. Geralmente, quem é
viciado em tecnologia tem outros problemas associados, como obesidade, depressão, fobia social
e lesões por esforços repetitivos por causa dos movimentos no computador.
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A terapeuta ocupacional Mariana Nicolosi, alerta que pausas de 1 a 10 minutos a cada hora
para levantar e caminhar são importantes para prevenir problemas graves com as articulações,
recomendando alongar as mãos durante esse tempo parar o corpo relaxar e se recuperar. Se a
pessoa já tiver alguma dor, a recomendação é utilizar gelo, órteses ou fazer automassagem. (Bem
Estar, 2013)
Segundo o The Huffington Post, os distúrbios do sono não significam apenas que você não
consegue dormir, eles também podem ter impacto na sua qualidade de vida. Mesmo se você
dormir um total de sete ou oito horas por dia, se a sua qualidade de sono é baixa - ou seja, não é
suficiente profunda -, seu corpo passa a não responder perfeitamente durante o dia. (Unimed,
2016)
Além da falta de concentração, as pessoas se tornam mais propensas ao câncer, doenças
cardíacas e diabetes. Elas também acabam tendo mau desempenho no trabalho, aos transtornos
de humor e podem desencadear a depressão. Além disso, há pesquisas que mostram que o sono
de baixa qualidade ou insuficiente também podem levar ao ganho de peso, pois as pessoas
cansadas tendem a comer mais para acordar. (Unimed, 2016)
Segundo a Cartilha de Alimentação Saudável e Sustentável do Ministério da Educação MEC (2007), uma alimentação saudável é aquela que atende todas as exigências do corpo, e para
suprir nossas necessidades é preciso que façamos a ingestão equilibrada dos nutrientes, como
carboidratos, lipídeos, gorduras, vitaminas e proteínas. No entanto, as pessoas, ao se
alimentarem, buscam em primeiro lugar satisfazer o paladar com textura e sabor prazerosos. O
perigo é que muitos dos alimentos que são preferência na hora de escolher pelo sabor não nutre
nosso corpo e até prejudica nossa saúde.
Um estudo intitulado “Análise do Consumo Alimentar Pessoal no Brasil” feito pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE (2011) revelou que cerca de 90% dos brasileiros têm
uma dieta pouco nutritiva e muito calórica. Onde menos de 10% seguem uma dieta que inclui o
consumo de 100 gramas diárias de frutas, legumes e verduras.
Ainda de acordo com o estudo, o consumo de grandes quantidades de alimentos calóricos,
como biscoitos recheados, salsichas, sanduíches, entre outros, é comum entre os brasileiros,
principalmente entre os adolescentes.
O poder aquisitivo também parece influenciar na alimentação dos brasileiros. O estudo
mostrou que o arroz e o feijão, uma combinação tipicamente brasileira, têm sido menos
frequentes na dieta dos mais ricos, que tendem a consumir menos itens que compõem uma dieta
saudável e a consumir mais produtos calóricos e industrializados.
Juntamente com essa má alimentação da maioria dos brasileiros vem diversas
consequências, sendo as principais:


Obesidade;



Desnutrição;



Diabetes;



Pressão Arterial.

XII CONGIC | II
II SECITEX

1004

Observamos, então, a importância de uma alimentação equilibrada, variada, que inclua
todos os grupos alimentares e em quantidade suficiente para satisfazer as exigências nutricionais
de cada indivíduo. A refeição também deve ser colorida, pois quanto mais cor mais adequada é em
termos de nutrientes.

2.2 O IFRN e o programa de iniciação profissional
Segundo o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFRN, o instituto tem como
função social promover a educação científico–tecnológico–humanística, visando à formação
integral do profissional-cidadão crítico-reflexivo, competente técnica e eticamente e
comprometido efetivamente com as transformações sociais, políticas e culturais e em condições
de atuar no mundo do trabalho na perspectiva da edificação de uma sociedade mais justa e
igualitária. Isso se materializa nas ofertas educacionais de formação inicial e continuada de
trabalhadores, de educação profissional técnica de nível médio e de ensino superior de graduação
e pós-graduação, fundamentadas na construção, reconstrução e transmissão do conhecimento.
Os Programas de Assistência Estudantil do IFRN têm como objetivo prioritário assegurar
aos estudantes de baixo poder aquisitivo condições básicas para a sua permanência com
qualidade na Instituição, contribuindo, assim, com a minimização dos índices de retenção e evasão
escolar, quando decorrentes da falta de condições financeiras. (IFRN, 2016)
Dentre esses programas, temos o de Iniciação Profissional que além de uma contribuição
financeira, propicia uma experiência laboral com valorização das potencialidades dos estudantes
através da utilização de seu tempo disponível em uma ocupação produtiva proporcionando ao
mesmo um primeiro contato com o âmbito de trabalho.

3. METODOLOGIA
Inicialmente foi realizada revisão de literatura, no período de 01 a 29 de fevereiro, seguida
da elaboração do questionário, que foi aplicado ao final do mês de março. As questões foram
abertas e fechadas e permitiram analise quantiqualitativa. Na aplicação do questionário, foi
respeitado o direito ao sigilo e não houve interferência na resposta dos participantes por parte dos
pesquisadores. Após a análise dos dados elaboramos uma proposta de intervenção para
Coordenação de Atividades Estudantis, entregue em 19 de abril do ano corrente.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Participaram da pesquisa 38 Bolsistas de Iniciação Profissional, dentre os quais, cerca de
52% relataram ter no máximo 5 horas para descanso e divertimento durante a semana. Esse dado
nos revela que a maioria dos alunos em questão tem pouco mais de 40 minutos diário para algo
tão importante e necessário, como o descanso.
O fato de descansar e se divertir por pouco tempo se tornam mais preocupantes quando
observamos que aproximadamente 39% preferem fazer isso na internet, enquanto que apenas
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31% refere sair com amigos. A necessidade de interação social e expressão corporal podem está
sendo suprimidas e causar um aumento nos níveis de ansiedade e isolamento.
No que se refere ao sono dos entrevistados, mais de 73% referiram que seu sono é
interferido pela carga horária da referida bolsa, conforme apresenta o gráfico 01.

5

10

Nunca
As vezes

6

Frequentemente
Sempre
17

Gráfico 01 – Referente a interferência da carga horária de trabalho no sono

Quando questionados sobre as propostas para melhorar suas condições de sono, a maioria
sugeriu ações voltadas para propiciar algum descanso físico na escola, outros citaram a
possibilidade de redução dos dias de bolsa e/ou da carga horária e também foi citado a
remuneração e a falta de água nos setores como fatores prejudiciais.
Já em relação à alimentação, cerca de 71% consideram que estão em um nível regular, e
alegam que a falta de orientação nutricional e a correria do dia a dia dificulta o consumo dos
alimentos adequados. Aliado a esse fator houve muita crítica aos alimentos servidos no refeitório
e na merenda, alertando sobre a necessidade de haver um profissional de nutrição para
acompanhar a execução dos cardápios e a aceitação dos alunos.
Por outro lado, quando questionamos o consumo de frutas e verduras, 39% respondeu que
consome diariamente e apenas 8% diz não consumi esses alimentos, conforme representado no
gráfico 02.
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8%

Nunca
21%

39%

De 1 a 3 vezes por semana
De 3 a 5 vezes por semana
Todos os dias

32%

Gráfico 02 – Frequência semanal do consumo de frutas e verduras

Relativo à satisfação com as funções que exerce na bolsa, cerca de 73% diz que está
satisfeito e dentre os que responderam negativamente a maioria refere que realiza trabalhos
pesados na Fazenda-escola, que não acrescenta nenhuma formação pessoal aos mesmos.
A relação entre o estudo e a bolsa parece está sendo positiva para maioria, conforme
apresentado no gráfico 03, cerca de 89% refere que foi orientado corretamente sobre suas
atribuições no setor e 81% considera que suas atividades são pertinentes a um bolsista. Nesses
dados, o que chama atenção é o fato de mesmo sendo um número pequeno, existir algum bolsista
que não esteja sendo orientado, ou que desenvolva tarefas que não são pertinentes ao mesmo,
como, por exemplo, trabalho braçal na Fazenda – Escola.
3%

Sim
39%

Não
Na maioria da vezes

55%

Raramente
3%

Gráfico 03 – Se consegue conciliar satisfatoriamente estudos e bolsa

Quanto ao fato de se sentir constrangido no setor mais de 94% referiram não ter esse
problema e dentre os que relataram alguma coisa citaram exemplo de tarefas que não tinham
cunho educacional, como “limpar a parte inferior do aprisco”.
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Em relação à importância da bolsa para melhoria do rendimento acadêmico, em escala de
1 a 10, todos ficaram acima de 5 e cerca de 66% variaram entre 8 e 10, a principal justificativa foi o
fato de precisar ter boas notas para se manter na bolsa e muitos também citaram que a execução
de tarefas que são relacionadas aos conteúdos de sala ajudam bastante.
No que se refere à permanência na instituição, em escala de 1 a 10, cerca de 74% deu nota
entre 8 e 10 para a influência da bolsa nesse processo e as demais notas variaram entre 7 e 5.
Nesse caso o auxílio financeiro foi citado pela maioria como essencial, aliado ao estimulo para
boas notas e a possibilidade de ser mais participativo na instituição.
Em se falando de saúde, muitos bolsistas afirmaram que a bolsa foi positiva, mas a mesma
proporção considerou indiferente e uma quantidade muito próxima relatou ser negativa,
conforme apresentado no gráfico 04. Esse dado negativo, nos alerta para necessidade da
prevenção de acidentes e problemas de saúde relacionados ao trabalho.

Positivo
37%

37%

Negativo

Indiferente
26%

Gráfico 04 – Interferência da bolsa na saúde

Quanto as preocupações causadas pela bolsa, fora do horário, 42% dizem se preocupar
frequentemente com as demandas do seu setor, 87% afirmam ainda que quando pensam no
trabalho fora do setor se sentem normal e apenas 5% referiram levar tarefas do setor para casa ou
para sala de aula. Esses dados nos alertam sobre a importância de ensinar os bolsistas a
necessidade de delimitar espaços e tarefas, para que não se sobrecarreguem, mesmo que isso
ainda não esteja sendo sentido pela maioria.
Quanto ao cumprimento da carga horária observamos que cerca de 45% costuma exceder
o horário, por diversos motivos, dentre eles pagar carga horária, mas também existem aqueles
que gostam de ficar no setor mais tempo, por ser um espaço confortável.
Como sugestão para melhoria do Programa as principais falas foram em torno da
diminuição da carga horária e aumento do salário, sendo enfatizada a importância do pagamento
em dia e da necessidade de atividades de promoção à qualidade de vida. Mas também houve uma
quantidade considerável de respondentes que acreditam não poder melhorar.
Ao término da avaliação da pesquisa faz-se interessante algumas sugestões para a
Coordenação de Atividades Estudantis (COAES), como: Promover um dia de atividades físicas,
relaxantes e terapêuticas que ocorram a cada 15 dias no horário da bolsa; Criação de local
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específico para descanso dos bolsistas com tatame de borracha, almofadas, ar condicionado e som
ambiente; Fazer avaliação pedagógica e psicológica na entrada do programa com vistas a orientar
os horários de estudo e descanso identificar os objetivos e interesses pessoais. Essa avaliação
deveria ser atualizada a cada semestre, de forma a acompanhar os rendimentos pessoais e corrigir
as falhas identificadas no processo; Realizar premiação bimestral para o bolsista que apresenta
melhor rendimento acadêmico com 01 dia de folga; Fazer avaliação nutricional semestral dos
bolsistas e construir cardápios adaptados a essa realidade, através de visitas da nutricionista da
reitoria; Levar a DIGAE a necessidade de reavaliação do valor pago aos bolsistas, solicitando
reajuste, baseado na inflação; Priorizar o envio de alunos a áreas que tenham afinidade direta com
o curso; Solicitar ao Serviço social que analise as tarefas desenvolvidas na fazenda, juntamente
com os funcionários do local e que sejam definidas as ações educativas desse local.

5. CONCLUSÕES
A maioria dos bolsista apresentam fatores negativos com relação a qualidade de vida,
como: poucas horas de descanso, sono prejudicado e alimentação inadequada; A inexistência de
um espaço adequado para descanso na escola tem afetado diretamente esse grupo de alunos,
sendo necessário priorizar a construção desse espaço; Também é relevante o fato da alimentação
servida na escola apresentar problemas, tanto na merenda escolar como nas refeições, alertando
sobre a necessidade de um acompanhamento de profissional nutricionista; O valor da
remuneração também foi citado como problema, e considerando a atual crise financeira nacional,
faz-se necessário repensar esse valor e propor alterações; A relação existente entre notas e
permanência na bolsa, tem forçado parte do grupo a se esforçar de forma positiva, devendo ser
um ponto mais valorizado; Os alunos que exercem tarefas diretamente relacionadas ao seu curso
referem vantagens no processo ensino-aprendizagem, alertando para a importância dessa relação
ao distribuir as vagas; Insatisfação por parte dos alunos que realizam tarefas pesadas na fazenda,
devendo ser analisado qual o cunho educativo dessas tarefas e se realmente condizem com o
programa.
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RESUMO
A realidade agrícola brasileira corrobora para um cenário que deve ser discutido, pois se trata de um modelo produtivo
que apresenta impactos ambientais, sociais e para a saúde humana/ocupacional. Surgindo a necessidade de sua
incorporação nos processos de promoção da saúde para o enfrentamento da questão dos agrotóxicos no Brasil.
Destarte, o objetivo do estudo é descrever as situações de vulnerabilidade dos trabalhadores. Grupos que se encontram
cada vez menores, produzindo mais e em condições insalubres, seja por meios de técnicas/práticas inseguras ou
ambiente inapropriado. A pesquisa baseia-se em uma revisão bibliográfica, de caráter exploratório com uma abordagem
qualitativa, desenvolvida a partir de material já elaborado, localizado em periódicos da área da saúde. A coleta de dados
ocorreu no período de dezembro de 2014 a maio de 2015, e a seleção dos artigos se deu através da utilização das
ferramentas de busca de periódicos. O embate referente ao uso de agrotóxicos sobre a população, o meio ambiente e
seu uso como força motriz da economia, amplia a necessidade de uma política de integração interinstitucional.
Ressalvando que se deve buscar um novo modelo de agricultura sustentável, saudável e livre de agrotóxicos. Assim
como se faz necessário, esclarecimentos, tanto dos potenciais riscos aos indivíduos que manuseiam esses produtos,
como os indivíduos que são expostos indiretamente.
PALAVRAS-CHAVE: Agrotóxico, trabalhador rural, saúde ocupacional, saúde ambiental.

PESTICIDES: THE BENEFITS VERSUS PRODUCTION WORKER HEALTH
ABSTRACT
The Brazilian agricultural reality corroborates to a scenario that should be discussed, due to its production model that
has environmental, social and human/occupational health impacts. Resulting in the need for their incorporation in
health promotion processes to address the issue of pesticides in Brazil. Thus, the objective of the study is to describe
the vulnerable worker situations. Groups that are decreasing in size, producing more in unsanitary conditions, either by
means of unsafe practices and technics or inappropriate environment. The research is based on an exploratory literature
review in a qualitative approach, developed from previously prepared material found in health care journals. Data
collection took place from December 2014 to May 2015, and the selection of items was made using periodicals
researching tools. The clash regarding the use of pesticides on the population, the environment and its use as a driving
force for the economy, increases the need for an inter-institutional integration policies. Pointing out that it should seek
for a new model of sustainable agriculture, healthy and pesticide free. As it’s necessary to clarify both potential hazards
to those handling such products as to the individuals who are exposed indirectly.
KEYWORDS: Pesticides, rural worker, occupational health, environmental health.
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1. INTRODUÇÃO
Nos últimos 12 anos, o mercado brasileiro de agrotóxicos cresceu 190%, tornando o País,
desde 2008, o maior consumidor dessas substâncias no mundo. O crescente percentual de consumo
de agrotóxicos e o contexto atual químico-dependente de produção de alimentos são reflexos da
“modernização do campo” adotada pelo governo brasileiro, a partir da década de 1960, que
modificou as práticas agrícolas no País. (JACOBSON et al, 2009 apud ABREU; ALONZO, 2014).
Com isso, a agropecuária é destacada como atividade econômica mais importante para
diversos estados brasileiros, e o modelo de agricultura predominante, caracteriza-se por grandes
latifúndios com alta concentração da propriedade da terra, produção agrícola baseada na
monocultura, mecanização em larga escala, precarização das relações de trabalho, uma grande
infraestrutura para armazenamento, comercialização e transporte da safra e dos insumos
necessários a esta atividade e elevação dos riscos socioambientais (PIGNATI et al apud NETO et al,
2014).
O modelo, designado “agronegócio” tem como base a política mundial de globalização de
mercados e é representado pelos interesses de conglomerados empresariais multinacionais. No
Brasil, o agronegócio é responsável por cerca de 1/3 do Produto Interno Bruto (PIB), pelo emprego
de 38% da mão-de-obra e por 36% das exportações brasileiras, sendo considerado um dos setores
mais importantes da economia nacional (ROZEMBAUM; LEITÃO apud NETO et al, 2014).
Em consonância com esses dados, em 2013, a Associação Brasileira da Indústria Química
(Abiquim) divulgou um aumento de 10,3% nas vendas de agrotóxicos no Brasil, atingindo
movimentação de US$ 9,4 bilhões em 2012, ante US$ 8,5 bilhões em 2011(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DA INDÚSTRIA QUÍMICA).
Por conta dessa ampla utilização de agrotóxicos no sistema produtivo rural, se torna um
grave problema para a saúde e para o ambiente, por contaminação do solo, da água e do ar. Estimase que ocorram no mundo cerca de três milhões de intoxicações agudas por agrotóxico com 220 mil
mortes, sendo 70% dessas provenientes dos países em desenvolvimento. Os trabalhadores rurais
constituem um grupo populacional reconhecidamente vulnerável aos efeitos danosos dos
agrotóxicos na saúde. Relatos da literatura indicam que a cada caso de intoxicação aguda há uma
expectativa de oito casos de intoxicação crônica (RIGOTTO et al, 2012 apud ABREU; ALONZO, 2014).
Conforme Guazzeli (2009), e Carneiro et al (2012) apud Neto (2014), em 2008, no Brasil, as
vendas de agrotóxicos atingiram o montante de U$S 7,125 bilhões, tornando-o o maior consumidor
mundial de agrotóxicos, ultrapassando os Estados Unidos. Estes dados são muito preocupantes, pois
existe uma relação direta entre as curvas de crescimento dos registros de intoxicação por
agrotóxicos e os valores das vendas de agrotóxicos.
Diversos estudos mostram que quando o agrotóxico é aplicado poderá contaminar o
ambiente e seu potencial tóxico afetar a saúde da população urbana ou rural com efeitos
carcinogênicos, mutagênicos, teratogênicos, neuroendócrinos, dificuldades respiratórias,
problemas de memória e de pele, depressão, entre outros (PERES et al, 2003; PIGNATI et al, 2012;
GRISOLIA, 2005 apud NETO, 2014).
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Segundo Augusto et al, 2009 apud Abreu e Alonzo, 2014, mesmo sendo o Brasil um dos
principais países consumidores de agrotóxicos na América Latina, ainda se observa grande escassez
de informações sobre os efeitos decorrentes da exposição humana a esses compostos.
A baixa percepção das situações de riscos a que está exposto o indivíduo e também o seu
coletivo é uma questão presente no conjunto de vulnerabilidades existentes no âmbito do uso dessa
tecnologia para diversos fins. Reconhecer os condicionantes sociais, culturais e econômicos
presentes no processo produtivo agrário químico-dependente é uma necessidade para minimizar
os danos à saúde e ao ambiente decorrente do uso de agrotóxicos (AUGUSTO et al, 2005 apud
BEDOR et al, 2009).
A exposição humana a agrotóxicos constitui um grave problema de saúde pública em todo o
mundo, principalmente nos países em desenvolvimento. O desconhecimento dos riscos e das
normas de segurança, a falta de fiscalização e a livre comercialização dos agroquímicos têm
contribuído para o agravamento dos quadros de doenças relacionadas a esses produtos. A
Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que o uso indiscriminado dos agrotóxicos no mundo
causa, anualmente, 70 mil intoxicações agudas e crônicas nos trabalhadores do campo (GARCIA,
2001 apud SIQUEIRA et al, 2013).
Além disso, os alimentos possuem taxas mais elevadas que o permitido; o meio ambiente, o
solo, os lençóis freáticos e rios vêm sendo contaminados. O descarte inadequado das embalagens
dos defensivos ou sua lavagem de modo inapropriado também contribuem para contaminação
tanto do meio ambiente, quanto do homem. E, se tudo isso interfere na saúde da população,
imagine-se na saúde do trabalhador rural, que está constantemente em contato direto com essas
substâncias (ALMUSSA; SCHMIDT, 2009).
Como diria Lacaz, (2009), quando se fala sobre a ausência de uma Política Nacional, é
mencionado à inexistência de um quadro referencial de princípios norteadores, de diretrizes, de
estratégias, de metas precisas e de um corpo profissional técnico-político preparado, integrado e
estável, capaz de garantir a efetividade de ações para promover a saúde dos trabalhadores, prevenir
os agravos e atender aos problemas existentes.
A realidade agrícola brasileira corrobora para um cenário que deve ser discutido, pois se
trata de um modelo produtivo que apresenta impactos ambientais, sociais e para a saúde
humana/ocupacional. Surgindo a necessidade de sua incorporação nos processos de promoção da
saúde para o enfrentamento da questão dos agrotóxicos no Brasil.
Destarte, o objetivo do estudo é descrever as situações de vulnerabilidade dos
trabalhadores. Grupos que se encontram cada vez menores, produzindo mais e em condições
insalubres, seja por meios de técnicas/práticas inseguras ou ambiente inapropriado.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
No Brasil, os agrotóxicos são utilizados desde a década de 1960-1970, como a solução para
o controle de pragas que atingem as lavouras, e foram colocadas definitivamente no cotidiano dos
trabalhadores rurais. Os produtos continuam sendo utilizados de forma abusiva e indevida, e até
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hoje as lições sobre os seus efeitos nocivos não foram completamente apreendidas (PERES;
MOREIRA, 2007 apud MOISÉS, 2011).
O país tem no setor agrícola uma das suas grandes forças produtivas, e o agronegócio é
atualmente o maior setor exportador, estimulado pela política agrária e pelos incentivos
governamentais com justificativas de produzir para a população mundial (SILVA, 2005 apud MOISÉS,
2011).
Com base no exposto, segundo Brasil, 2005 apud Peres, 2009, o agronegócio vem
representando 42% das exportações de nosso país, de acordo com dados do Ministério da
Agricultura. O agronegócio representa 33% do PIB brasileiro e encerra 37% dos empregos.
Além disso, vale ressaltar também que nos últimos anos, observa-se, em grande parte do
meio rural brasileiro, uma mudança do paradigma produtivo tradicional – baseado na agricultura
familiar – para a agroindústria de exportação, sobretudo aquela baseada em monoculturas
latifundiárias (soja, milho, algodão, etc.).
Esta mudança, fortemente influenciada pela política neoliberal adotada no país desde a
década de noventa, tem como mote principal o aumento da produtividade agrícola suportado pelo
implemento de novas tecnologias de produção, em especial de agentes químicos utilizados tanto
para o controle e o combate a pragas quanto para o estímulo do crescimento de plantas e frutos
(SILVA et al, 2002 apud PERES, 2009).
Um dos principais problemas relacionados a estas mudanças no paradigma produtivo rural
é a migração, fenômeno que pode ser considerado, em nosso país, como reemergente, dada às
novas dinâmicas migratórias observadas nos últimos vinte anos, principalmente no que diz respeito
a grandes cadeias produtivas de monoculturas, como a soja, o milho e a cana-de-açúcar (SILVA et
al, 2005 apud PERES, 2009).
No que tange à agricultura familiar, também se observa, nos últimos anos, uma mudança
nos processos produtivos, principalmente associada à intensificação da produtividade, à diminuição
do pessoal ocupado nessas atividades e à pluriatividade (coexistência de diversas atividades
produtivas em uma mesma propriedade) (SCHNEIDER, 2003 apud PERES, 2009).
Com isso, vale ressalta que a aplicação de agrotóxicos é, provavelmente, a única atividade
em que a contaminação do ambiente de trabalho é intencional. Na agricultura, o local de trabalho
é o ambiente e se contaminam o trabalhador, a própria produção e o ambiente.

3. METODOLOGIA
A pesquisa baseia-se em uma revisão bibliográfica, de caráter exploratório com uma
abordagem qualitativa, desenvolvida a partir de material já elaborado, localizado em periódicos da
área da saúde.
Essa metodologia tem como intuito reunir e sistematizar resultados de pesquisas sobre um
delimitado tema ou questão de forma metódica e ordenada, colaborando para o aprofundamento
do conhecimento do tema investigado (MENDES, SILVEIRA E GALVÃO, 2008).
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A coleta de dados ocorreu no período de dezembro de 2014 a maio de 2015, e a seleção dos
artigos se deu através da utilização das ferramentas de busca de periódicos, como fonte de
informações, documentos do Ministério da Saúde e as bases de dados indexadas a Biblioteca Virtual
da Saúde (BVS): Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE), Literatura
Latinoamericana em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SCIELO).
Por conseguinte, se utilizou em várias combinações de palavras-chave cadastradas nos
Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Agrotóxico; Trabalhador rural; Saúde ocupacional; saúde
ambiental.
O critério de inclusão se consolidou a partir da seleção de artigos publicados nos últimos sete
anos, entre 2008 a 2015, a fim de manter as informações atualizadas, e artigos que estivessem de
acordo com a temática estabelecida na pesquisa.
Já o de exclusão, se ponderou mediante as pesquisas que só continham resumo e periódicos
inferiores a 2008. Com isso, foram analisados 32 e incluídos 18 artigos, que estavam de acordo com
os critérios estabelecidos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Interferência na saúde do homem/trabalhador e meio ambiente
A população sofre um crescimento acelerado e utiliza estratégias para suprir o aumento do
consumo de alimentos com a necessidade de grandes propriedades, maquinários e emprego de
produtos químicos como agrotóxicos e fertilizantes que podem repercutir em agravos à saúde e ao
meio (MILLER, 2007 apud SENA, 2013).
Neste contexto, os agrotóxicos são considerados importantes fatores de risco, tanto à saúde
dos trabalhadores quanto ao ambiente, conforme o supracitado. Os efeitos deletérios à saúde
humana são descritos por alterações nos sistemas nervoso, cardiovascular, respiratório, na pele,
nos olhos, além de alterações hematológicas e reações alérgicas aos agrotóxicos (FIGUEIREDO,
2009; SIQUEIRA, 2008 apud SENA, 2013).
Além disso, a sintomatologia apresentada nos casos de intoxicação por agrotóxicos pode ser
confundida com outros agravos, pois os trabalhadores não associam sintomas como astenia,
náuseas, vômitos, cefaleia, dificuldade respiratória e dores abdominais à exposição a este agente
de risco (FIGUEIREDO, 2009).
O uso de agrotóxicos no Brasil é considerado alto e preocupante. Alimentos possuem taxas
mais elevadas que o permitido; o meio ambiente, o solo, os lençóis freáticos e rios vêm sendo
contaminados (PERES; MOREIRA; LUZ, 2007 apud ALMUSSA; SCHMIDT, 2009).
O descarte inadequado das embalagens dos defensivos ou sua lavagem de modo
inapropriado também contribuem para contaminação tanto do meio ambiente, quanto do homem.
E, se tudo isso interfere na saúde da população, imagine-se na saúde do trabalhador rural, que está
constantemente em contato direto com essas substâncias (ALMUSSA; SCHMIDT, 2009).
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Entre os grupos profissionais que tem contato com os agrotóxicos, destacam-se os
trabalhadores do setor agropecuário; do setor de saúde pública, dos setores de transporte e
comércio e das indústrias de formulação e síntese (BRASIL, 1997). Os profissionais da agroindústria
são altamente expostos a esses compostos porque manipulam, diluem, preparam as “caldas”,
aplicam os agrotóxicos e entram nas lavouras após a aplicação (FARIA et al., 2004; RAINBIRD;
O´NEILL, 1995 apud BEDOR, 2008).

Merece destaque também as famílias dos agricultores que manipulam, por exemplo, a roupa
trazida do campo do agricultor que fez uso de biocidas ou que moram próximo a área pulverizada,
onde a dispersão do produto aplicado. Cerca de 220 mil mortes por uso de agrotóxico ocorrem por
ano no mundo, a maioria acontece nos países em desenvolvimento, onde é estimado que 25
milhões de trabalhadores agrícolas sejam intoxicados, anualmente, de forma aguda, concentrando
assim, cerca de 70% dos casos de intoxicação e 70 mil mortes (MIRANDA et al, 2007 e FARIA; FASSA;
FACCHINI; 2007 apud BEDOR, 2008).
Segundo Peres (2003) apud Fonseca (2009), vale ressaltar que as intoxicações por exposição
aos agrotóxicos resultam de uma interação complexa entre as características do agrotóxico e as
características da exposição do trabalhador ao produto, incluindo a adoção de medidas e
equipamentos de proteção.
Vários estudos demonstram que a utilização de medidas e equipamentos de proteção não é
uma consequência direta do conhecimento dos riscos associados ao manejo do agrotóxico, mas,
depende da maneira como, individual e coletivamente, os trabalhadores percebem o risco no uso
destes produtos tóxicos. (ALMUSSA; SCHMIDT, 2009).
Além disso, observou-se a falta de conhecimento da importância do uso completo de
(Equipamentos de Proteção Individual) EPI, modo adequado de descarte das embalagens e forma
de aplicação dos produtos. A ausência de uso de EPI aumenta 535% as chances de intoxicação. A
falta de conhecimento dos malefícios dos produtos químicos e a crença de que acidente não
ocorrerá, faz com que pouquíssimos indivíduos tenham consciência da importância do seu uso
(SOARES et al, 2005; ARAÚJO et al, 2007 apud SILVA et al, 2013).
Evidenciam também a ocorrência do não uso de EPI por muitos agricultores e trabalhadores,
devido a alguns fatores que poderiam contribuir para não usá-los: questão financeira, calor, falta de
costume e desconforto. Alguns estudos apontam para uma descrença do funcionamento do EPI.
Veiga et al. (2007) e Kato et al. (2007) apud Schmidt (2009) ressaltam, em seus estudos, que alguns
EPI possuem falhas estruturais, podendo tornar-se fonte de contaminação.
Quanto à toxidade dos agrotóxicos, os trabalhadores algumas vezes não leem as
informações dos rótulos das embalagens, enquanto os que leem frequentemente não as
interpretam corretamente, utilizando os defensivos agrícolas em quantidades e de modo
inapropriado (ALMUSSA; SCHMIDT, 2009).
Eles são classificados em classes de I a IV, havendo uma escala de cores correspondente:
vermelho, amarelo, azul e verde (do mais tóxico ao menos tóxico, respectivamente). Alguns
reconhecem a toxidade do agrotóxico, algumas vezes, por essa escala de cores. No entanto, a
maioria continua fazendo seu uso, pois o considera inevitável (RECENA; CALDAS, 2008).
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Como diria Silva (2013), é possível sugerir que a baixa escolaridade possa determinar a
dificuldade de compreender informações sobre a adequada utilização de agrotóxicos e o impacto
do uso dos mesmos à saúde e ao meio ambiente. Ressalta-se ainda que por existirem interesses por
parte dos fabricantes em comercializar esses produtos, por vezes omitem informações importantes
e não elucidam sobre alternativas a seu emprego.
Por conseguinte, para trabalhar e produzir frente ao risco, alguns autores consideram que
os trabalhadores e agricultores utilizam ideologias defensivas (Fonseca et al., 2007; Schmidt &
Godinho, 2006; Peres, Rozemberg & Lucca, 2005; Recena & Caldas, 2008), como a negação do risco.
Schmidt e Godinho (2006) apud Almussa e Schmidt (2009), em seu estudo, mostram também
a necessidade de investigar mais apuradamente a relação entre o emprego de agrotóxicos e o
consumo de álcool, porque este pode estar articulado com ideologias defensivas, além de ser uma
dose de energia para o trabalhador enfrentar as condições de trabalho.
Fonseca et al. (2009) ressalvam que a crença no efeito protetor de bebidas alcoólicas é um
outro elemento que pode influenciar o comportamento dos trabalhadores no manejo dos
defensivos, já que eles creem que o álcool imunizaria o corpo dos efeitos nocivos do agrotóxico, o
que os levaria, inclusive, a desprezar o uso de EPI. Assim como consideram que o leite segundo a
crença “corta” o efeito do veneno.
Já referente ao meio ambiente, os agrotóxicos agem de duas maneiras: acumulam-se na
biota e contaminam a água e o solo, ou sua dispersão no ambiente pode causar um desequilíbrio
ecológico na interação natural entre duas ou mais espécies (SIQUEIRA et al., 2012).
A contaminação de peixes, crustáceos, moluscos e outros animais representam uma fonte
potencial de contaminação humana, cujos riscos podem ser ampliados a todos os consumidores
desses animais (PERES; MOREIRA, 2003 apud SIQUEIRA, 2012).
Ou seja, os efeitos colaterais ocasionados pelo consumismo desenfreado da sociedade e as
novas tecnologias utilizadas comprometem a saúde do planeta e a relação harmoniosa do homem
com o meio, o que implicará numa qualidade de vida limitada, pois a exemplo dos alimentos mais
resistentes pelo uso de agrotóxicos, esta nocividade não é totalmente conhecida (FIGUEIREDO, 2002
apud SENA, 2013).

4.2 Sistema de informação: ações de saúde frente a realidade da exposição de agrotóxicos
A temática dos agrotóxicos oferece um cenário complexo para o exercício de abordagens
interdisciplinares, próprias para esses sistemas nos quais estão envolvidos diversos elementos que
se relacionam de forma independente (AUGUSTO, 2005 apud MOISÉS, 2011).
Dados do Ministério da Saúde (MS) registram que em 2009 o Brasil tornou-se o maior
consumidor mundial de agrotóxicos, o que representa expressivas repercussões no âmbito da saúde
dos trabalhadores e das comunidades que vivem próximas às grandes áreas produtivas (BRASIL,
2009).
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As alternativas ao uso abusivo e indevido de agrotóxicos ainda são pouco valorizadas, como
por exemplo: o manejo adequado na agricultura convencional, na aplicação, na colheita e na
distribuição destes produtos, de tal forma que diminuam a exposição e o risco para o trabalhador,
e que reduzam ou eliminem a exposição da população residente nas proximidades e dos
consumidores de alimentos; a agricultura orgânica; e, a agroecologia, que além do manejo ecológico
dos recursos naturais, busca incorporar aspectos sociais, coletivos e participativos dos grupos que
aderem a essa iniciativa (THEODORO et al., 2009)
A Vigilância em Saúde possui caráter sistêmico e busca reorientar o planejamento e a gestão
das diversas vigilâncias. Desse modo, propostas mais integrais que orientem as intervenções sobre
a situação de saúde podem ser concebidas e elaboradas marcando intervenções sobre o coletivo, o
ambiente, a população e o contexto social. Com a constatação da existência de uma sobreposição
de ações das áreas técnicas do MS quanto à questão, observa-se a necessidade de implementação
de uma proposta integrada de Vigilância em Saúde das Populações Expostas a Agrotóxicos no MS
(BRASIL, 2008/2009).
Entretanto, a dimensão das intoxicações por agrotóxicos não é totalmente conhecida e o
controle da morbi-mortalidade decorrente desta exposição apresenta-se dificultado pelos dados
discrepantes entre as notificações do sistema nacional de agravos de notificação (Sinan) e do
sistema nacional de informações tóxico-farmacológicas (Sinitox) que alimentam a base de dados da
Anvisa (BRASIL, 2006 apud SENA et al., 2013).
Conforme Neto (2014) transcorre em suas analises, é que:

O desinteresse político para implementar as ações de vigilância em saúde em relação aos
impactos do uso de agrotóxicos, estão direcionados a existência de reduzido número de
profissionais nas equipes municipais e a falta de capacitação para desenvolver estas ações;
insegurança quanto ao domínio das tecnologias necessárias para cumprir as atribuições das
vigilâncias em saúde, devido à falta de capacitação para desenvolver estas atividades, na medida
em que não são promovidos cursos nem treinamentos especializados para eles na região, além de
inexistir legislação municipal específica para o setor saúde cuidar da vigilância do uso de
agrotóxicos.

O Ministério da Saúde (MS), as Secretarias de Estado da Saúde (SES) e as Secretarias
Municipais de Saúde (SMS) deveriam assumir a responsabilidade de garantir a assistência integral à
saúde da população por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) e de toda a rede de saúde
responsável pela assistência, vigilância e informação para os usuários expostos direta ou
indiretamente aos agrotóxicos.
Os discursos mostram o descumprimento de aspectos básicos da Lei no. 8080/90, pois
seriam atribuições das equipes de vigilância sanitária controlar o armazenamento e transporte das
embalagens de agrotóxicos; acompanhar as aplicações de agrotóxicos, na zona rural, junto aos
trabalhadores; avaliar as condições de trabalho dos funcionários e os equipamentos das empresas
de pulverização aérea; conhecer a quantidade e os tipos de agrotóxicos utilizados na região; os
efeitos à saúde produzidos pelos princípios ativos destes produtos; avaliar a qualidade dos
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alimentos consumidos no município e pesquisar a incidência de resíduos de agrotóxicos nos
produtos in natura (NETO, 2014).
No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, mais de 400.000 pessoas são contaminadas por
agrotóxicos ao ano, embora haja uma grande subnotificação, tanto que esse cálculo foi feito em
cima do número de 8.000 casos notificados pelo Sistema Nacional de Informações TóxicoFarmacológicas (SINITOX) em 2002, multiplicado por 50, fator de correção utilizado pelo Ministério
para dimensionar números de casos não notificados (PERES, et al., 2005).
Já Moreira et al. (2002) estimaram que no país houvesse cerca de 540.000 indivíduos
contaminados, produzindo cerca de 4.000 mortes por ano (BEDOR, 2008).
De cada oito trabalhadores agrícolas examinados no Brasil, há pelo menos um caso de
intoxicação aguda. Para cada caso, constatado em hospitais e ambulatórios, deve haver cerca de
250 vítimas não registradas (ARAÚJO; NOGUEIRA; AUGUSTO, 2000 apud BEDOR, 2008).
A deficiência na identificação dos casos pelos profissionais de saúde e o conhecimento
fragilizado do efeito toxicológico dos agrotóxicos podem ser correlacionados com a falta de preparo
e de conhecimento sobre o uso dessas substancias tóxicas, ocultando assim a incidência de
intoxicações e o enorme prejuízo que podem causar à saúde dos indivíduos.

Os casos de intoxicação por agrotóxicos no Brasil são registrados em dois sistemas nacionais
de informação, o Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN) e o SINITOX. Como
intoxicação por agrotóxico é um agravo apenas recentemente implantado no SINAN, o sistema não
dispõe ainda de ampla capacitação dos estados e municípios para que os registros e as investigações
sejam efetivos (BRASIL, 2009).

Além do problema nos sistemas de informação, a subnotificação de intoxicação por
agrotóxico no Brasil, pode ser explicada também pela dificuldade de acesso aos centros médicos
hospitalares, no caso de trabalhadores rurais; pela não procura aos médicos, quando os sintomas
são brandos e pela falta de capacitação de profissionais da saúde, quanto aos efeitos dos produtos
químicos (TRAPÉ, 2005; POLASTRO, 2005 apud BEDOR, 2008).
A negligência de fatores como a capacitação e o treinamento dos trabalhadores rurais tornou
os mesmos um grupo particularmente vulnerável diante da expansão de uma tecnologia com
expressivos riscos ambientais e ocupacionais.

5. CONCLUSÃO
Hodiernamente, os principais determinantes do quadro das relações entre saúde, trabalho
e ambiente parecem estar relacionados às grandes forças motrizes representadas pelas políticas
governamentais de incentivo a determinadas cadeias produtivas.
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Resgatar os avanços destes campos nas discussões sobre saúde ocupacional é estratégico
para avançarmos na compreensão dos problemas de saúde das populações/trabalhadores rural e
do meio ambiente, em sua relação com os processos de desenvolvimento de um território ou país.
Ressaltar também que se tratar de uma temática complexa, pois envolve as ações de setores
como a saúde, agricultura, meio ambiente, trabalho, previdência social, educação, entre outros.
Mas, isso não isenta a necessidade de abranger e discutir sobre como se encontra tal realidade em
nosso país.
O embate referente ao uso de agrotóxicos sobre a população, o meio ambiente e seu uso
como força motriz da economia, amplia a necessidade de uma política de integração
interinstitucional.
Ressalvando que se deve buscar um novo modelo de agricultura sustentável, saudável e livre
de agrotóxicos. Assim como se faze necessário, esclarecimentos, tanto dos potenciais riscos aos
indivíduos que manuseiam esses produtos, como os indivíduos que são expostos indiretamente.
Assim, os macrodeterminantes apresentados e discutidos acabam, configurando o retrato
da saúde de um contingente expressivo de trabalhadores e habitantes do Brasil Rural que,
cotidianamente, enfrentam uma série de desafios para a garantia de uma qualidade de vida e de
trabalho digna.
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RESUMO
O ser humano possui inúmeras habilidades físicas, e a
dança está relacionada a essas agilidades através do
movimento corporal, com o seu crescimento e
desenvolvimento intelecto-prático mostrado em suas
práticas. Tendo em vista essas e entre outras
afirmações, o presente artigo retrata reflexões a
respeito do “molejo do corpo”, levando em conta que
cada vez mais este tipo de dança está inserido no
ambiente escolar. Além disso, a pesquisa visa inserir a
experiência metodológica do projeto de extensão do
Campus Pau dos Ferros do IFRN, o “Dance e Viva”.
Nesse sentido, abordamos o seguinte tema: “Projeto

Dance e Viva: semeando oportunidades no sertão do
Alto-oeste Potiguar”. Através deste projeto,
resolvemos analisar a sua eficácia na região, onde
verificamos o desempenho da metodologia das aulas
através da obtenção de dados por meio de um
questionário fechado composto por algumas
questões que mencionavam a execução geral do
projeto em desenvolvimento no instituto e sua
contribuição sendo vista como processo para
formação da vida, inserindo mais oportunidades e
mudando dilemas na vida dos seus integrantes.

PALAVRAS-CHAVE: dança, projeto, execução, inclusão.

PROJECT “DANCE E VIVA”: SOWING QUALITY OF LIFE IN THE SERTÃO OF THE
POTIGUAR HIGH WEST
ABSTRACT
The human being has numerous physical abilities, and
dance is related to these agilities through body
movement, with its growth and practical intellectal
development shown in their practices. In light of these
and other statements, this article depicts reflections on
the "body swing", taking into account that increasingly
this kind of dance has been embedded in the school
environment. Besides, the research also seeks to put the
experience of the IFRN Campus Pau dos Ferros
extension project, the "Dance e Viva." In this sense, we
address the following theme: Project "Dance e Viva”:

sowing opportunities in the region of the Potiguar High
West. Through this, we decided to analyze the
effectiveness of the project in the said region, where we
verified the accomplishment of the methodology of the
classes by obtaining data from a closed questionnaire
with some questions that mentioned the overall
execution of the project in development in the Campus
and its contribuition been regarded as a process to life
formation, inserting more opportunities and changing
dilemmas in the lives of its members.

KEYWORDS: dance, project, execution, inclusion.
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1. INTRODUÇÃO
A dança, no contexto atual, tem uma enorme carga evolutiva na saúde das pessoas.
Dançar (...) um dos maiores prazeres que o ser humano pode
desfrutar. Uma ação que traz uma sensação se encontrando com
alegria, de poder, de euforia interna e, principalmente, de superação
dos limites dos seus movimentos. Algumas pessoas não se importam
com o passo correto ou errado e fazem do ato de dançar uma
explosão de emoção e ritmo que comove quem assiste (BARRETO,
2004, p. 30).

A Cultura Corporal, como fundamento para o estudo e o ensino da Educação Física,
possibilitou nas mais diversas práticas corporais uma análise crítica do corpo em movimento sem
restringir apenas os aspectos táticos e técnicos do gesto motor, possibilitando recriá-las e
compartilhando o lazer e o lúdico como forma de transformação para o aprendizado de uma
forma totalizada.
O lúdico não se situa numa mesma determinada dimensão do nosso
ser, mas constitui-se numa síntese integradora. Ele materializa no
todo, no integral da existência humana. Da mesma forma que não
existe uma essência humana divorciada da existência, também não
existe um lúdico descolado das relações sociais (ACORDI, FALCÃO E
SILVA, 2005, p.35).

O avanço tecnológico tem trazido mudanças de hábitos positivos e negativos, tendo como
o estresse um fator relevante para a dificuldade das relações interpessoais. Devido ao estresse, as
pessoas conversam menos, interagem menos, e atividades integradoras tem como finalidade
suprir e gerar situações motivadoras nas ações corporais dos jovens e adolescentes durante suas
práticas.
Visões estereotipadas sempre foram mantidas por alguns sujeitos. Porém, com o passar do
tempo, a visão arcaica de que dançar é apenas um ato boêmio e sem valor está mudando, mesmo
assim ainda se constitui hoje como um dos desafios da sociedade moderna atual. Apesar do
grande índice de crescimento de visões positivas referentes aos praticantes da arte saudável,
ainda existem dilemas preconceituosos impostos aos que a praticam. Muitos sujeitos ainda se
preocupam com a opinião dos outros e, muitas vezes, deixam de lado a forma artístico-corporal
que a prática física proporcionada pelo ato de dançar propicia. Além dos benefícios à saúde,
dançar, consequentemente, potencializa a criação e o fortalecimento das relações interpessoais,
já que inevitavelmente, coloca corpos em movimento. Pensando nessas e em outras questões,
surgiu a ideia de implantar um projeto no Campus Pau dos Ferros do IFRN que quebrasse
paradigmas e inserisse a dança em um contexto escolar, sob um ponto de vista teórico e prático,
incluindo pessoas das mais variadas cidades do Alto-oeste potiguar na prática corporal.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Dar um novo significado ás aulas é um exercício necessário que requer uma amplitude das
possibilidades de intervenção, superando a dimensão meramente motriz, por uma dimensão
histórica. Considerando todo momento histórico que passa a Educação Física, na construção e
sistematização de uma proposta que vise o desenvolvimento da pessoa de maneira integral,
baseada na corporeidade, devemos buscar alternativas viáveis para uma construção de um
conjunto de novas atividades a serem desenvolvidas, atendendo as necessidades, expectativas e
intencionalidade da comunidade escolar. (Diretrizes Curriculares, 2008).
Se somos um país que vende e revende a imagem de um povo que dança, por que não
dançar na escola? Ainda preponderam nos discursos e comentários de muitos de nossos
professores (as) a ideia de que a dança na escola é "bom para relaxar", "para soltar as emoções",
"expressar-se espontaneamente" e não são poucos os diretores (as) que querem atividades de
dança na escola para "conter a agressividade" ou "acalmar" os alunos (as). Ou seja, a dança tornase um ótimo recurso para "se esquecer dos problemas" (esfriar a cabeça) e, para usar um termo
em voga, "prevenir contra o estresse”. (MARQUES, 1997)
Do mesmo modo, ainda são constantes os trabalhos com dança que servem somente ao
propósito de "trabalhar a coordenação motora" e "ter experiências concretas" nas outras áreas do
conhecimento. Mas, será que para alcançar todos estes objetivos precisamos realmente da dança?
Não que ela não os atenda/possa atender, mas outras disciplinas também satisfazem a estas
necessidades e, em alguns casos, até mesmo de maneira mais efetiva. (MARQUES, 1997)
A escola pode sim, dar parâmetros para sistematização e apropriação crítica, consciente e
transformadora dos conteúdos específicos da dança e, portanto, da sociedade. A escola teria,
assim, o papel não de reproduzir, mas de instrumentalizar e de construir conhecimento
em/através da dança. (MARQUES, 1997)

2.1 QUALIDADE DE VIDA
A qualidade de vida não é um simples modismo, algo passageiro a preencher o tempo dos
leitores para, em seguida, ser descartada. Muito pelo contrário, ela se constitui em um dos
objetivos a ser alcançado no presente estágio de desenvolvimento da humanidade. O
prolongamento da vida é cada vez menos um desafio técnico para a ciência, haja visto a discussão
recente sobre a eutanásia e a vida vegetativa mantida artificialmente. Cada vez mais, valoriza-se a
qualidade de vida, em detrimento do aumento do tempo de vida, em condição limitada ou
incapacitada. Como a qualidade de vida pode ser definida? É mais uma questão de qualidade a ser
buscada dentro dos programas de qualidade total dentro das empresas. É o tempo de trânsito e as
condições de tráfego, entre o local de trabalho e de moradia. É a qualidade dos serviços médicohospitalares. É a presença de áreas verdes nas grandes cidades. É a segurança que nos protege dos
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criminosos. É a ausência de efeitos colaterais de medicamentos de uso crônico. É a realização
profissional. É a realização financeira. É usufruir do lazer. É ter cultura e educação. É ter conforto.
É morar bem. É ter saúde. É amar. É, enfim, o que cada um de nós pode considerar como
importante para viver bem. (NOBRE, 1995)
A qualidade de vida é um dos principais objetivos que se tem perseguido nos ensaios
clínicos atuais. Na pesquisa de novas metodologias para tratamento e prevenção de doenças,
surgiu a necessidade de se padronizar a sua avaliação. Para tanto, a ciência médica precisou
definir conceitualmente, o que ela entende por qualidade de vida. Esta definição deveria se aplicar
a qualquer pessoa, fosse ela fisicamente incapacitada, atleta de elite, operário, escriturário,
bailarina, idoso, jovem, entre outros tantos. Da mesma maneira, não poderia ser determinada
pelas condições ambientais ou pelo comportamento influenciado pelo meio social em que se vive.
Deveria ser definida como algo inerente ao indivíduo, às suas características mais pessoais, tanto
nos seus aspectos constitucionais de natureza hereditária, como naqueles adquiridos durante a
vida. Algo que somente o próprio indivíduo pudesse avaliar e informar ao pesquisador, livre do
julgamento a partir de valores externos a ele. Assim, a qualidade de vida foi definida como
sensação íntima de conforto, bem-estar ou felicidade no desempenho de funções físicas,
intelectuais e psíquicas dentro da realidade da sua família, do seu trabalho e dos valores da
comunidade à qual pertence. (NOBRE, 1995)
A dança está totalmente interligada a viver bem. O ato de dançar, se movimentar,
interagir, colocar corpos em movimento gera um enriquecimento saudável ao praticante, já que é
um exercício que além de propiciar relações humanas age em todas as partes do corpo,
fortalecendo assim o lado físico e mental de quem pratica.

2.2 CULTURA CORPORAL E CORPO
A Cultura Corporal, como fundamento para o estudo e o ensino da Educação Física,
possibilitou nas mais diversas práticas corporais uma análise crítica do corpo em movimento sem
restringir apenas os aspectos táticos e técnicos do gesto motor, possibilitando recriá-las por meio
da cultura corporal compartilhando o lazer e o lúdico como forma de transformação para o
aprendizado de uma forma totalizada.
O lúdico não se situa numa mesma determinada dimensão do nosso
ser, mas constitui-se numa síntese integradora. Ele materializa no
todo, no integral da existência humana Da mesma forma que não
existe uma essência humana divorciada da existência, também não
existe um lúdico descolado das relações sociais (ACORDI, FALCÃO E
SILVA, 2005, p.35).

2.3 A MOTIVAÇÃO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO
Os motivos vêm sendo estudados ao longo dos tempos por diversos autores, porém devese ter claro que o termo motivo tem um significado diferenciado da motivação. Magill (1984)
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coloca que a palavra motivo veio do latim motivum e significa “uma causa que põe em
movimento”, e pode ser definido como um impulso que faz com que se haja de certa forma:
Os motivos dominam diferenças entre peculiaridades individuais
duradouras que se formam no decorrer do tempo de
desenvolvimento (ontogênese), numa determinada situação basta, e
a motivação depende da situação é uma ocorrência em curto prazo
(THOMAS, 1983, p.65).

A relevância social do conteúdo que implica em compreender o sentido e os significados
para reflexão pedagógica escolar. A seleção do conteúdo escolar deve garantir ao aluno o
conhecimento do que demais moderno existe no mundo contemporâneo, mantendo-o informado
dos conhecimentos nacionais e internacionais, bem como do avanço da ciência e da tecnologia:
O trato com o conhecimento reflete a sua direção epistemológica
informa os requisitos para selecionar, organizar e sistematizar os
conteúdos de ensino. Pode-se dizer que os conteúdos de ensino
emergem de conteúdos naturais e universais, constituindo-se em
domínio de conhecimentos relativamente autônomos, incorporados
pela humanidade e reavaliados, permanentemente em face de
realidade social (LIBÂNEO, 1985: 39).

A linguagem corporal desenvolvida pela Educação Física, aglutina e expõe uma quantidade
infinita de possibilidades que a escola deve estimular e aprofundar, neste sentido o que se deseja
do aluno do Ensino Médio é uma ampla compreensão das manifestações da cultura corporal para
sua qualidade de vida através do movimento.

3. METODOLOGIA
O projeto trabalha com coreografias em diferentes ritmos, as quais visam atender as
necessidades dos participantes. Além disso, é trabalhado a cada mês um ritmo distinto para que
todos possam ter acesso ao número máximo de estilos possíveis. Cabe salientar que incluímos a
personalidade da região nos ensaios e nas apresentações, tendo em vista a busca da identidade da
cidade de Pau dos Ferros. O projeto é realizado de forma coletiva, ou seja, todos os participantes
opinam, trazem ideias novas e constroem conosco o “Projeto Dance e Viva”. São utilizadas as mais
distintas formas de trabalho em relação ao corpo para manter uma postura saudável ou até
mesmo de profissional na área artística. Enfatizamos que o trabalho, desenvolvido na causa social,
pode ser facilmente uma bela atração cultural em qualquer evento do porte. Elaboramos todas as
aulas através das propostas de Laban e Freinet onde creem que podem integrar-se numa proposta
de ensino de dança educativa nas escolas, por contribuírem para o desenvolvimento do educando
em alguns aspectos, entre eles: aprendizagem, compromisso, cidadania, interesse, senso crítico,
criatividade, envolvimento, autonomia, cooperação, entre outros. Usamos as propostas dos
autores e nos baseamos no artigo da autora Marta Thiago Scarpato que tem como título “dança
educativa: um fato em escolas de São Paulo”. Através destes autores e do referido artigo, demos
o ponta pé inicial e levantamos o projeto com outras perspectivas, incluindo mais pessoas,
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independentemente de ser da escola ou não, engajando todos que tinham vontade na dança,
sempre com aulas teóricas e práticas influenciando a prática física como um meio lúdico e
saudável para a vida toda e contextualizando com o histórico de cada ritmo trabalhado a cada
encontro. Hoje, fazemos dois anos de atuação e estamos crescendo cada vez mais. A metodologia
das aulas é mudada a cada planejamento anual, o que muda o contexto das aulas também. Assim
como qualquer outra atividade física, sempre fazemos alongamentos e aquecimentos antes de
começar a ensinar. Também é realizado todo um estudo conjunto do ritmo que será trabalhado no
dia. Em seguida, passamos o passo-a-passo do estilo e executamos a coreografia com todos.
Muitas vezes, usamos as músicas trabalhadas como atrações em eventos culturais e sociais da
região.

Figura 1: aula teórica para exposição do ritmo do mês

Figura 3: passo a passo da coreografia do estilo trabalhado

Figura 2: aquecimento antes do aprendizado do ritmo

Figura 4: execução da coreografia do ritmo mensal

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para sabermos como estava a atuação do projeto em questão na região, resolvemos
analisar a visão do público alvo e não alvo a respeito do ensino da dança no geral. Aplicamos dois
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questionários referente ao projeto e a prática física de modo geral. O primeiro foi direcionado a
comunidade acadêmica do Campus Pau dos Ferros do IFRN que não participa diretamente do
projeto mas que sabe de sua atuação. Já o outro, aos participantes efetivos que estão conosco há
algum tempo nas aulas.
Os dados obtidos foram os seguintes:
Tabela 1: Questionário aplicado na turma do 3º ano do Curso Técnico Integrado em Alimentos do Campus
Pau dos Ferros do IFRN em relação à eficácia do projeto na região. Foram questionadas 35 pessoas. Eles não
participam do projeto.

PERGUNTA
01) Você considera o ensino da dança importante?

SIM

NÃO

78%

22%

02) Você acha que o Projeto de Extensão “Dance e Viva”,
desenvolvido aqui no campus, vem contribuindo para
melhoria da saúde das pessoas e exercendo um papel
importante na região?

97%

3%

03) A dança é um exercício físico que propicia relações
humanas, já que inevitavelmente coloca corpos em
movimento. Tendo em vista esta informação, você acha que
ainda existem preconceitos impostos aos praticantes da arte
saudável?

75%

25%

04) Você acha do que o referido projeto gerou
oportunidades de inclusão para a região de Pau dos Ferros?

98%

2%

Tabela 2: Questionário aplicado na turma de participantes do Projeto “Dance e Viva” do Campus Pau dos
Ferros do IFRN em relação à eficácia do projeto na região. Foram questionados 15 alunos. Eles participam do
projeto efetivamente.

PERGUNTA
01) Você considera o ensino da dança importante?
02) Você acha que o Projeto de Extensão “Dance e Viva”,
desenvolvido aqui no campus, vem contribuindo para
melhoria da saúde das pessoas e exercendo um papel
importante na região?
03) A dança é um exercício físico que propicia relações
humanas, já que inevitavelmente coloca corpos em
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NÃO

100%

0%

100%

0%

99%

1%
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movimento. Tendo em vista esta informação, você acha que
ainda existem preconceitos impostos aos praticantes da arte
saudável?
04) Você acha do que o referido projeto gerou
oportunidades de inclusão para a região de Pau dos Ferros?

100%

0%

Os resultados foram extraídos de fatores considerados relevantes para aplicabilidade deste
projeto. No primeiro questionário aplicado a turma que não participa do projeto, é perceptível
que existem opiniões distintas, tanto com relação a dança, quanto relacionado ao projeto. Mas, os
resultados ainda foram considerados eficazes em relação ao ensino da dança e a execução do
projeto na instituição.
Já no questionário direcionado ao público participante das atividades, os resultados foram
quase unânimes no quesito positivo, estes dados qualitativos avaliados como boa aplicabilidade
do questionário aplicado ao “Dance e Viva” se dão por conta dos bailarinos já conhecerem a fundo
o projeto em que estão inseridos.

5. CONCLUSÃO
Mediante análises, observações e entre outras constatações, verificou-se como resultado
que o projeto é de suma importância na região. Beneficiamos um grande número de pessoas de
várias cidades circunvizinhas do Alto-oeste potiguar. A prova dos benefícios que o projeto oferece
está no elevado índice de visões positivas em relação ao trabalho que vem sendo desenvolvido.
Constatou-se no questionário que a maioria dos entrevistados aprovam o trabalho do grupo,
tendo em vista que eles já conhecem a metodologia e a execução das aulas. Já em alguns quesitos,
acabaram aprovando em algumas das questões, mas acabaram desconhecendo outras das
questões em virtude de não estarem por dentro das entrelinhas do desenvolvimento dos
encontros.
Foi comprovado também que ainda existem muitos preconceitos lançados aos dançarinos.
Em geral, o projeto conta hoje com um grande índice de crescimento evolutivo em função da
maioria já conhecer o desfecho metodológico dos ensaios. Ganhamos nosso espaço na cidade e
região em pouco tempo, isso se deu por conta das nossas atrações culturais serem de qualidade.
Seria uma proposta a expansão do projeto em outras instituições públicas de ensino ou até
mesmo em centros culturais e artísticos, pois levar esse projeto a outros ambientes significa
também proporcionar a prática do exercício corporal, o fortalecimento da atividade em grupo e a
divulgação do ato de dançar como uma forma de expressão artística.
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RESUMO
No ambiente hospitalar alguns fatores levam ao
desencadeamento de riscos ocupacionais à equipe de
enfermagem que encontra-se exposta à riscos físicos,
mecânicos, químicos, biológos, ergonômicos e
psicossociais,
sendo
esses
relacionados
aos
procedimentos de assistência aos pacientes e ao
ambiente laboral e que podem causar agravos à saúde e
bem está do profissional. Observa-se que essa exposição
constante pode levar ao comprometimento das
atividades laborais e desencadear problemas para toda
equipe. A identificação desses fatores são extrema

importância para que medidas preventivas e educativas
sejam adotadas e colocadas em prática pela equipe. Com
o instuito de tornar-se instrumento informacional esse
trabalho explana a cerca de 13 (treze) fatores á que esses
profissionais encontram-se expostos no desenvolvimento
da sua função e mencionadas também as principais
contribuições de Ramazzini, para o desenvolvimento da
Medicina e da Saúde Pública a serviço da saúde dos
trabalhadores, concluindo-se pela extrema atualidade de
suas contribuições.

PALAVRAS-CHAVE: ambiente hospitalar, riscos ocupacionais, equipe de enfermagem, doenças do trabalho,
Ramazzini.

FACTORS NURSING TEAM OF OCCUPATIONAL HAZARDS IN THE HOSPITAL
ENVIRONMENT X UPDATES RAMAZZINI
ABSTRACT
In the hospital a few factors lead to the onset of
occupational risks to the nursing staff that is exposed to
physical, mechanical, chemical, biologists, ergonomic and
psychosocial, and those related to the care procedures to
patients and the working environment and can cause
harm to health and well is the professional. It is observed
that this constant exposure can lead to impairment of
work activities and trigger problems for the whole team.
The identification of these factors are extremely

important for preventive and educational measures are
adopted and put into practice by the team. In order to
become informational tool that work explains about (13)
thirteen factors will these professionals are exposed in
the development of its function and mentioned also the
main contributions of Ramazzini, for the development of
the Medical and Health public service workers' health,
concluding the extreme relevance of their contributions.

KEYWORDS: hospital environment, occupational hazards, nursing staff, occupational diseases, Ramazzini.
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1. INTRODUÇÃO
O sistema de saúde tem demonstrado tardiamente seu interesse pelos temas
referentes às cargas de trabalho, obrigações e riscos a que estão expostos os
trabalhadores, bem como suas atividades realizadas em função daqueles que são
objetos de seu cuidado. Humanizar o trabalho do profissional torna-se uma grende
necessidade a fim de obter uma boa atenção aos clientes, objeto de sua
responsabilidade, mas para isto é necessária uma atenção especial à sua própria
saúde, que precisa ser valorizada(MAURO et al.,2010).
Esse interesse vem aumentando gradativamente, constatada através da luta
dos trabalhadores pormelhores condições laborais nos hospitais e unidades de saúde
e, ainda, pelo número crescente de pesquisas nessa área apontando os fatores
desencadeantes de problemas relacionados ao trabalho. Entre os que atuam na área
da saúde há um grande contingente de trabalhadores de enfermagem.
Com intuito de informativo, o presente trabalho teve como objetivo identificar
em publicações científicas fatores que contribuem para ocorrência dos riscos
ocupacionais na equipe de enfermagem no ambiente hospitalar, destacando os
principais elementos que a predispõe aos riscos mais comuns que desencadeiam
problemas ao profissional de enfermagem.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Conforme Ribeiro; Christinne; Espíndula (2010) os profissionais de saúde em
seu ambiente de trabalho estão expostos a inúmeros riscos, o ambiente hospitalar é
um local tipicamente insalubre na medida em que propicia a exposição de seus
trabalhadores a riscos físicos, químicos, fisiológicos, psíquicos, mecânicos e,
principalmente, biológicos, inerentes ao desenvolvimento de suas atividades.
Esquecendo-se do seu próprio cuidado, principalmente em relação aos riscos,
aos quais está exposto na realização de suas ações, os profissinais da saúde
apresentam preoculpação recente com sua própria saúde, visto que estão sempre sua
atenção voltada ao seu aperfeiçoamento, no sentido de adquirir novos conhecimentos
técnicos, uso de novos equipamentos e fármacos, entre outros, visando à melhoria na
assistência aos pacientes. (NUNES et al.,2010).
No Brasil , só foi dada importância aos problemas relacionados com o exercício
profissional a partir da década de 40 (GUGLIELMI, 2010). Historicamente os
trabalhadores da área da saúde não eram considerados como categoria de alto risco
para os acidentes de trabalho, apenas na década de 80 quando foram estabelecidas
normas para a segurança do ambiente de trabalho, em vista da preoculpação do risco
biológico.
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Destacando a saúde do trabalhador, temos a criação da Lei Orgânica da Saúde
(8.080/90), a qual se refere ao conjunto de atividades que se destinam por meio de
ações de vigilância epidemiológica e sanitária, à promoção e proteção da saúde dos
trabalhadores, assim como visam à recuperação e à reabilitação dos trabalhadores
submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.
Devem ser realizados ações preventivas e educativas pra conscientizar da
importancia do cumprimento de normas estabelecidas a fim de promover a saúde e o
bem-estar do trabalhador.
A Norma Regulamentadora 32 – NR32, obrigatória, estabelece diretrizes para a
implantação de medidas de segurança e à saúde do trabalhador do serviço de saúde e
de serviços de promoção e assistencia em saúde geral.

2.1.

BERNADINI RAMAZZINI:

Médico italiano nascido em Carpi, o pai da Medicina Ocupacional por ter escrito
o primeiro tratado sobre enfermidades profissionais: De morbis artificum diatriba
(1700), traduzida e editada para vários idiomas e, certamente, sua mais importante
contribuição à medicina.
Formado em filosofia e medicina em Parma, deslocou-se para Roma junto com
Antonio Maria Rossi. Depois exerceu a medicina em Canino y Marta, no Ducado de
Castro, até que contraiu malária (1663), voltou para sua cidade natal e permaneceu
até a década seguinte (1676).
Quase vinte anos depois (1682), convidado pelo Duque Francesco d'Esta, foi
contratado como professor da Facultade de Medicina de Módena. Mudou-se para
Pádua (1700) para ser professor de Prática médica, e nesta cidade veio a falecer vítima
de apoplexia (1714), já octagenário.
Durante sua vida escreveu largamente sobre medicina geral, clínica médica,
epidemiologia, sanitarismo, meteorologia, ciências, filosofia, história, letras, poesia,
literatura e artes e foi membro de várias sociedades e academias. Ao todo são
conhecidos 16 conferências e 42 trabalhos científicos, incluindo sua obra prima De
morbis artificum diatriba.
Antes de escrever e editar sua obra-mor, ele visitou muitos centros de trabalho,
onde observou os procedimentos e técnicas empregados, como também os materiais
e as substâncias que se utilizavam nos processos produtivos.
Além disso, também entrevistava e preguntava aos trabalhadores acerca das
moléstias e enfermidades que lhes atacavam, como evoluíam etc. e relacionou os
riscos à saúde dos trabalhadores ocasionados por produtos químicos, poeira, metais e
outros agentes.
Também elaborou uma grande pesquisa na literatura da época e exemplos do
passado, fato notório pela grande quantidade de referências citadas em sua obra. Ao
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todo descreveu sobre 54 tipos de ocupações, especialmente dedicando-se às
intoxicações químicas e aos desconfortos do ambiente de trabalho.
Outros assuntos também preocupantes para ele eram a postura, sedentarismo
e excesso de esforços. Assim, como clínico geral ele adentrou por diversas
especialidades como Oftalmologia, Estomatologia, Dermatologia, Gastroenterologia,
Hematologia, Neurologia, Pneumologia, Cancerologia, Ginecologia, Obstetrícia, além
de Ergonomia, Biorritmo e os agentes físicos como Ruído, Calor etc.
Para ele, porém, a pior enfermidade era a pobreza. Em Pádua lançou uma
segunda edição ampliada com o título De morbis artificum diatriba / Nunc accedit
supplementum … ac dissertatio de sacrarum virginum valetudine tuenda (1713).
Este foi um dos trabalhos pioneiros e base da medicina ocupacional, que
desempenhou um papel fundamental em seu desenvolvimento. Como médico foi um
precursor no uso de cinchona, do qual o alcalóide quinino é derivado, no tratamento
de malária durante suas pesquisas sobre a doença (1690-1695). Também desenvolveu
importantes pesquisas em substâncias venenosas em determinados alimentos
humanos e animais

2.2.

ATUALIDADES DE RAMAZZINI

Dentre as contribuições de ramazzini, destacam-se as seguintes:
Em primeiro lugar, a preocupação e o compromisso com uma classe de pessoas
habitualmente esquecida e menosprezada pela Medicina, onde propõe a miníma
atenção com a classe trabalhadora e resalta que governos bem constituídos tem criado
normas pelo jiusto e que os médicos emprenhem-se em cuidar da saúde e segurança
dos trabalhadores para que possam exercer suas funções.
Praticou e ensinou que o médico ao atender o trabalhador não deve se ater
apenas a concultar o pulso e não checar as condições de tal “como se não jogasse com
a vida humana”; mas sim examinar com o paciente com boa feição e prazer,
mostrando toda atenção, pois ele necessita de seus conselhos e cuidados médicos.
Em segundo lugar, destaca-se sua visão sobre a determinação social da doença,
em que devem ser estudados as condições de vida, estado de saúde e fatores que
impedem o aperfeiçoamento do estado de bem-esta, criando assim elementos básicos
para o conceito de medicina social.
Em terceiro lugar, destaca-se a contribuição metodológica de como deve ser a
abordagem dos problemas; onde mostra que devem ser realizadas visitas ao local de
trabalho e colher dados através de entrevista com os trabalhadores.
Também desenvolveu a abordagem-individual, em que deve-se ater a maior
quantidade de informações que possa obter sobre, para não deixar passa algo que
poderia obter um cura mais tranquila.
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Ampliando essa abordagem-individual para uma análise coletiva e
epidemiológica, o que permitiu a contrução de “perfis epidemiológicos” de
adoecimento, incapacidade ou morte como até então não realizados.
Em quarto lugar, tem-se a sistematização e classificação das doenças segundo a
natureza e o grau de nexo com o trabalho; onde devem ser analisadas as condições de
realização das atividades dos trabalhadores, desde posição que realizam a atividade,
ventilação, instalações, exposição a temperaturas extremas, exposição à produtos
químicos, etc. que podem levar a graves enfermidades.
Também enfase na prevenção primária das doenças do trabalho e
sistemaização de visão das interpretações entre a patologia do trabalho e meio
ambiente.

Figura 1: Esquematização das principais contribuições de Ramazzine para o desenvolvimento
da Medicina e da Saúde voltadas para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde dos
trabalhadores.

3. METODOLOGIA
Revisão bibliográfica na base do Google Acadêmico, REBEm – Revista Brasileira
de Engermagem e demais publicações de terrritório nacional, em caréter exploratório
e seletivo.
Os artigos apresentam publicações entre os anos de 2010 a 2016, assim como
a Lei Orgânica da Saúde, NR32 e o livro “As doença dos trabalhadores” de Bernadini
Ramazzini.
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4. RESULTADOS E DISCURSSÕES
A maioria dos profissionais de saúde não se dá conta a quantos riscos estamos
expostos diariamente, em cada processo do cuidar. São formados para cuidar da saúde
do outro e esquecem que também devem cuidar da sua saúde.
E como bem coloca Ramazzini em suas contribuições deve-se ater toda atenção
ao profissinal na realização de suas funções analisando desde as condições de trabalho
e o reflexo das mesmas na sua saúde, pois é através dess abordagem que pode-se
observar fatores que contribuirão para o desenvolvimentos de possiveis doenças do
trabalho, mesmo para aqueles que estão cuidando de nossa saúde.
A enfermagem é considerada uma profissão de risco devido à exposição à qual
o profissional se submete diariamente, comprometendo sua saúde e desencadeando
um grande número de acidentes em serviço e de doenças ocupacionais.
Dentre fatores que inflênciam o bem-estar desses profissinais destacam-se:

4.1.

INSIFICIÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS:

O défict de profisionais com qualificação e capacidade para atuar na área
contribui de forma significante, pois tendo uma quantidade superior de paciente a
profisisonal, este irá contruir um ambiente estressante e com funções acumuladas,
como também contribui para a violência no local de trabalho, pois dificulta o
atendimento individualizado a cada paciente. Além dos baixos salários e a flexibilidade
dos horários fazem que tenham mais de um emprego estão expostos a longas e
cansativas jornadas.

4.2.

SOBRECARGA DE TRABALHO:

Nas unidades hospitalares, o trabalho tem sido associado à sobrecarga e ao
desgaste do trabalhador, em especial nos hospitais públicos, caracterizados pela
elevada demanda da população, principalmente de usuários do Sistema Único de
Saúde (SUS). A sobrecarga de trabalho pode interfetir nas condições de saúde do
enfermeiro como prejudicando no desempenho de sua atividade.

4.3.

RODÍZIO DE PLANTÕES NOTURNOS:

O trabalho noturno gera pontps negativos à saúde do trabalhador, visto que há a
privação do sono, e gera alteração no humor, défct de atenção e concetração, levando
a muitos casos à depressão e desmotivação no funcionário.
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4.4.

DESGASTE MENTAL E EMOCIONAL:

Quando afetado, o profissinal da enfermagem apresenta falhas no desempenho
de suas atividades, dificuldade de concentração. Com isso seu estado mental e
emcional é afetado e ele vem a desenvolver estresse, alterações de humor e doenças
ocupacionais pelo ambiente que vai tornando-se hostil.

4.5.

CONDIÇÕES FÍSICAS IMPRÓPRIAS:

A equipe de enfermagem apresentam queixas relacionadas à
doenças infecto-contagiosas, geniturinárias, cardiovasculares, reações alérgicas,
fadigas, contusões, torções, ferimentos etc.
As lombalgias e os distúrbios
osteomusculares estão relacionados ao transporte e movimentação de pacientes,
organização do ambiente de trabalho com posturas inadequadas.
O cansaço vem da necessidade do corpo de ficar em repouso e quando não
estabelecida essa parada o corpo entra em fadiga e esgotamento físico influenciando
no atendimento com baixa atenção e concentração.

4.6.

FALTA DE CAPACITAÇÃO:

Uma das principais causas de acidentes de trabalho, a falta de capacitação, o
que leva a necessidade de medidas preventivas e educativas pelo hospital, alertanto e
informando o profissional aos riscos a qual está exposto e contribuindo para esse
realizase seu trabalho de forma segura.

4.7.

EXPOSIÇÃO À SUBSTÂNCIAS TÓXICAS:

A toxicologia encontra-se na forma liquida, sólida e gasosa, sendo a via cutânia
e inalatória as principais entradas pelo corpo, apesar da ingestão, mas esta em menor
dos casos. O próprio manuseio de medicamentos quimio e radioterápicos sem a devida
proteção, podendo levar a efeitos cancerígeno, corrosivos, alergicos e irritante. Além
dos próprios produtos usados na limpeza.

4.8.

EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL:

Permanecem o maior tempo expostos à riscos físicos e biológicos. Relacionado
ao cuidado direto ao paciente estão expostos a fluídos e secreções, sangue infectado,
em que um acidente cutâneo pode levar a risco de HIV, Hepatite B e C, infecção.

4.9.

INDISPOSIÇÃO OU MAL USO DOS EPI’S:

Por ser um ambiente insalubre, logo o uso dos epi’s devem ser obrigatórios,
obedecendo a NR32, mas que por falta de conhecimento do profissionais por seus
direitos e falta de interesse do empregador na exigência do cumprimento, muitas
vezes tem-se atividades sem uso de epi’s deixando o profissinal exposto à risco a sua
segurança e saúde.
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A adoção de atividades preventivas e educativas devem ser adotadas pelo
empregador a fim de mostrar a importância para a segurança e saúde do profissinal ao
exercer suas funções.

4.10. CONDIÇÕES IMPRÓPRIAS DE TRABALHO:
As condições de trabalho, compreendendo a carga horária, a jornada, as
atividades, a remuneração e outros aspectos que muitas vezes não condizem com a
função realizada.
De acordo Lima e Silva et. Al (2012) em vista disso, os profissionais ficam sem
condições adequadas de trabalho, gerando insegurança, medo, falta de apoio
institucional, carga horária de trabalho extensa, baixos salários e os direitos dos
trabalhadores sem serem reconhecidos e regulamentados.

4.11. AMBIENTE DE TRABALHO:
No local de trabalho fatores de riscos inflenciam o profissinal em suas
atividades, como a climatização (exige adaptação pelo corpo da temperatura de
trabalho), exposição à ruídos (podendo levar a a danos irreversíveis à audição),
exposição à resíduos e lixo hospitalar (risco de infectção e contaminação, sendo de
extrema inportância a identificação e decarte correto), etc.
Sendo de extrema importância a implementação de medidas com o intuito de
prevenir, evitar ou reduzir os danos que a exposição ocupacional provoca nos
profissionais em enfoque, criando programas de treinamentos e desenvolvimento
pessoal, promovendo educação em serviço, introduzindo palestras e minicursos no
ambiente hospitalar.

4.12. ESTRESSE NO TRABALHO:
O estresse é resultante da percepção entre a discordância das
exigências de determinada tarefa e os recursos pessoais para cumpri-las. Uma pessoa
pode sentir tal discordância como desafio e, em conseqüência, reagir dedicando-se à
tarefa. Ao contrário, se a discordância é percebida como ameaçadora, o trabalhador
enfrentará uma situação estressante negativa, que poderá conduzi-lo a evitar a tarefa.

4.13. VIOLÊNCIA NO TRABALHO:
De acordo com a CAL/OSHA a violência no ambientede trabalho se caracteriza
de três formas:
(1)A violência externa que é provocada por alguém que não pertence a
organização, ou seja, este tipo de violência é reflexo da violência que se tem nas ruas e
é provocado por alguém desconhecido. Neste caso, os trabalhadores de saúde têm um

XII CONGIC | II
II SECITEX

1039

risco maior de serem afetados, dependendo da localização geográfica da instituição de
trabalho, como periferias e locais com elevado consumo de drogas;
(2) A violência provocada pelo cliente, no qual os trabalhadores de saúde são
uns dos mais afetados por lidar com uma clientela muito diversificada composta
muitas vezes por pacientes psiquiátricos, dementes, delinqüentes, drogados,
embriagados e até mesmo de ter que lidar com os familiares destes pacientes que se
tornam agressivos com estes trabalhadores, principalmente em caso de morte;
(3) A violência interna que é aquela que ocorre entre trabalhadores de uma
mesma instituição, podendo vir tanto da hierarquia como de outros colegas de
trabalho, sendo um exemplo deste tipo de violência o assédio moral.

Figura 2: Esquematização dos fatores que influência a saúde e bem-estar da equipe de
enfermagem no exercício da sua função.

5. CONCLUSÃO
No ambiente hospitalar os riscos enfrentados diariamente pela equipe de
enfermagem devem ser combatidos com a implementação de medidas com o intuito
de prevenir, evitar ou reduzir os danos que a exposição ocupacional provoca nos
profissionais em enfoque, criando programas de treinamentos e desenvolvimento
pessoal, promovendo educação em serviço, introduzindo palestras e minicursos no
ambiente hospitalar.
Com suas contruições, Ramazzini, deixa bem claro que a análise deve levar em
consideração o local de trabalho e as condições fisicas a que os trabalhadores
realização suas atividades, por isso visitas sempre e a comunicação, mostram a
impotância do profissinal , sua segurança e saúde para contribuir no melhor
atendimento, só assim é possivel um boa cura.
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FREQUÊNCIA DE ENTEROPARASITOSES E CONDIÇÕES SOCIO SANAITÁRIAS EM
USUÁRIOS DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE NA MESORREGIÃO DO OESTE
POTIGUAR
Carlos Henrique Bezerra de Oliveira
E-mail: carlos.bezerra@ifrn.edu.br

RESUMO
As enteroparasitoses podem exercer um papel
importante no que se refere às desigualdades sociais, pois
estas mazelas se apresentam, em sua grande maioria, na
população mais pobre. Estas mesmas doenças causam
inúmeros casos de faltas ao trabalho e à escola, gerando
preocupação dos profissionais de saúde, já que estes
parasitas podem agravar ou desencadear quadros de
anemia e desnutrição. O presente trabalho procurou
pesquisar a frequência de enteroparasitas na Mesorregião
do Oeste Potiguar, em uma população que utiliza o
sistema público de saúde, buscando associá-la a variáveis,
como sexo e características sócio sanitárias. Foi utilizada a
técnica de Hofmann, onde foram identificados exames
coprológicos de 16.246 pessoas no laboratório Central de
Mossoró (Lacen) e Pau dos Ferros, RN. O banco de dados
destes dois laboratórios foi utilizado como principal fonte

de dados desta pesquisa. A análise dos resultados dos
exames mostrou que 69,23% dos infectados eram
mulheres e 33,07% eram homens. A maior prevalência
ocorreu com E. nana (41,61%), seguido de E. coli (18,46%)
e G. lamblia (18,59%) em 3.407 parasitas encontrados.
Dentre as variáveis estudadas, a renda mensal domiciliar
foi a que melhor ilustrou a diferença entre as prevalências,
aumentando as chances de infecção à medida que a faixa
salarial diminui. Dentre os exames realizados, o E. nana foi
o mais prevalente entre os organismos encontrados. A
diferença nos resultados entre mulheres e homens pode
determinar um foco domiciliar, pelo descaso do poder
público com as políticas de saneamento básico e falta de
higiene da população, e pela atividade das mesmas com
trabalhos domésticos.

PALAVRAS-CHAVE: Epidemiologia, Estudos seccionais, parasitoses

FREQUENCY AND CONDITIONS ENTEROPARASITOSIS SOCIO SANITARY IN USERS OF
PUBLIC HEALTH IN WEST MESOREGION POTIGUAR
ABSTRACT
The intestinal parasites can play an important role in
relation to social inequalities, as these maladies are
presented, mostly in the poor. These same diseases cause
numerous cases of absence from work and school, raising
concerns of health professionals, as these parasites can
exacerbate or trigger frame anemia and malnutrition. This
study aimed to investigate the frequency of intestinal
parasites in Oeste Potiguar, in a population using the
public health system, seeking to assign it to variables such
as gender and socio sanitary characteristics. Hofmann was
used technique where parasitological examinations were
identified 16,246 people in Mossoro Central Laboratory
(Lacen) and Pau dos Ferros, RN. The database of these two
laboratories was used as the main source of research data.

The results of the tests showed that 69.23% of those
infected were women and 33.07% were men. The
prevalence was higher with E. nails (41.61%), followed by
E. coli (18.46%) and G. lamblia (18.59%) 3,407 found in
parasites. Among the variables studied, the monthly
household income was best illustrated the difference
between the prevalence, increasing the chances of
infection as the salary range decreases. Among the tests
performed, the nails E. was the most prevalent among the
organisms found. The difference in results between
women and men can determine a household focus, the
indifference of the government with the sanitation politics
and lack of public hygiene, and the activity of the same
with housework.

KEYWORDS: Epidemiology, parasites, cross-sectional studies
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1 – INTRODUÇÃO
As enteropasitoses são indicadoras da condição econômica de um país, pois mostra que é
desassistida pelo poder público, aumentando sua prevalência. A urbanização das cidades gera a
formação de uma população mais favorecida pelo poder público detém os maiores investimentos
em saneamento básico e distribuição de água, enquanto que a outra é desassistida e é potencial
foco de hospedeiros intermediário e definitivo. O rápido crescimento, não acompanhado pela
organização dos espaços, é um fator determinante para uma distribuição desigual das
enteroparasitoses e degradação ambiental, como a disposição inadequada de resíduos sólidos e
esgotos sanitários.
A falta de saneamento básico, educação sanitária e condições socioeconômicas, tonam as
populações mais carentes as principais vítimas, seja através do monoparasitismo ou poliparasitismo
(NOLLA e CANTOS, 2005; MUNIZ et al.,2002; MELLO e BOHLAND, 1999; RAMOS e SALAZARLUGO,1997), sendo a reinfecção um problema comum (ROSSIGNOL, 1998), inclusive entre
familiares. Cada dólar investido na infância – incluindo os fundos para melhorar o acesso à água
potável e ao saneamento básico – sete dólares serão economizados, em longo prazo, em serviços
públicos (UNICEF, 2004). A criação de uma política sanitária desafogaria nosso sistema público de
saúde, já afetado por grande demanda de doentes (VINHA, 1971).
A facilidade de transmissão dos parasitas envolvidos se deve ao seu meio de transmissão: a
água. A qualidade da água distribuída está intimamente associada ao aparecimento de diversas
doenças, como: bacterioses, viroses e verminoses. Dados da Organização Mundial de Saúde, OMS,
registram que em torno de 85% das enfermidades conhecidas e 2/3 da mortalidade mundial têm
relação com a veiculação hídrica, como as parasitoses, destes 1 milhão infectados por A.
lumbricoides, 200 e 500 milhões de indivíduos, respectivamente, alberguem G. lamblia e E.
histolytica/ E. díspar. (OMS, 2004). A melhoria das condições sócio sanitárias pode ser observada na
comparação entre os estudos de Pellon e Teixeira (1950), onde encontrou prevalência de 89,4% de
helmintíases, e Campos e Briques (2002), com prevalências de 44,2%.
O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) aponta que mais de 70% dos esgotos
gerados pela população não são tratados e jogados no meio ambiente de forma in natura. Destino
que não é diferente com relação ao lixo. No ambiente hospitalar, observa-se, com frequência,
indivíduos internados por obstrução intestinal por bolo de A. lumbricoides ou complicações
relacionadas a outras parasitoses.
Preocupado com esta questão que aflige os cidadãos usuários dos serviços de saúde pública
da Mesorregião do Alto Oeste Potiguar, que muitas vezes extrapola o alcance técnico e esbarra na
questão social, uma vez que as precárias moradias, ausência de saneamento básico, hábitos de
higiene, entre outros, contribuem para perpetuar estatísticas que preocupam as equipes de saúde,
desenvolveu-se este trabalho no intuito de verificar a frequência das enteroparasitoses nos
indivíduos atendidos pelo sistema público de saúde, correlacionando as frequências encontradas
com variáveis sexo e condições socioeconômicas.
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2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Estimativas indicam que o A. lumbricoides aflige cerca de 25% da população mundial,
distribuindo-se por mais de 150 países e territórios. Neste contexto, as parasitoses intestinais são
responsáveis por altos índices de morbidade principalmente nos países em desenvolvimento onde
o crescimento populacional não é acompanhado da melhoria das condições de vida da população
(FERREIRA & JUNIOR, 1997). A falta de inquéritos que relacionam infecções de crianças abaixo de
dois anos pode disfarçar uma prevalência ainda maior. Chieffi et al. (1986), Monteiro et al. (1988) e
Nimri (1994), salientaram que apesar da alta frequência de parasitoses e da morbidade causada à
população geral, e mais especificamente à população pediátrica, ressalta-se a escassez de estudos
acerca do problema, visando um melhor dimensionamento e elaboração de medidas de combate
por parte das autoridades sanitárias. O baixo grau de escolaridade, aliado às condições sanitárias
inadequadas e a falta de higiene, potencializam a adaptação dos parasitas aos hospedeiros (BASSO
et al, 2008). A falta de um tratamento adequado a água consumida somada a falta de destinação
apropriada de dejetos, torna este importante líquido como um forte disseminador de
enteroparasitoses. O bom aspecto da água proporciona aos consumidores uma sensação de pureza
impedindo que seus consumidores tratem essa água, pelo menos por um processo de desinfecção,
o que certamente minimizaria o risco de veiculação de enfermidades.
Em 1968, em cerca de 2,5 milhões de exames coprológicos encontrou-se uma prevalência
de 63% para A. lumbricoides, 39% para T. trichiura, 28% para ancilostomídeos e 2% para S. stercoralis
(CAMILLO-COURA, 1970). Nos países desenvolvidos, a taxa é relativamente baixa e o aumento
destas taxas deve-se a surtos que não configuram um problema crônico com frequências
constantemente elevadas. Já em países em desenvolvimento, sabe-se que a frequência é muito
maior; no Brasil, a frequência de infecção por giardíase varia de acordo com a população e as regiões
estudadas (WOLFE, 1978).
De acordo com a OMS (2004), morrem anualmente 65.000 pessoas em decorrência de
ancilostomídeos, 60.000 por A. lumbricoides e 70.000 por E. histolytica/E. dispar. Além disso, podese referenciar importante déficit nutricional e de aprendizagem, contribuindo para o baixo
rendimento escolar das crianças, podendo determinar acometimentos orgânicos capazes, às vezes,
de incapacitarem os indivíduos atingidos (CORREA, et al., 1994).
O Rio Grande do Norte está muita aquém de uma sustentabilidade ambiental no que se
refere ao saneamento básico. No Estado, 64% das moradias despejam esgotos em fossas
rudimentares enquanto 4% estão ligados à rede geral de coleta. O porcentual de pessoas morando
em áreas com esgotamento adequado é de 18%, ante 49,5% na Paraíba, 38,7% no Ceará e 58,9% na
Bahia. Um dos maiores desafios é o do saneamento, cujos valores de coleta, destinação ou
tratamento adequado de água, esgoto e lixo, em parte ainda baixos, interagindo com outros
indicadores, apontam para consequências como persistência do elevado número de internações
por doenças ligadas à falta de saneamento básico, mais comuns no Norte e no Nordeste (IDS, IBGE,
2012).
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3 – METODOLOGIA
O presente estudo foi desenvolvido a partir de dados gerados nos laboratórios de análises
clínicas de Mossoró (Laboratório Central de Mossoró – LACEN) e Pau dos Ferros (Laboratório de
Análises Clínicas de Pau dos Ferros).
Foram analisados 8.456 registros relativos a indivíduos de ambos os sexos, de diferentes
faixas etárias e moradoras na Mesorregião do Alto Oeste Potiguar, atendidos pelo sistema público
de saúde. Utilizou-se o método de Hofmann (sedimentação espontânea) para a realização dos
exames. Após as análises das amostras, os dados dos pacientes eram inseridos em tabelas e
analisados no SPSS versão 17.0 para o cálculo das frequências.
As análises dos registros dos pacientes permitiram identificar as variáveis sexo, idade,
endereço (rua e bairro), cidade e o tipo de parasita encontrado. Desse modo, utilizou-se como
variável dependente a presença de enteroparasitas e como variáveis independentes o sexo,
localidade e faixa etária.
Para o estudo de correlação entre a ocorrência de enteroparasitoses e as condições
ambientais, foram utilizados dados do Censo 2010 realizado pelo IBGE e relativos às condições
econômicas e sanitárias dos domicílios.

3.1 – Princípios éticos
O trabalho foi avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (parecer 244/2012), obtendo
parecer favorável.

4 – RESULTADOS
4.1 – Associação entre dois parasitas
A tabela 1 identifica a associação parasitária entre os diferentes organismos, obtendo um
índice de 17% (494 exames).
Tabela 1: Descrição da amostra com relação ao número de parasitas
(biparasitismo). Rio Grande do Norte, 2012.

Poliparasitismo
Parasita
E. nana + E. coli
E. coli + E. histolytica
E. nana + E. histolytica
E. nana + G. lamblia
E. coli + G. lamblia
E. histolytica + I. butschlii
E. nana + I. butschlii
E. coli + I. butschlii
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n
172
106
85
37
17
14
12
8

% inf
6,13
3,78
3,03
1,32
0,606
0,499
0,428
0,285

% pop
1,058
0,652
0,523
0,227
0,104
0,086
0,073
0,049

1045

E. nana + Escherichia coli
E. histolytica + G. lamblia
E. coli + H. nana
E. nana + H. nana
G. lamblia + H. nana
E. coli + E. vermicularis
E. histolytica + S. stercoralis
E. vermicularis + G. lamblia
A. duodenale + S. stercoralis
A. duodenale + E. histolytica
A. duodenale + E. nana
E. histolytica + H. nana
E. nana + E. vermicularis
E. nana + S. stercoralis
E. nana + T. trichiura
G. lamblia + S. stercoralis
H. nana + S. stercoralis

8
7
4
4
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,285
0,249
0,142
0,142
0,142
0,107
0,071
0,071
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035

0,049
0,043
0,024
0,024
0,024
0,018
0,012
0,012
0,0061
0,0061
0,0061
0,0061
0,0061
0,0061
0,0061
0,0061
0,0061

Total

494

17,57

3,033

4.2 – Poliparasitismo
A associação parasitária com até três parasitas foi encontrada em 2% (80 exames). De acordo
com a tabela 2, a maior associação aconteceu entre protozoários.
Tabela 2: Descrição da amostra com relação ao número de parasitas
(poliparasitismo). Rio Grande do Norte, 2012.

Poliparasitismo
Parasita
E. nana + E. coli + E. histolytica
E. coli + E. histolytica + I. butschlii
E. nana + E. histolytica + I. butschlii
E. nana + E. coli + G. lamblia
E. coli + E. histolytica + G. lamblia
E. nana + E. coli + H. nana
E. nana + E. histolytica + S. stercoralis
E. nana + E. histolytica + G. lamblia
E. coli + G. lamblia + I. butschlii
E. coli + E. histolytica + E. vermicularis
E.histolytica + H. nana + T. trichiura
Total

XII CONGIC | II
II SECITEX

n
50
8
7
5
3
2
1
1
1
1
1
80

% infec
1,784
0,245
0,249
0,178
0,107
0,071
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
2,809

% pop
0,307
0,049
0,043
0,030
0,018
0,012
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,490
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4.3 – Prevalências
4.3.1 – Sexo
Foi encontrada uma alta prevalência de parasitas entre as mulheres estudadas, a qual se
assemelha as prevalências encontradas em zonas rurais, visto que as cidades pesquisadas possuem
zonas rurais e que são assistidas pelos laboratórios de análises clínicas. Esta alta prevalência entre
mulheres pode estar associada ao contato maior das mães com crianças infectadas, pois a inclusão
da mulher no mercado de trabalho faz com que a alternativa mais viável para elas seja deixar seus
filhos em creches. Ver tabela 4.
Tabela 4: Distribuição dos parasitas de acordo com sexo. Rio Grande do
Norte, 2012.

Sexo
Parasita
Endolimax nana
Entamoeba coli
Entamoeba histolytica
Giardia lamblia
Hymenolepis nana
Iodamoeba butschlii
Outros

Feminino
Masculino
Total
n
%
n
%
n
%
1.452
77,6
3
0,3 1.455 51,9
582
31,1 41
4,4
623 22,2
235
12,6 251
26,9
486 17,3
71
3,8 552
59,2
623 22,2
8
0,4 60
6,4
68
2,4
30
1,6 34
3,6
64
2,3
27
1,4 56
6,0
83
3,0

Total

1.870

100,0 932

100,0 2.802 100,0

4.3.2 – Sócio Sanitárias
Dentre as variáveis estudadas, a renda mensal domiciliar foi a que melhor ilustrou a diferença
entre as prevalências, aumentando as chances de infecção à medida que a faixa salarial diminui. As
outras variáveis possuem poucas diferenças, mas mesmo assim seguem um padrão de correlação.
Tabela 7: Estatísticas para variáveis sócio sanitárias de acordo com a classificação da prevalência de enteroparasitas.
Rio Grande do Norte, 2012.
Baixa Prevalência (até 1,52%) n = 13

Alta Prevalência (acima de 1,52%) n = 10

Média

D.P.

I.C. (95%)

Média

D.P.

I.C. (95%)

1.826,61

902,87

1.281,01-2.372,21

1.486,38

559,16

1.086,38-1.886,37

Renda até 1 S.M.*

48,95

15,34

39,68-58,22

57,03

12,78

47,88-66,17

Abastecimento de água Rede Geral*

80,21

9,82

74,28-86,14

83,63

5,15

79,94-87,32

Presença de Banheiro*

81,33

7,60

76,73-85,92

84,08

4,98

80,52-87,63

Lixo Coletado*

80,85

8,29

75,84-85,86

83,04

5,71

78,96-87,13

Renda Mensal Domiciliar

* Percentual de domicílios.
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5 - Discussão
Estas prevalências são condizentes com a literatura encontrada quando se considera o nível
socioeconômico da população em estudo. A prevalência média de enteroparasitas foi diretamente
proporcional as condições de moradia que apresentam os piores indicadores socioeconômicos e
sanitários. Houve uma significativa diferença entre protozooses e geohelmintos, pois entes
microrganismos necessitam de umidade para terminar seu desenvolvimento. Entre estas
protozooses, o E. nana obteve a maior prevalência, sendo seguido pela E.coli e E. histolytica. Os
organismos comensais encontrados neste estudo não geram grandes riscos para a população, mas
deve-se atentar que sua transmissão se assemelha a outros microrganismos patogênicos.

6 – Conclusão
Na Região pesquisada, existe um mosaico habitacional: ricos e pobres convivem em uma
relação longínqua, onde as condições socioeconômicas se mostram como um abismo entre estas
classes. Seus bairros evidenciam processos históricos de desenvolvimento desigual, se
assemelhando aos antigos “guetos” e “cortiços” de séculos passados. Na interpretação dos dados
deste estudo ressalta-se que a abordagem da situação de saúde segundo condições de vida ainda
apresenta limitações conceituais, metodológicas e técnicas, inclusive pela dificuldade de
operacionalização de variáveis sociais (Silva Jr., 1995). As associações encontradas podem ser mais
fortes, em virtude de a agregação espacial utilizada nesta pesquisa ser o bairro. Os bairros
apresentam significativa heterogeneidade social, com áreas de riqueza convivendo com bolsões de
pobreza. O aumento populacional desordenado e a falta de investimentos em áreas carentes vêm
produzindo espaços extremamente desiguais. Esta diferenciação social do espaço não significa
apenas desigualdades nas "formas de morar", mas nas condições de convívios desta população com
o ambiente a sua volta. Mais abrangente, ela tem um impacto na qualidade de vida e de saúde dos
grupos populacionais residentes em áreas insalubres e desprovidas de serviços de infraestrutura
urbana. As desigualdades em saúde em Mossoró estão polarizadas nos diferentes estratos de
condição de vida. Os estratos de pior e intermediária situação, em geral, apresentam indicadores
de saúde menos favoráveis do que o estrato de melhor condição de vida.
O estudo realizado necessita de continuidade para agora monitorar os reservatórios de água
destes municípios para uma avaliação mais precisa no que se refere à relação entre enteroparasitas
e qualidade da água. As medidas sérias de saneamento básico e educação sanitária devem ser
implantadas para que estas doenças diminuam e desafogue um sistema de saúde já amontado de
pacientes.
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RESUMO
O ar condicionado é um equipamento projetado para
propiciar conforto térmico. O conhecimento sobre a
climatização do ambiente e seus efeitos é de extrema
relevância para a compreensão de possíveis problemas
decorrentes do uso diário desse equipamento.
Abordando esse raciocínio o trabalho a seguir será
embasado em pesquisas e dados coletados em ambiente
escolar na área do conforto térmico, ressaltando
definições e sua relação com o desempenho nas
atividades acadêmicas.
Através da aplicação de um questionário e verificação da
temperatura de uma determinada sala de aula,

obtivemos dados que possibilitaram a comparação entre
a temperatura e a sensação térmica do estudante, além
de verificarmos a frequência da ocorrência de doenças.
As comparações foram realizadas levando em
consideração as condições especificas de cada sala de
aula, o tempo de exposição ao ar condicionado, o
período, manhã ou tarde, e as condições biológicas dos
alunos, sexo masculino ou feminino. Essas verificações
apresentam e destacam o conforto térmico como um dos
agentes responsáveis pelo desempenho escolar dos
estudantes, além de que, quando está alterado, cogita
maiores possibilidades do surgimento de doenças.

PALAVRAS-CHAVE: Conforto térmico; ambiente escolar; desempenho.

THERMAL COMFORT: ASPECTS THAT INFLUENCE SCHOOL DYNAMICS
ABSTRACT
The air conditioning is an equipament designed to
provide thermal comfort. The knowledge of
environmental climate and its effects is extremely
important for understanding potential problems due to
daily operation use that equipment. According to this,
the present work will be grounded in research and data
collected in the school environment in the area of
thermal comfort, highlighting settings and their
relationship to performance in academic activities.
Through the application of a questionnaire and check the
temperature of a classroom, we obtained data that

allowed a comparison between the temperature and the
thermal sensation of the students, in addition to verify
the frequency of occurrence of diseases. The
comparisons were made taking into account the specific
conditions of each class, the air conditioning exposure
time, period, morning or afternoon, and biological
conditions of the students, male or female. The results
point to the thermal comfort as one of the agents
responsible for the academic performance of students,
and that, when altered, considering more likely the
emergence of diseases.

KEYWORDS: Thermal comfort; school environment; performance.
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1. INTRODUÇÃO
O corpo humano assim como o de alguns animais consegue manter sua temperatura
corporal se adequando a temperaturas externas. O ar condicionado retira o calor e controla a
umidade do ambiente que está sendo refrigerado, auxiliando na execução de atividades diárias e
trazendo maior conforto. Esse conforto térmico pode gerar algumas consequências em função do
tempo, temperatura e local ao qual está exposto, tais como dificuldade de respirar, irritação nos
olhos, ressecamento da pele, entre outras.
Os sistemas de refrigeração responsáveis pela climatização de determinados ambientes
devem estar submetidos a diversos parâmetros técnicos definidos por uma regulamentação, para
que não haja problemas no condicionamento de ar que possam causar algum risco a integridade
física do usuário.
Neste trabalho objetivamos identificar alguns parâmetros que dizem respeito ao conforto
térmico e relacioná-los com o ambiente escolar.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 O que é conforto térmico
A preocupação do homem com relação a seu bem estar e conforto é diretamente
proporcional à evolução da humanidade, ou seja, quanto mais evoluídas se tornam as pessoas,
mais exigentes ficam com relação a seu conforto e bem estar (XAVIER, 1999).
O corpo humano pode ser comparado a uma "máquina térmica" que gera calor ao
executar algum trabalho. O calor gerado pelo corpo deve ser dissipado em igual proporção ao
ambiente, para que não se eleve nem diminua a temperatura interna do corpo (XAVIER, 1999).
Para um melhor desenvolvimento das funções do nosso corpo e para um melhor bem
estar, existe um tipo de estado físico chamado conforto térmico. Uma definição bastante
conhecida para este conforto é que esse fenômeno consiste em ser "uma condição da mente que
expressa satisfação com o ambiente térmico". As variáveis físicas que influenciam na obtenção do
conforto térmico são: temperatura do ar, temperatura média radiante, umidade do ar e
velocidade relativa do ar (FANGER, 1970). Também existem outras variáveis, como as psicológicas,
que devem ser levadas em consideração, sendo elas tão ou mais significativas do que as
padronizadas, que são: temperatura percebida pela pessoa, sentimento próprio de se sentirem
mais aquecidas ou mais refrescadas do que outras pessoas, tolerância percebida ou tolerabilidade,
ajustamento ou adaptação (HOWELL; STRAMLER, 1981).
O conforto térmico envolve variáveis físicas ou ambientais, dessa forma não é possível que
um grupo de pessoas sujeitas ao mesmo ambiente, ao mesmo tempo, esteja todo ele satisfeito
com as condições térmicas do mesmo, devido às características individuais das pessoas (FANGER,
1970).
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Dentro dessa área do conforto térmico, existe algo chamado neutralidade térmica, na qual
o seu conceito consiste em ser a situação onde uma pessoa não sinta nem frio, nem calor em seu
ambiente (FANGER, 1970). Isso significa que uma pessoa pode não estar sentindo frio ou calor em
seu ambiente, contudo não se encontra em conforto térmico, de acordo com sua condição mental
(XAVIER, 1999). Anos depois, esse conceito de neutralidade térmica foi ampliado para "o estado
da mente que expressa satisfação com o nível de temperatura do corpo como um todo" (TANABE,
1988).
Resumindo e explicando de forma geral, o conforto térmico é obtido por trocas térmicas
que dependem de diversos fatores, ambientais e pessoais, governados por processos físicos, como
convecção, radiação, evaporação e eventualmente condução (XAVIER, 1999). As variáveis físicas
ou ambientais são referentes às condições termo climáticas do ambiente estudado (XAVIER,
1999). A razão de criarem-se condições de conforto térmico reside no "desejo do homem de
sentir-se termicamente confortável" (FANGER, 1970).

2.2. Importância do Conforto Térmico
Alguns estudos de laboratório, relacionados ao desempenho, foram realizados por Nelson
et al., no ano de 1987. Neste estudo analisou-se a produtividade, fadiga e estado psicológico
(vigor, concentração, ativação e bom humor), de 144 pessoas, 71 homens e 73 mulheres, em uma
câmara de testes controlada em 13°C, 23°C e 30°C de temperatura e a umidade relativa constante
de 40% (XAVIER, 1999). Os participantes da pesquisa tinham que escrever estórias relacionadas a
figuras, e a produtividade desses indivíduos era medida em termos de número de palavras e
número de temas desenvolvidos.
O resultado desse estudo é de que a produtividade torna-se maior em ar frio e que a fadiga
desenvolveu-se mais vagarosamente em ambiente com temperatura baixa do que em ambiente
confortável ou quente (XAVIER, 1999). Podemos perceber a partir desse estudo a importância do
conforto térmico, e ela se torna maior em ambientes educacionais como a sala de aula, pois irá
interferir diretamente na aprendizagem dos alunos que ocupam tais ambientes.

2.3. Variantes qualitativas do ar
Segundo pesquisas históricas, 400 anos a.C Hipócrates já afirmava que as variantes
qualitativas que influem no conforto térmico são a temperatura, umidade, vento e radiação. As
primeiras medições de temperatura do ar datam do século XVII, tais registros foram realizados na
Itália e na China, respectivamente nas cidades de Florença e Pequim. Mas, somente no século XX
foram desenvolvidos métodos capazes de medir essas variáveis e relacioná-las com o conforto
térmico (ALUCCI; MONTEIRO, 2007).
Hoje em dia temos vários equipamentos que possibilitam a medição de cada uma dessas
variáveis. Como exemplo da temperatura é possível citar os termômetros de bulbo seco com
mercúrio e o termômetro de globo, e para medir a umidade de determinado ambiente é
geralmente utilizado o termômetro de bulbo úmido, psicrômetro, entre outros (ALUCCI;
MONTEIRO, 2007).
Atualmente a medição e o estudo dessas variáveis em um ambiente que se deseja
climatizar tornaram-se essenciais para que seja garantido o conforto térmico ideal e a qualidade
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de vida das pessoas que os ocupam. Portanto as teorias de Hipócrates ultrapassaram o tempo e se
aplica perfeitamente as tecnologias atuais (ALUCCI; MONTEIRO, 2007).

2.4. Um ambiente climatizado e a qualidade do ar interior
A qualidade do ar interior é mais importante do que a qualidade do ar externo, isso se dá
pelo fato de que as pessoas passam em média 70% do seu tempo em ambientes fechados, como é
o caso de escritórios e residências. Desse modo deve haver uma maior preocupação com a
qualidade do ar de tais ambientes, para proporcionar assim uma melhor qualidade de vida para as
pessoas que os ocupam (PONSONI; RADDI, 2010).
A qualidade do ar de um ambiente climatizado vai depender de diversos fatores e das mais
distintas situações. Desse modo é pertinente o estudo dos níveis de poluentes como o CO 2, além
da concentração de fungos e bactérias em tais ambientes, estando eles ocupados por pessoas,
para assim saber se este ar pode acarretar possíveis doenças. (PONSONI; RADDI, 2010)
De acordo com Ponsoni e Raddi, 2010: “O controle adequado de CO2 em um ambiente
fechado é possível limitando o número de ocupantes ou aumentando as fontes de ar fresco nele.”.
Logo, podemos observar que o número de pessoas que ocupam certo ambiente climatizado vai
interferir diretamente na concentração de dióxido de carbono. Caso não seja possível limitar o
número de pessoas nessa região, será necessária uma maior circulação de ar fresco, o que irá
gerar duas consequências: com a entrada do ar fresco a quantidade de CO2 será controlada,
evitando possíveis problemas de saúde, porém, o sistema de refrigeração não estará atuando nas
condições ideais, pois o local tem que estar totalmente fechado, o que acarreta danos no sistema
de refrigeração não proporcionando um conforto térmico ideal.
Em relação à proliferação de fungos e bactérias não há estudos que comprovem que isto
está relacionado com o número de indivíduos que ocupam o ambiente climatizado. “Para fungos,
embora uma concentração interior elevada foi observada, não foi relacionado com um maior
número de ocupantes“ (PONSONI; RADDI, 2010).
Porém, a temperatura do ambiente interno é proporcional ao número de pessoas que o
ocupam. Assim, os ambientes climatizados devem ser ocupados com até no máximo a sua
capacidade limite de pessoas definidas em projeto, para que a temperatura não se eleve,
mantendo um bom conforto térmico.

2.5. O conforto térmico em ambientes hospitalares
De acordo com a portaria 3.523 de 28/08/1998 do Ministério da Saúde, os ambientes que
apresentem algum tipo de condicionamento de ar deve seguir toda a regulamentação descrita na
portaria, para assim evitar possíveis danos ao usuário (GONTIJO FILHO et al., 2000).
Uma das principais preocupações do ministério da saúde são as infecções hospitalares
adquiridas através dos aparelhos de ar condicionados. Estas infecções são transmitidas por meio
de partículas microbianas, incluindo algas, fungos, bactérias, esporos e vírus, sendo estas geradas
do ar externo, como por exemplo, o sistema de climatização, a construção, mobília, carpete e,
principalmente, os seus ocupantes do ambiente (GONTIJO FILHO et al., 2000). Essas partículas
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infectadas podem causar diversos problemas ao usuário, destacando-se crises alérgicas e
infecções, prejudicando assim a saúde da pessoa (GONTIJO FILHO et al., 2000).
Com a tamanha preocupação do país decorrente do grande crescimento de aparelhos
refrigerantes em ambientes hospitalares, o Ministério da Saúde do Brasil aprovou a portaria n o
3.523, em 28 de agosto de 1998, com o objetivo de diminuir o risco de possíveis danos à saúde dos
usuários, em face da permanência prolongada em ambientes dotados de sistemas de ar
condicionado (GONTIJO FILHO et al., 2000).
Um dos componentes mais importantes no ciclo de refrigeração de um ar condicionado é o
filtro, pois é através dele que se obtém o processo de filtragem que realiza a purificação do ar.
Segundo a portaria do Ministério da Saúde, deve-se existir em um aparelho de ar condicionado, no
mínimo, um filtro da classe G1, classificado como grosso, e com eficiência de 60-74% (GONTIJO
FILHO et al., 2000).
Em aparelhos de ambientes hospitalares, este filtro deve ser do tipo filtro absoluto, pois
estes são capazes de reter microrganismos. Contudo, para que haja a obtenção de ar ultra limpo
há um aumento considerável no gasto de energia e muitas vezes é necessário a utilização de préfiltros, que possuem uma eficiência em torno de 20-40%, anterior à passagem do ar em filtros
absolutos. Os filtros absolutos possuem eficiência superior a 90%, alguns, quando instalados nas
condições ideais apresentam eficiência de aproximadamente 100% com poder de eliminação de
partículas de 1-5µm de diâmetro (GONTIJO FILHO et al., 2000).
As infecções hospitalares são muito contagiosas, por esse motivo é preferível que
pacientes que apresentem doenças mais propicias a possíveis infecções sejam levados a quartos
isolados, onde lá estarão submetidos a uma ventilação especial e com um ar puro, pois esses
aparelhos devem possuir um sistema de filtragem adequado (GONTIJO FILHO et al., 2000).
Nos ambientes cirúrgicos o projeto de instalação do sistema de refrigeração deve ser
desenvolvido de forma que o ar filtrado encaminhe as partículas infecciosas produzidas pela
equipe cirúrgica, em direção às margens da sala, onde elas retornam aos ductos, sem que possam
recircular na área próxima ao campo cirúrgico. Quanto mais objetos existir na sala, tais como
mesas e armários que interrompam esse fluxo aéreo, maior a turbulência e a possibilidade de
altos níveis de contaminação (GONTIJO FILHO et al., 2000).
Como se pode observar, os aparelhos de condicionamento de ar devem ser utilizados de
maneira adequada ao ambiente. Sempre levando em consideração a higiene deste aparelho para
que não haja possíveis riscos à saúde do usuário (GONTIJO FILHO et al., 2000).

3. METODOLOGIA
Este trabalho foi dividido em duas etapas principais: Aplicação de um questionário sobre
conforto térmico e obtenção de dois parâmetros físicos coletados na sala de aula.

3.1. Aplicação do questionário e obtenção de dados
Foi desenvolvido um questionário, que pode ser encontrado no apêndice A, com três
perguntas objetivas e quatro questões discursivas, todas elas relacionadas ao tema conforto
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térmico. A aplicação foi realizada em duas turmas do IFRN - Campus Santa Cruz nos diferentes
turnos. Uma turma durante a manhã e outra à tarde.
Os dados foram posteriormente plotados em planilhas do Excel contendo os dados de
temperatura e sensação térmica dos alunos. Neste questionário, as perguntas estavam
relacionadas à sensação térmica de cada indivíduo presente na sala de aula. As respostas
poderiam variar de acordo com o sexo do participante, devido ao metabolismo dos homens ser
diferente do das mulheres, e cada um possui um estado de conforto térmico diferente do outro.

3.2. Verificação da temperatura e umidade ambiental
Durante dez dias foram observadas as temperaturas da sala de aula número 240, localizada
no bloco B do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte Campus Santa Cruz. Medição realizada com o aparelho AKSO, seis vezes por dia, no turno da
tarde. As medições foram realizadas nos seguintes horários: 13h 10min, 14h 20min, 14h 50min,
16h 00min, 16h 40min, 17h 50min. As medições foram realizadas nestes respectivos horários
devido aos intervalos entre as aulas, registrando sempre a temperatura 10 minutos após o
fechamento da sala de aula e 10 minutos antes dos alunos saírem, seja para o intervalo ou para
irem embora do Instituto.
As temperaturas variaram devido a vários fatores, como por exemplo, a temperatura do
dia, quantidade de alunos na sala e funcionamento do ar condicionado.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 Resultados do questionário
O questionário sobre o conforto térmico no ambiente escolar foi aplicado em 2 (duas) salas
de aula do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte-Campus
Santa Cruz. Uma das turmas era do turno matutino e a outra do turno vespertino, ambas
apresentaram resultados distintos, devido aos horários da aplicação e também ao metabolismo de
cada participante.
Não havia questionário diferente para homens e mulheres, contudo, ao plotarmos as
respostas dos alunos em planilhas do Excel produzimos uma planilha para os homens e outra para
as mulheres, levando em consideração que ambos os sexos possuem metabolismos distintos.
Os resultados obtidos mostraram que boa parte dos alunos da manhã, por possuírem um
menor tempo expostos ao ar condicionado (regra estabelecida pelo Instituto, de ligar os ar
condicionados após ás 8:00h da manhã), responderam em maior número estar com calor e
prefeririam estar em um ambiente mais frio, contudo a maioria relatou estarem em um ambiente
com temperatura agradável. Todos responderam que o calor ou o frio excessivo, ou seja, o
desequilíbrio térmico, pode vir a atrapalhar na concentração e desenvolvimento em tarefas,
provas ou até mesmo a concentração nas aulas. Estas respostas foram obtidas tanto pelos
meninos, quanto pelas meninas. Muitos deles também relataram adquirirem com maior
frequência durante o período letivo, doenças como gripes, resfriados, sinusite, alergias, etc.,
devido ao uso do ar condicionado.
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Figura 1: Sensação térmica das alunas da turma

Figura 2: Sensação térmica dos alunos da turma

de Informática (3º ano matutino).

de Informática (3º ano matutino).

Figura 3: Sensação térmica das alunas da turma

Figura 4: Sensação térmica dos alunos da turma

de Refrigeração (3º ano vespertino).

de Refrigeração (3º ano vespertino).

Figura 5: Frequência com que os alunos adquirem alguma doença.

Segundo estudos de Xavier, 1999, uma das bases desta pesquisa, se os estudantes
escolhessem em maior número as sensações térmicas relacionadas ao calor ou ao frio, estes
estariam em estado de desconforto térmico, o que poderia vir a os prejudicar no ambiente
escolar. E se a maioria respondesse estar em um ambiente com temperatura agradável, estariam
em estado confortável.
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Após analisarmos os dados obtidos, vimos que a maioria, tanto as meninas quanto os
meninos, de ambos os turnos, vespertino e matutino, responderam estar em uma temperatura
agradável, o que proporciona um melhor desempenho dos alunos. Já em relação às doenças, mais
da metade dos alunos de cada turma, admitiram adquirir com maior frequência algum tipo de
doença relacionada ao uso do ar condicionado, como gripes, resfriados ou algum tipo de infecção
renal devido a pouca ingestão de água (erro comum entre os alunos, de não ingerir água por não
sentirem sede, devido a ficarem expostos ao ar condicionado e reterem muito liquido).

4.2 Resultados das medições de temperatura e umidade
Durante 10 (dez) dias letivos, como dito anteriormente, foi realizado as medições das
temperaturas e umidades de uma sala de aula do turno vespertino, no IFRN-Campus Santa Cruz.
Estes dados foram coletados com o objetivo de analisar se a temperatura do ambiente estava
certa para proporcionar o conforto térmico ideal aos estudantes. Os gráficos a seguir apresentam
uma média da temperatura a cada dois horários.

Foto 6: Média da temperatura do 1º e 2º horário
durante dez dias.

Foto 7: Média da temperatura do 3º e 4º horário
durante dez dias.

Foto 8: Média da temperatura do 5º e 6º horário
durante dez dias.

As temperaturas variam de acordo com os dias e os horários, levando em consideração
diversas variantes que podem vir a modificar a temperatura do ambiente, como a quantidade de
alunos, problemas técnicos no ar condicionado, a temperatura do ambiente externo à sala, o
clima, a quantidade de vezes que se abre a parte, o horário que o ar condicionado foi ligado, etc.
As temperaturas mais altas foram registradas durante o 1° e 2° horários da tarde, devido
ao sol forte nesta hora e a agitação dos alunos por serem os primeiros horários, e também no 3° e
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4° horário, pois são os horários posteriores ao primeiro intervalo, no qual a porta é aberta diversas
vezes pelos alunos, dificultando o trabalho do aparelho de ar condicionado. Já no 5° e 6° horário,
na maioria dos dias, registrou-se as menores temperaturas, pois no fim da tarde a temperatura
externa à sala diminui, facilitando um melhor funcionamento do ar condicionado.

5. CONCLUSÃO
Nesta parte inicial da pesquisa pudemos perceber de várias maneiras como o conforto
térmico está presente nas salas de aula e a sua importância para que um aluno tenha ou
mantenha um bom desempenho nas atividades acadêmicas.
Verificamos também como o uso do ar condicionado em temperaturas desconfortáveis
pode prejudicar tanto o desempenho do aluno quanto sua própria saúde, já que boa parte dos
participantes da pesquisa relatou adquirir algum tipo de doença durante o período letivo.
Esse trabalho ainda tem como perspectivas relacionar o tempo de manutenção dos ares
condicionados com as quantidades de material particulado presente nos condicionadores de ar,
bem como, avaliar o tipo de material particulado com o intuito de associar com a frequências de
doenças respiratórias tais como sinusite, renite e alergias associadas.
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7. APÊNDICE A
QUESTIONÁRIO SOBRE O CONFORTO TÉRMICO NO AMBIENTE ESCOLAR
Prezado aluno:
Convidamos você para fazer parte desta pesquisa sobre o conforto térmico no ambiente escolar. Por meio da
sua participação poderemos obter dados proveitosos para a nossa pesquisa. Se aceitar participar, por favor, preencha
o questionário a seguir.
Desde já agradecemos a sua contribuição!
1-Qual a sua idade?
2-Qual seu sexo?
3-Qual a sua sensação térmica no momento? Assinale um X na resposta

escolhida.

Muito calor
Calor
Um pouco de calor
Temperatura agradável/mediana
Um pouco de frio
Frio
Muito frio
4-Qual temperatura (°C) você imagina estar fazendo no momento?
5-Como você preferiria que estivesse a sua sensação térmica no momento? Assinale um X na resposta escolhida.
Bem mais quente
Mais quente
Um pouco mais quente
Na temperatura atual
Um pouco mais frio
Mais frio
Bem mais frio

6-Durante o período letivo em que você está exposto ao aparelho de ar condicionado, com que frequência você
contrai algum tipo de doença, como resfriados, gripes, infecções, etc.?

Nunca
Raramente
As vezes
Quase sempre
Sempre
7- Você acredita que a temperatura

influência no seu aprendizado? Justifique.
Obrigado pela sua participação!
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Identificação de imunoglobulinas utilizando espectrofotômetro infravermelho
para diagnóstico de toxoplasmose.
Carlos Henrique Bezerra de Oliveira
E-mail: carlos.bezerra@ifrn.edu.br

RESUMO
O Toxoplasma gondii é o protozoário transmissor da multivariada. Resultados: O teste no espectrofotômetro
toxoplasmose, zoonose importante, pois tem como seu para a detecção de IgM apresentou Sens. (97%), Espec.
principal hospedeiro os gatos domésticos. Objetivos: A (66%), Acurácia (96%), RVP (2.8), RVN (0.045), VPP (98%),
alta incidência desta doença justifica as pesquisas VPN (60%) com Índice de Kappa de 0.664. Para a detecção
realizadas para a detecção de níveis de anticorpos, de IgG, obtemos Sens. (70%), Espec. (87%), Acu. (96%),
adicionalmente ao exame clínico, para dar suporte aos RVP (5.38), RVN (0.344), VPP (71%), VPN (87%) com Índice
profissionais que irão trabalhar com os doentes. Materiais de Kappa (0.581). Os resultados para IgM foram
e Métodos: Os anticorpos em soro de sangue de 300 significativos para a Sens. e não significativos para a Espec.
amostras foram analisados pelo espectrofotômetro com Para os IgG, foi obtido significância para Sens. e Espec. A
os padrões de transmitância para comparação com o teste partir das variáveis estatísticas, concluiu-se que o IV é
imunoenzimático. Com base nos valores sorológicos eficiente para detecção positiva de IgM (fase aguda) e na
fornecidos pelo espectrofotômetro, foi analisado se o detecção negativa de IgG. O espectrofotômetro possui
diagnóstico é eficiente para a detecção das melhor custo benefício, amostras sem tratamento prévio
imunoglobulinas quando comparadas com o teste padrão e rápido diagnóstico.
ouro (ECLIA) através de uma análise estatística
Palavras-chave: espectrofotômetro, infravermelho, toxoplasmose, imunoglobulinas.

Identification of immunoglobulins using infrared spectrophotometer for the
diagnosis of toxoplasmosis.
ABSTRACT
Toxoplasma gondii is a protozoan transmitter multivariate statistical analysis. Results: The test on the
toxoplasmosis, important zoonosis, it has as its main host spectrophotometer for detection of IgM was Sens. (97%)
domestic cats. Objectives: The high incidence of this Spec. (66%), accuracy (96%), RVP (2.8), RVN (0045), VPP
disease justifies the research conducted for the detection (98%), VPN (60%) with Kappa index of 0.664. For IgG
of antibody levels, in addition to clinical examination, to detection, we obtain Sens. (70%) Spec. (87%), Acu. (96%),
support professionals who will work with patients. RVP (5:38), RVNegativa (0344), VPP (71%), VPN (87%) with
Materials and Methods: A spectrophotometer was used Kappa Index (0581). The results were significant for IgM to
to identify immunoglobulins in plasma of patients. Blood Sens. and not significant for Spec. For IgG, Sens
serum antibody 300 samples were analyzed with the significance was obtained. and Spec. From the statistical
transmittance standards for comparison with the ELISA. variables, it was found that the IV is effective for positive
Based on serological values supplied by the detection of IgM (acute phase) and the negative detection
spectrophotometer, it was examined whether the of IgG. The spectrophotometer has best value, samples
diagnosis is efficient for the detection of immunoglobulins without prior treatment and rapid diagnosis.
as compared to the gold standard test (ECLIA) by a
Keywords: spectrophotometer, infrared, toxoplasmosis, immunoglobulins.
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1- INTRODUÇÃO
O Toxoplasma gondii é um protozoário do grupo Apicomplexa de grande importância na
veterinária e na saúde pública, já que 30 a 50% da população mundial está infectada (Flegr et al.,
2014). Apesar de sua alta distribuição geográfica (varia de acordo com a localidade, idade e grupo
populacional), apenas 10-20% dos infectados apresentam sintomas (Dubey, 2008). Sua transmissão
acontece, principalmente, pela ingestão de carne crua contaminada ou pela água contaminada com
cistos deste parasita (Dubey, 2008; Elmore et al., 2010), além de casos relatados de infectados a
partir de órgãos e sangue transplantados de soropositivos para soronegativos (Castagnini et al.,
2007). A heterogeneidade que esta distribuição se apresenta gera diferentes enfoques, já que a
mesma pode ser desencadeada por higiene, escassez de saneamento básico, fator cultural e a
aproximação entre os hospedeiros (Chaertteton, 1992). Uma outra modalidade de transmissão
acontece de forma congênita, ou seja, de mãe para filho, podendo causar danos irreparáveis, como
malformações graves e complicações oculares (Bojar e Szymanska, 2010), embora a infecção
transplacentária é menos provável durante o primeiro trimestre (Imam, Azzam, & Attia, 2016). Em
portadores do vírus HIV, a toxoplasmose se manifesta através de dano cerebral (Luft, 1992). O T.
gondii gera uma resposta imunológica sistêmica, desencadeada pelas imunoglobulinas IgG e IgM.
Os taquizoítos (fase aguda) podem infectar todas as células nucleadas de mamíferos e aves, gerando
respostas permanentes (células de memória) contra o patógeno. A presença destas
imunoglobulinas no soro sanguíneo indica um contato recente ou tardio com o parasita, permitindo
aos profissionais da área de saúde avaliar o estado em que se encontra o paciente. Os principais
testes diagnósticos utilizados, são: ELISA, ECLIA e IFA. Mesmo sendo específicos, os testes
sorológicos podem não ter correlação devido à falta de padronização nos antígenos utilizados,
gerando falsos positivos por falta de exames de grande precisão (Leslé, Touafek, Fekkar, Mazier, &
Paris, 2011). Por ser um processo sistêmico com baixa parasitemia, além de sintomas e sinais clínicos
pouco evidentes, esta parasitose pode ser confundida com outras doenças (mononucleose, febre
tifoide, rubéola e doenças ganglionares), tornando o diagnóstico laboratorial de grande
importância, necessitando de laboratórios especializados e técnicas de custo elevado (Uchoa et al.,
1999).
Uma alternativa para identificar as imunoglobulinas envolvidas no processo de
imunidade da toxoplasmose é a aplicação da espectroscopia. Esta técnica fornece informações
acerca da estrutura química das moléculas (orgânicas e inorgânicas). Ao emitir um laser, gera no
objeto uma energia igual ou diferente da luz incidente. A espectroscopia é uma técnica óptica
baseada em espalhamento inelástico de luz e pode fornecer impressões digitais químicas das
células, tecidos ou fluidos biológicos, detectando alterações bioquímicas em nível molecular,
podendo ser indicado para diagnósticos ou para avaliar novas terapias. Sua alta especificidade
química e uma preparação de amostras pouco específicas permitiu uma grande variedade de
aplicações médicas com custos mais baixos quando comparadas a outras técnicas de imagens,
como: ultrassom e ressonância magnética. (Kong, Kendall, Stone, & Notingher, 2015).
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A alta incidência, distribuição geográfica ampla, malformações em crianças e fatalidade
em imunocomprometidos, justifica as pesquisas realizadas para a criação de um exame diagnóstico
alternativo para a detecção de níveis de anticorpos associados a toxoplasmose, adicionalmente ao
exame clínico, para dar suporte aos profissionais que irão trabalhar com os doentes, já que esta
parasitose pode ser confundida com outras doenças.

2 – MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 – Metodologia
A interação da radiação eletromagnética emitida pelo espectrofotômetro com o plasma
sanguíneo gera o fenômeno de espalhamento, obtendo um índice qualitativo (análise da amostra
para identificação de componentes específicos), quantitativo (estimativa na quantidade de
componentes presentes na amostra). A espectroscopia é usada tanto para análises quantitativas,
como para análises qualitativas. A análise qualitativa pode ser realizada para medir a frequência das
radiações espalhadas, enquanto que as análises quantitativas podem ser realizadas por medição da
intensidade das radiações. Para a análise visual foi calculado o espectro médio de cada tipo de
imunoglobulina utilizando espectros pré-processados. Os espectros médios de cada tipo, IgG e IgM
foram impressos na forma de gráfico em uma escala e faixa apropriada para ressaltar as diferenças
entre eles. Os modos vibracionais das proteínas, já caracterizadas em outros estudos, estão
localizadas em áreas específicas do espectro.
Os números de onda do espectrofotômetro eram transportados para o Origin® e feita
a inspeção visual.
Com os dados quantitativos das amostras coletadas e de estudos de prevalência de
toxoplasmose, foram desenvolvidos índices estatísticos (intervalos de confiança de 95% - P≤0.05):
Índice Kappa (para analisar a concordância entre os exames diagnósticos), Sensibilidade (a
capacidade que o teste diagnóstico/triagem apresenta de detectar os indivíduos verdadeiramente
positivos, ou seja, de diagnosticar corretamente os doentes), Especificidade (a capacidade que o
teste diagnóstico/triagem tem de detectar os verdadeiros negativos, isto é, de diagnosticar
corretamente os indivíduos sadios), Acurácia (grau em que o teste ou uma estimativa baseada em
um teste é capaz de determinar o verdadeiro valor do que está sendo medido), Valor preditivo
positivo (proporção de doentes entre os positivos pelo teste), Valor preditivo negativo (proporção
de sadios (sem a doença) entre os negativos ao teste), Razão de Verossimilhança positiva (proporção
entre verdadeiros positivos e falsos-positivos), Razão de Verossimilhança negativa (proporção entre
verdadeiros negativos e falsos-negativos) e Significância estatística da Sensibilidade e
Especificidade.
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2.2 – Local e amostras
O plasma sanguíneo utilizado foi obtido a partir da coleta sanguínea de 300 pacientes
da região metropolitana de Natal (RN – Brasil) que foram encaminhados por indicação médica.
Todos foram considerados imunocompetentes por não possuírem moléstias danosas ao sistema
imunitário. A coleta foi realizada nos meses de maio a junho de 2016. Os pacientes idosos (acima
de 65 anos), menores de idade, portadores de doenças graves e imunocomprometidos. Os pacientes
incluídos na pesquisa foram escolhidos de forma aleatória.

2.5 -Comitê de Ética
Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da UFRN seguindo
todas as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo seres humanos.

2.6 – Preparação de amostras
As amostras foram coletadas em ambiente inteiramente favorável (limpeza e materiais
apropriados), obtendo 15 mL de sangue através de acesso das veias periféricas da fossa cubital,
sendo dividida em dois tubos. O material inserido nos tubos à vácuo vidro gel de 6 mL foram
centrifugados, por 10 minutos, para a separação do plasma e do material figurado sanguíneo. Em
um dos tubos foi adicionado o antissoro IgG e no outro tubo foi adicionado o antissoro IgM. O teste
de ECLIA foi realizado no Laboratório DNA Center, Estado do Rio Grande do Norte, Brasil, visando a
detecção da presença de anticorpos anti-T. gondii (IgG e IgM) no soro. Foi realizado o teste seguindo
o protocolo do laboratório e os resultados foram quantificados. O exame de espectrofotometria foi
realizado no departamento geologia da UFRN. Foi utilizado um espectrofotômetro Spectrum 65 FTIR da marca Perkin Elmer.Os espectros foram obtidos na faixa de 4000 a 1000 cm–1, com resolução
de 4 cm–1.
Tabela 1 - Parâmetros do espectrofotômetro e Softwares utilizados

Espectrofotômetro

Spectrum 65 FT-IR da Perkin Elmer

Resolução
Modo

4 cm-1
Transmissão

Intervalo

1 cm-1
20 °C

Temperatura de operação
Análise dos dados
Software utilizados
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3 - Resultados
Os pacientes foram analisados no período de 20/05/2016 a 23/06/2016, onde 185 eram
do sexo feminino (92.3%) e 15 eram do sexo masculino (7.7%). As análises realizadas no método
ECLIA obtiveram 70% de soro prevalentes apenas para IgG; 3% de soro prevalentes para IgG/IgM,
26% para pacientes que não possuíam nenhuma das imunoglobulinas estudadas e 1% para soros
prevalentes somente com IgM. Os espectros infravermelhos das imunoglobulinas foram analisados
através de dois métodos: (1) inspeção visual direta dos espectros; (2) análise estatística
multivariada.
Os espectros das moléculas estudadas (imunoglobulinas + antissoro) estão
representados na figuras 1, na faixa entre 1402 e 1009 cm -1. Por ter uma estrutura pentamérica e
sua concentração no plasma sanguíneo ser baixa, obteve-se um espectro diferente na faixa de 1402
cm-1 do IgM. A diferença entre estruturas de imunoglobulinas é baseada nas diferenças nas
sequências peptídicas na região constante das cadeias leves. Estas diferenças também são
detectadas por testes sorológicos (cadeias leves kappa {κ} e cadeias leves Lambda {λ}). Pacientes
que possuíam taxas de lipemia, icterícia, hemoglobina e ácido ascórbico muito alteradas foram
excluídos. Um espectro de infravermelho de sangue contém muitas informações importantes e não
há necessidade de utilização de todas as bandas para descrevê-las, sendo necessário, então,
selecionar aquelas onde há maior quantidade de informação química relevante (Ellis e Goodacre,
2006).
100
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Figura 1 - Espectros de IV para as proteínas IgG e IgM. Os espectros de detecção das bandas de interesse estão entre
1402 e 1009 cm-1.

Para calcular a Validade do Teste e a Significância Estatística da Sensibilidade e
Especificidade, foram utilizados os softwares estatísticos, obtendo os resultados descritos na tabela
2.
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Tabela 2 - Valores de Validade do Teste e Significância Estatística da Sensibilidade e Especificidade dos resultados
encontrados nas amostras de plasmas sanguíneos. Utilizou-se como 50% os valores esperados. O valor crítico
tabulado a nível de significância de 5%.

Valor

Resultado

Validade do teste

75,44

Significativa (Validade)

Sensibilidade

175,32

Significativa

Especificidade

1

Não significativa

Validade do teste

294

Significativa (Validade)

Sensibilidade

4,8

Significativa

Especificidade

80

Significativa

IgM

IgG

O índice de Kappa encontrado e comparado com a tabela de concordância sugere
concordância boa para o IgM e razoável para o IgG. Como o valor de K foi diferente de 0, foi rejeitada
a hipótese de nulidade (H0). Os dados de Valor Preditivo Positivo e Negativo sugerem resultados
diferentes, podendo ser explicados pela baixa frequência de IgM e alta frequência de IgG. A acurácia
entre os dois exames mostra o melhor desempenho na detecção de IgM frente a detecção de IgG.
No que se refere a Razão de Verossimilhança Positiva, os exames de IgG obtiveram melhor
desempenho (5,38 > 2,8 > 1), contrastando com a Razão de Verossimilhança Negativa que obteve
melhor resultado, já que seu valor foi mais próximo de 0, como demostrado na tabela 3.
Tabela 3 - Resultados obtidos com os soros de pacientes pela técnica do espectrofotômetro das imunoglobulinas
IgM e IgG. S (Sensibilidade), E (Especificidade), VPP (Valor Preditivo Positivo), VPN (Valor Preditivo Negativo), Ac
(Acurácia), RP (Razão de Verossimilhança Positiva), RN (Razão de Verossimilhança Negativa) e K (Índice Kappa).
Espectrofotometria
+
Total
Espectrofotometria
+
Total

ECLIA
+
198
0
1
1
199
1
ECLIA
+
42
17
18
123
60
140
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Total
198
2
200
Total
59
141
200

S

E

VPP

IgM
VPN

97%

66%

98%

60%

S
70%

E
87%

VPP
71%

Ac

RP

RN

K

96%

2,8

0,045

0,664

IgG
VPN
Ac
87%

82%

RP

RN

5,38

0,344

K
0,581
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4 – Discussão

Os padrões de escolha da técnica de detecção de positivos e negativos devem obedecer
a critérios rigorosos, pois a interpretação errada de exames diagnósticos pode causar sérios danos
aos pacientes. Para isso utilizamos um método capaz de identificar a presença do patógeno em sua
fase aguda. Com relação a toxoplasmose, o encontro das imunoglobulinas torna-se muito difícil,
uma vez que a maioria da população já teve contato com o agente apresentando quadros
subclínicos e/ou memória sorológica, sendo a clínica apenas sugestiva.
A análise do plasma sanguíneo dos pacientes pelo ECLIA, mostrou que 70% das amostras
continham anticorpos IgG, concordando com os estudos de Nogueira et al e Coutinho et al. Analisar
os resultados de IgG e IgM de Toxoplasmose pode ser uma árdua tarefa, já que o resultado positivo
e negativo destas imunoglobulinas não exclui a possibilidade de resultados contrários, pois a doença
pode estar em estágio precoce de infecção aguda. Portanto, a realização de amostras paralelas e o
histórico do paciente devem ser levados em consideração. A comparação entre os métodos mostrou
uma diferença na sensibilidade e especificidade que pode estar relacionada aos antígenos utilizados
e os recursos tecnológicos próprios disponíveis. O ECLIA utiliza reagentes antígenos biotinilados e
micropartículas de estreptavidina, enquanto que no espectrofotômetro foi utilizado anticorpos
monoespecíficos anti-IgG e anti-IgM.
A detecção de IgM específica para a toxoplasmose é muito importante no seu
diagnóstico e deve ser realizada e lida com muito cuidado. Resultados falso positivos/negativos
podem surgir devido a presença de compostos específicos, como: biotina, bilirrubina, hemólise e
lipemia elevados e dependendo da quantidade de IgG, gerar falsos negativos (Uchôa, 1996).
Os resultados para o índice de concordância (Kappa) para ambas as amostras, mostrou
um desempenho melhor para a detecção de IgM (0,664), obtendo uma boa concordância, enquanto
que o IgG obteve uma concordância regular (0,581). Os resultados do Valor Preditivo Positivo e
Sensibilidade do exame foi semelhante aos encontrados por Johnson et al (1992).
Algumas das vantagens dessa técnica são a facilidade de preparação da amostra; a
possibilidade do uso de amostras em filmes sólidos, amostras líquidas e gasosas; bem como o custo,
o tamanho e a versatilidade do equipamento necessário para as análises. Outras técnicas para o
preparo das amostras precisam de extração ou calcinação, ou ainda podem demandar
equipamentos muito caros. Um espectrofotômetro de infravermelho custa menos que a metade de
um aparelho de espectrometria de raios x.
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5. Conclusões
As análises das amostras coletadas, de acordo com as análises estatísticas descritas no
artigo, mostraram que a espectrofotometria infravermelha pode ser usada como forma alternativa
na detecção de imunoglobulinas em soro de sangue. A técnica possui vantagens, tais como:
aparelho simples para uso, ocupando menos espaços nos laboratórios, micro amostras sem a
necessidade de preparo, já que os espectros do plasma forneceram bons resultados para previsão
dos parâmetros estudados, rápido diagnóstico e método não destrutivo para constituintes
sanguíneos, tornando-se uma metodologia inovadora para quantificação de variáveis bioquímicas,
atendendo as especificações técnicas e podendo ser aplicado como método de rotina.

6 - REFERENCIAS
Dubey, J. P. (2008). The history of Toxoplasma gondii - The first 100 years. Journal of Eukaryotic
Microbiology, 55(6), 467–475. http://doi.org/10.1111/j.1550- 408.2008.00345.x
Flegr, J., Prandota, J., Sovičková, M., & Israili, Z. H. (2014). Toxoplasmosis - A global threat.
Correlation of latent toxoplasmosis with specific disease burden in a set of 88 countries. PLoS
ONE, 9(3). http://doi.org/10.1371/journal.pone.0090203
Imam, N. F. A., Azzam, E. A. A., & Attia, A. A. (2016). Seroprevalence of Toxoplasma gondii among
pregnant women in Almadinah Almunawwarah KSA. Journal of Taibah University Medical
Sciences, 11(3), 255–259. http://doi.org/10.1016/j.jtumed.2016.04.004
Kong, K., Kendall, C., Stone, N., & Notingher, I. (2015). Raman spectroscopy for medical diagnostics
— From in-vitro biofluid assays to in-vivo cancer detection. Advanced Drug Delivery Reviews,
89, 121–134. http://doi.org/10.1016/j.addr.2015.03.009
Leslé, F., Touafek, F., Fekkar, A., Mazier, D., & Paris, L. (2011). Discrepancies between a new highly
sensitive Toxoplasma gondii ELISA assay and other reagents: Interest of Toxo IgG Western blot.
European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 30(10), 1207–1212.
http://doi.org/10.1007/s10096-011-1214-1
Uchoa, C. M., Duarte, R., Laurentino-Silva, V., Alexandre, G. M., Ferreira, H. G., & Amendoeira, M. R.
(1999). [Standardization of enzyme-linked immunosorbent assay ELISA to detect anti-

XII CONGIC | II
II SECITEX

1068

Toxoplasma gondii IgM and IgG antibodies, and comparison with the indirect
immunofluorescence

technique].

Rev

Soc

Bras

Med

Trop,

32(6),

661–669.

http://doi.org/S0037-86821999000600008 [pii]
Elmore, S.A., Jones, J.L., Conrad, P.A., Patton, S., Lindsay, D.S., Dubey, J.P., 2010. Toxoplasma gondii:
epidemiology feline clinical aspects, and prevention. Trends in Parasitology 26, 190–196.
Bojar, I., Szyman´ ska, J., 2010. Environmental exposure of pregnant women to infection with
Toxoplasma gondii – state of the art. Annals of Agriculture and Environmental Medicine 17,
209–214.
Castagnini, M., Bernazzali, S., Ginanneschi, C., Marchi, B., Maccherini, M., Sioulpas, C., Tanganelli,
P., 2007. Fatal disseminated toxoplasmosis in a cardiac transplantation with seropositive match
for Toxoplasma: should prophylaxis be extended? Transplant Immunology 18, 193–197.
Luft, B. J., Remington, J. S.(1992). Encefalite toxoplasmática na SIDA. Clin. Infect. Dis.15(2), 211-22.
Chatterton, J. M. W. Pregnancy. In: Ho-Yen DO, Joss AWL, editors. Human toxoplasmosis. Oxford:
Oxford University Press, 144-183, 1992.
Coutinho SG, Souza WJS, Camillo Coura-L, Marzochi MCA, Amendoeira MRR. Levantamento dos
Resultados das Reações de imunofluorescência indireta parágrafo toxoplasmose em 6079
patients de Ambulatório OU gestantes no Rio de Janeiro realizadas Durante o Exame de 19701977. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo 23: 48-56, 1981.
Nogueira AS, Moreira RB, Pereira NG. Toxoplasmose - Diagnóstico e tratamento. Jornal Brasileiro de
Medicina 71:38-44, 1996.

XII CONGIC | II
II SECITEX

1069

.oe

a,

XII CONGIC

á11sECiT�

ISSN

2358 1034

GESTÃO DA INFORMAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO PÚBLICA: UMA NOVA PERSPECTIVA
DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR NO MUNICÍPIO DE MACAÍBA NO RIO
GRANDE DO NORTE
Vago Jefferson Bezerra Pereira', Vitória Régia da Silva Borges'
2
1
E-mai 1: yago.j efferson@outlook.com ; vitoria borgess@gmail .com

RESUMO
O seguinte artigo tem como intuito expor os resultados da pesquisa

terceiro

realizada durante a disciplina de Gestão da Informação

bibliográfica,

do

Curso

momento são

expostas

respectivamente.

No

a metodologia e a revisão
quarto momento é descrito

do Instituto

o modelo de gestão do programa criado pela FIOCRUZ. No quinto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte -

momento é explanado e descrito o novo modelo desenvolvido

IFRN, que teve como objetivo identificar um sistema i nformaciona 1 e

nesse trabalho para o programa. Em seguida, é exposto o fluxo

propor melhorias. O tra ba Iho teve como foco o s i stema do Programa

de processo,os níveis organizacionais, os tipos de sistemas e

Farmácia Popular do Governo Federal na região

Superior

de

Tecnologia

em Comércio

Exterior

Macaíba/RN.

estimativas dos custos para a implantação do novo sistema. Por fim,

Dessa forma, no primeiro momento se faz uma breve introdução

as considerações finais e as referências utilizadas na elaboração desse

sobre o Programa Farmácia
segundo e

artigo.

de

Popular criado pela FIOCRUZ. No
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INFORMATION MANAGEMENT IN PUBLIC ORGANIZATION: A NEW PERSPECTIVE OF
POPULAR PHARMACY PROGRAM IN MACAÍBA IN THE RIO GRANDE DO NORTE
ABSTRACT
The foi l owi ng a rticle ai ms to s how the results of resea rch conducted

Program created by FIOCRUZ. ln the second and third moment

during

are

the

course

of

lnformation Management of course

exposed

to

literature

review

and methodology,

of Technology in lnternational Business from the Federal lnstitute of

respectively. On the fourth moment is described the model of

Education, Science and Technology of Rio Grande do Norte - IFRN,

management program created by FIOCRUZ. The fifth point is

which aimed to identify an information system and propose

explained and described the new model developed in this work

improvement. The work focused on the system of the Popular

for

Pharmacy Program of the Federal Government in the area of

organizational leveis, the types of systems and the costs proposed

Macaíba/RN. Thus, in the first moment was showed a brief

for implementing the new system. Finally, the conclusion and

introduction about the Popular Pharmacy

references used in the preparation of this article.

the

program. Then,

is exposed the process flow, the
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1. INTRODUÇÃO
A

pesquisa

realizada

nesse

trabalho

foi

desenvolvida

utilizando

métodos

de

análise

empregados na disciplina de Gestão de Informação para identificar e investigar aspectos da gestão
informacional numa organização pública e como esses aspectos beneficiam o sistema e a organização
como um todo. Abrindo a possibilidade para que os diferentes setores da organização possam se relacionar
entre si. Com isso, a influência da gestão informacional é fundamental para o desenvolvimento de qualquer
organização. Tendo como o objeto de estudo para o trabalho, o Município de Macaíba/RN e o Programa
Farmácia Popular na região.
O questionamento proposto no trabalho tem como intuito observar como o Programa Farmácia
Popular funciona na região de Macaíba/RN e se o mesmo é ativo apenas nas farmácias públicas ou também
nas privadas, identificando se a população detém conhecimento sobre o Programa e se usufruí do
mesmo. E é notório que, o objetivo do Programa Farmácia Popular é proporcionar um maior acesso da
população de uma região aos medicamentos por um preço satisfatório.
O Programa foi criado pela FIOCRUZ - Fundação Osvaldo Cruz e para que aconteça é necessário
formalizar uma parceria entre a FIOCRUZ e alguns órgãos como, prefeituras, governos estaduais, órgãos de
instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos {ONGs} e outros.
Nesse trabalho foi elaborado um novo modelo de gestão para o programa, assim como, um fluxo de
processo e os custos médios possíveis referentes à implantação do novo modelo de gestão na região
de Macaíba/RN, levando em conta o tamanho de região, quantidade populacional, renda e outros
aspectos. Também foram propostos possíveis benefícios com o novo modelo de gestão.

2. METODOLOGIA
Os métodos e as técnicas utilizadas para atender à problemática do estudo da pesquisa foram:
exploratório-descritiva, artigos publicados em Websites e o meio digital - Internet.
A pesquisa tem caráter exploratório, pois condiz com os ensinamentos de Gil (2002, p. 41) "têm como
objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito". Por esse
motivo,

relacionando-se

problemática,

mostrando

com estudo
alternativas

da pesquisa
de

ações.

realizada,
Bem

como,

tendo assim familiaridade

com

a

também apresentando um caráter

descritivo, onde Gil {2008} afirma "sobre as pesquisas descritivas, estas possuem como objetivo a descrição
das características de uma população, fenômeno ou de uma experiência". Enfatizando que, a metodologia
foi estruturada na leitura e na análise de alguns artigos colhidos no meio digital - Internet, durante a
produção do trabalho e na disciplina de Gestão da Informação.
Os textos utilizados na análise do assunto foram: Gestão da Informação em organizações virtuais:
uma nova questão para a coordenação interorganizacional no setor público e, Desenvolvimento de
um conjunto de processos de governança de tecnologia de informação para uma instituição hospitalar.
Utilizou-se também, a apostila do Programa Farmácia Popular do Brasil, disponível na internet pelo Governo.
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Neste tópico será apresentada a revisão bibliográfica - Internet, retirada de artigos científicos.
No primeiro momento, para esclarecimento, é necessária a definição do seria informação. Que
conforme Wilson (2002), 11qualifica informação como um conceito socialmente construído, e, como parte de
um processo social, informação está relacionada com a percepção humana, com a ideia de "significado"".
Na sociedade interconectada, a fonte primária de criação de valor mudou a ênfase da
produtividade para os relacionamentos, e a capacidade de colaborar precisa se tornar
uma competência-chave para a organização (CASTELLS, 1998; FILOS, 2001).

A afirmação de CASTELLS (1998) e FILOS (2001) expõe que diante das transformações da sociedade,
atualmente

interconectada,

as

questões

de

relacionamento

e

produtividade acompanham essas

transformações, estando cada vez mais inter-relacionadas de maneira que são fundamentais para que
quaisquer processos ocorram internamente e externamente numa organização, seja qual for.
RIEMPP (1998) declara que, "as fronteiras organizacionais estão se dissolvendo, de forma a atingir uma
reação mais rápida às necessidades do consumidor".
Acompanhado do pensamento de CASTELLS (1998) e FILOS (2001), RIEMPP (1988) esclarece
que associado a essas transformações, as fronteiras organizacionais estão cada vez mais se
acarretando

num

processo

desagregando,

acelerado de satisfação e necessidade do consumidor do serviço ou

produto.
Para SCHULTZE (2000), "grandes transformações estão ocorrendo nas estruturas sociais e
organizacionais, associadas com o uso intensivo das tecnologias de informação".
E Segundo ARCIERI (2002), 11em relação ao desenvolvimento de ambientes informacionais, os
problemas realmente difíceis quase nunca são os problemas técnicos, mas aqueles que têm uma natureza
organizacional".
É importante observar o que diz SCHULTZE (2000), assim como ARCIERI (2002), pois os autores
enfatizam que o processo das transformações vem ocorrendo aceleradamente, de forma que, também é
possível na estrutura organizacional a ocorrência de erros no processo de desenvolvimento do sistema.
Pois, segundo ARCIERI (2002) o motivo que quase sempre está associado a essas falhas são os
problemas de natureza organizacional e não os de natureza técnica.
FRENKEL (2001) declara que organizações virtuais representam colaboração de grupos de
organizações autônomas e preexistentes, as quais seletivamente compartilham expertíse,
ha bi I idades e recursos, de forma a alcançar um produto ou serviço comum.

Já FRENKEL (2001) afirma que as organizações virtuais são preexistentes e autônomas, de maneira
que unidas, passam a formar um grupo com uma maior capacidade de compartilhar experiências,
conhecimentos, habilidades e recursos, assim, tendo um maior alcance na satisfação e prestação de serviços em
comum.
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Em outro aspecto, MANDELL (1990) expõe que é de suma importância unir e aplicar os conhecimentos e
recursos, não apenas entre organizações públicas, mas também se relacionando com as organizações privadas.
Deixando claro que, as instituições não podem trabalhar sozinhas.
"É crescente o envolvimento das organizações com alianças e parcerias que as levam a agir além das
tradicionais fronteiras organizacionais" (AUSTIN, 2002; BRADNER, 2002; GLENDINNING, 2003; MOLINA, 2001).
As instituições estão cada vez mais necessitando de um esforço colaborativo, bem como, a ação desse
esforço entre as diversas organizações, incluindo também a colaboração do governo, setor privado e terceiro setor.
Dessa forma, esse esforço se torna indispensável.
MANDELL (1990) concorda que é importante aplicar ao setor público alguns conceitos do
setor privado, mas destaca que os gestores públicos podem precisar desenvolver outros
modelos que mais precisamente reflitam os diferentes contextos do setor público.
CHOO (1988) "destaca a questão da cultura do compartilhamento da informação e da colaboração
como fator-chave para a competitividade das organizações".
BURNETT (2000) afirma que as pessoas tendem a manter a atenção em recursos úteis
e que estão fora das fronteiras de suas organizações, e, atualmente, a tecnologia
oferece muitas possibilidades de incorporação desses recursos à ação organizacional.
Observando o que CHOO (1988) e BURNETT (2000) expõem, conclui-se que a relação interpessoal
dentro e fora das instituições é necessária para que possa utilizar os recursos e a tecnologia da melhor maneira
possível nos dois ambientes (interno e externo), assim, a ação organizacional e o compartilhamento da
informação poderão ser transmitidas rapidamente, sendo um fator determinante.
Conforme KOLEKOFSKI (2003),
compartilhamento de informações".

"os relacionamentos interpessoais frequentemente influenciam o

"A informação é condição essencial para as funções administrativas, pois a possibilidade de acerto de uma
tomada de decisão sem uma base de informações é praticamente nula" (CAVALCANTI, 1995).
Segundo CAVALCANTI (1955), sem uma base de informação as funções administrativas não acontecem. Ou
seja, a Gestão da Informação dentro de uma organização é de suma importância, sendo um dos pontos cruciais
para a elaboração do processo do modelo de gestão de uma instituição, seja pública ou privada.
O processo de gestão da informação deve ser elaborado e aplicado para a realidade de cada organização,
principalmente as organizações hospitalares, de maneira que, as mesmas são distintas e o processo de uma não
funciona na outra (Cunha, 2005).
É interessante esclarecer que, investir apenas num sistema de informação, sem se preocupar com
a sua manutenção e a divulgação do capital intelectual, não será suficiente para que a organização apresente
bons resultados, passando a apresentar uma boa gestão informacional. Sendo também necessária uma
reestruturação na política interna e externa da organização.
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SPINOSA (2001) afirma que "é necessária a adoção de políticas que assegurem a
geração, o
uso, a manutenção e a disseminação do capital intelectual na rede, isto
é, a gestão da informação em uma organização virtual, configurando o que se pode
chamar de "ambientes informacionais cooperativos".

KOLEKOFSKI (2003) ainda destaca que "esses fatores contribuem para o incremento do
compartilhamento da informação. Auto-interesse e reciprocidade também desempenham papéis importantes
no compartilhamento da informação" (sic).
Molina

(2001)

"define

organização

virtual

como

redes

temporárias

de

organizações independentes, conectadas pela tecnologia da informação, as quais
compartilham competências, infra-estrutura e processos de negócio, com o propósito
de atender a uma demanda específica do mercado"{sic).

Por fim, MOLINA (2001) também expõe que as organizações virtuais necessitam de uma tecnologia
de informação eficaz e que as instituições devem está sempre conectadas a essas tecnologias,

de

maneira a tornarem-se cada vez mais capazes de se relacionarem e compartilharem informações.
3.1. Modelo de gestão do programa farmácia popular
A seguir será exposto o modelo de gestão elaborado pela FIOCRUZ para a implantação do Programa
Farmácia Popular nas regiões.
Figura ... _ Dese-nho do Progra.o:na Far..-ná.cia Popadar

Programa Farmácia
Popular do Brasil
FIC>CRUZ
Con.....@n.io

Aqukição e Distribuição
de 1\11..edic.ar'rlle:ntos_
6qujpa�ntos�
L,og)isHc-.a., ConSLilto.rta e
Assisbi!:ncia Técnaca..

Recursos On;arnentários

NIS/FNS

C,on......@nio/ln,centllvo Fund'o a Fundo

PARCEIROS

Recurso� Fi.nancl!!'!iros
para a. lnst.a'la.ção e
l'Vfla..nutenç-Ao de
unid.a.des do Pr-og.-ani.a:_

I

Estados. Disnwto Fede:raJ , JV\u_nicíptos e
Entidades.

u - Urúda.des. do Progr'a..rna FarYn.iA::la. Popuaa,
1 - U$U.ill'los do Progr"ama Fann.t.cia. Popu'.la•

Figura 1: Modelo do programa farmácia popular pela FIOCRUZ.
Fonte: Apostila Programa Farmácia Popular (2001).

No que se observa no modelo proposto pela FIOCRUZ, no topo encontra-se a própria FIOCRUZ,
fundadora do programa, que realiza a aquisição e distribuição de medicamentos, equipamentos, logística,
consultoria e assistência técnica. Portanto, a FIOCRUZ é responsável por todo processo de liberação do
medicamento para a região (logística) e pela realização de consultoria e assistência técnica quando necessário.
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O Ministério da Saúde juntamente com a Fundação Nacional da Saúde, solicita recurso orçamentário
na FIOCRUZ (Recursos financeiros para a instalação e manutenção de unidades de programa), para implantar
unidades da Farmácia Popular na região.
Depois de estabelecido convênios, gera-se a proposta de adesão do programa na região com os
parceiros, que são: Estado, Distrito Federal, Municípios e Entidades. E após a formalização dos convênios, as
unidades de Farmácia Popular são implantadas e entram em atividade nas regiões, atendendo e suprindo as
necessidades da população e cumprindo com o seu objetivo.
3.2. Novo modelo experimental desenvolvido para o programa farmácia popular
A seguir será exposto o novo modelo de gestão elaborado nesse trabalho, para a implantação
do Programa Farmácia Popular na região de Macaíba/RN, com o objetivo de acelerar
o processo de aquisição dos medicamentos.
SECRETARIA DA
SAÚDE

/ 1

POSTOS DE SAÚDE

GERAÇÃO DE
RECEITAS

USO DA TECNOLOGIA
PARA COLETA DAS
INFORMAÇÕES DOS
MEDICAMENTOS/PACIEN
TES PELO SISTEMA

�
PARCERIA

....___
E,..S_..TA..,p,._o
___. -----+

1

�ARMÁCIA POPULAR

t

1--

PARCERIA
PÚBLICO/PRIVADO

VISUALIZAÇA O DAS RECEITAS E ENTREGA
DOS MEDICAMENTOS
(SATISFACÃO/NECESSIDADE DOS PACIENTES}

Figura 2: Novo modelo experimental proposto para o programa farmácia popular.
Fonte: Elaborado pelos autores.

No que se observa no novo modelo elaborado neste trabalho para o Programa Farmácia Popular do
Governo Federal, têm-se no topo à Secretaria de Saúde da região, no caso, à da região de Macaíba/RN.
Após a Secretaria de Saúde realizar o convênio do programa com a FIOCRUZ, as informações
e as decisões necessárias para a formalização do programa devem ser transmitidas para os postos de saúde,
para que detenham conhecimento da implantação do programa na região.
Depois de realizado o convênio e os postos de saúde tendo obtido o conhecimento, através do sistema de
informação proposto, os médicos utilizarão a tecnologia disponível (Internet e computadores) para coletarem
os dados pessoais de todos os pacientes durante as consultas, para a elaboração das fichas cadastrais no sistema.
Com isso, poderão gerar as receitas durante cada atendimento realizado, através do mesmo sistema
inicial, que em seguida, enviará simultaneamente para as farmácias populares as receitas.
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As farmácias populares presente na região, que são implantadas através da parceira do

Estado com as farmácias públicas e/ou privadas que estão conveniadas no programa, recebem as
receitas online no sistema, ficando a espera dos pacientes para realizar o processo de
entrega/venda do medicamento solicitado pelo médico. Processo que ocorrerá através da
visualização da receita na tela do computador, assim como, o nome e alguns dados pessoais.
Sendo uma identificação mais segura, agilizando a venda do medicamento.

Com isso, o paciente após sair da consulta, irá se deslocar para a farmácia conveniada mais
próxima da sua residência ou do posto de saúde. E ao chegar à farmácia, o paciente irá mostra os
seus documentos (identidade ou qualquer outro) para que o atendente possa checar os dados e

efetuar a venda do remédio. Por fim, com a facilidade, a comodidade, e a rapidez gerada por esse
novo sistema, o paciente sairá satisfeito da farmácia, com o medicamento em mãos.

4. FLUXO DE PROCESSO
A seguir será exposto o fluxo de processo elaborado a partir do novo modelo de gestão,
feito para o Programa Farmácia Popular na região de Macaíba/RN. Tendo como ponto principal do

fluxo a obtenção de medicamentos pelos pacientes.

Secretaria
da Saúde
Liberação
de verba
• Apoio aos
postos

Postos de
Saúde
• Recebime
nto da
verba
Utilização
dos
serviços/p
r,ogramas

Coletadas
informa óes
pelo si s
e medicamento
s I pa cientes)
Informação
dos
medicanent
os
Dados dos
pacientes

Geraçãodas
recertas
Cadastrnrne
ntono
sistema
pelos postos
Envio das
recei1as para
as
Far-rnácias
Populare s

Farmácia
Popula,.
• Reeebime-nto
das receit.as
pelo sistema
• 1 de-ntificaçã-o

dos pacientes
•Verificaç.ã• o dos
medicamentos
•Parceria
PLDI icoJprivado
e Estado
•Ven•d.a

Obtençãodos
M ed ic. ,,.,..,.,,.,.ns
Realização
dos
descontos
Custo
Benefício
Ent rega dos
medi cament
os
Sati sfação

Figura 3 : Fluxo d e processo.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Este fluxo de processo tem como objetivo mostrar todas as etapas do novo modelo de
gestão, detalhadamente.
Na primeira fase, fase Secretaria da Saúde, encontra-se a liberação da verba pela FIOCRUZ,
assim como, os órgãos competentes (Municipais, Estados, Distrito Federal e outros) e o apoio aos

postos de saúde localizados na região, no caso, na região de Macaíba/RN, realizado pela própria
Secretaria de Saúde e pela FIOCRUZ.

Na fase Postos de Saúde, encontra-se o recebimento da verba da Secretaria da Saúde e a
utilização do programa/sistema pelos médicos, que prestam serviços nos postos.

XII CONGIC | II
II SECITEX

1076

�

e
�.o
e

XII CONGIC

Àllls<=ci,<=,<

ISSN 2358 1034

É importante ressaltar que, as duas fases seguintes (Fase de Coleta de Informação pelo Sistema e
Fase Geração de Receita) acontece simultaneamente com a fase anterior (Fase Postos de Saúde).
A fase Coleta de Informação pelo Sistema (Medicamentos/Pacientes) e a Fase Geração de Receita,
acontece a partir do momento que o médico que presta serviços nos postos utiliza o programa, para
armazenar e transmitir para as Farmácias Populares os dados pessoais dos pacientes, assim como, as
receitas geradas nas consultas.
Na fase Farmácia Popular, a farmácia conveniada recebe os dados dos pacientes e das receitas e
aguarda o paciente para que possa realizar a venda e entrega dos medicamentos prescritos pelo
médico. Nessa fase, também acontece à parceria das farmácias públicas e/ou privadas conveniadas no
programa. Dessa forma, proporcionando a venda dos remédios em maior estoque, assim, o paciente não
correrá o risco de ficar sem o medicamento.
Na fase Obtenção dos Medicamentos é onde ocorre a realização dos descontos, caso seja possível no
momento de venda (relação custo/benefício), gerando uma satisfação no cliente.
Por fim, para uma melhor compreensão foi elaborado um fluxograma da fase de Obtenção de
Medicamentos, que será exposto a seguir. Ressaltando que, as etapas no fluxograma foram enumeradas
respectivamente de 1 a 7.

5

Obtenção dos
descontos e
pagamento do
medicamento
(custo/benefício)

6
�

Recebimento
dos
medicamentos
Satisfação
do paciente

1

4

\

O sistema gera a
receita e mostra
qual medicamento
foi requerido pelo
médico

FP: Farmácia Popular.

3

Identifica-se
na FP para
visualização
da receita no
sistema

7

Paciente
finaliza
consulta
nos postos

-

Ao sa1r da
consulta, dirige.
se a Farmácia
Popular mais
próxima

1

/

2

Figura 4: Fluxograma da fase de obtenção de medicamentos.
Fonte: Elaborado pelos autores.

5. NÍVEL ORGANIZACIONAL
Relacionando o novo modelo de gestão com a disciplina de Gestão da Informação, podemos identificar no
estudo, os possíveis órgãos presentes em cada nível organizacional.
No Nível Estratégico, identificamos que neste nível encontra-se o Ministério da Saúde. Pois, é esse órgão que
tem a função de realizar as estratégias do programa nos postos de saúde, nas farmácias públicas e/ou privadas,
como também fazer com que a população tenha conhecimento e acesso ao programa.
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No Nível Gerencial, identificamos que neste nível encontram-se os Postos de Saúde. Pois, os postos de
saúde têm como função gerenciar as atividades principais para a realização e funcionamento do programa,
sendo algumas delas, o cadastramento dos pacientes e das receitas no sistema disponibilizado.
No Nível Operacional, identificamos que nesse nível encontram-se as farmácias populares. Pois, são as FP's
responsáveis por realizar as atividades de checagem e venda dos medicamentos. Sendo o nível operacional
fundamental para que o objetivo do programa e do novo modelo de gestão seja alcançado.

6. TIPO DE SISTEMA
O sistema proposto no estudo é o Sistema de Informação Gerencial {SIG), que é ideal para liderar o
controle e planejamento dos conjuntos de dados e o fluxo do envio do registro das entradas, saídas e
dispensações de medicamentos prescritos pelos médicos. (Controle de estoque, orçamento, análise de investimento
de recursos e outros).
Podendo ter como aplicação: Troca eletrônica de dados - Para transmissão e retransmissão de informação.
Ferramenta importante para o processo de distribuição de medicamentos, de identificação dos mesmos, assim
como, dos pacientes ao chegar à Farmácia Popular.
Portanto, houve uma evolução no SIG - Sistema de Informação Gerencial que se deu através do
Sistema de Apoio às Decisões {SAD) - um sistema de computação interativo, que facilitará as pessoas de todos
os níveis organizacionais a acessar o sistema e ajudá-las a planejar e tomar decisões (equipe interna).

7. ELABORAÇÃO DE CUSTOS POSSÍVEIS PARA IMPLANTACÃO DO NOVO SISTEMA
A elaboração dos custos médios para implantação do sistema deu-se em três etapas: Custo de
Desenvolvimento do Sistema, Custos de Implantação e Custo de Treinamento. É importante ressaltar que, os
custos calculados podem sofrer variação dependendo das informações de cada organização e de cada região/
município.

forma:

O Custo de Desenvolvimento do Sistema, para a região de Macaíba/RN deu-se da seguinte
Custo de Desenvolvimento do Sistema {100h):
•
•

lh dia por dia à R$ 100,00

= R$ 10.000,00 por mês.

3 meses = R$ 30.000,00 {Total).

O custo de desenvolvimento engloba a produção do sistema de informação pelo pessoal de
Tecnologia da Informação {T.I) e o tempo de duração necessário para que se produza o sistema.
Já o Custo de Implantação, para a região de Macaíba/RN deu-se da seguinte forma:
•

•

•

2 Salas= R$ 10.000,00.

Hardware e Software {Computadores)= R$ 900,00 cada unidade. Quatro unidades=
R$ 3.600,00.
Internet = R$ 100,00.
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Total: R$ 13.700,00.
O custo de implantação engloba os Hardwares necessários, assim como, os Softwares. Ou seja, a
quantidade de computadores necessários, a Infraestrutura e outros aspectos.
Por fim, o Custo de Treinamento, para a região de Macaíba/RN deu-se da seguinte forma:
•

•
•

8 horas dias, sendo 4 horas pela manhã e 4 horas pela tarde= R$ 500,00.
Seminários Práticos= R$ 500,00.
Avaliação Pós-Serviço= R$ 500,00

Total: R$ 1.500,00.
O custo de treinamento engloba Workshops e semmanos práticos, para aperfeiçoar o pessoal
operacional em treinamento. Assim como, uma avaliação pós-serviço, ou seja, será avaliado posteriormente
se o serviço está sendo bem desenvolvido.
Diante do cálculo das três etapas de custos para a implantação do sistema, pode-se definir um custo total,
que será de: Custo de Desenvolvimento do Sistema: R$ 30.000,00 + Custo de Implantação: R$ 13.700,00 +
Custo de Treinamento: R$ 1.500,00. Custo Total= R$ 45.200,00.

8. BENÉFICIOS MENSAIS {RELAÇÃO CUSTO/BENEFÍCIO}
Depois de calculado o custo total para a implantação do novo sistema de informação, pode-se
apresentar em meses a relação custo/benefício para a elaboração, finalização e implantação do novo
sistema de gestão no município de Macaíba/RN.
A relação Custo/Benefício para o Município de Macaíba/RN deu-se de seguinte maneira:
•

Redução de pessoas no pronto socorro. (Redução de R$ 3.500,00 com 4 técnicas de enfermagem};

•

Redução de papel para geração de receitas. (Uma resma de papel, R$ 15,00};

•

Redução no valor da passagem do paciente. Não tendo a necessidade de deslocamento a várias
farmácias. (R$ 30,00};

•

Redução com gastos do governo com a população em questões de internação. Tratamento
com o remédio em casa. (Valor da Internação: R$ 650,00. Possibilitando reduzir 10 pacientes, no
valor de R$ 6.000,00);
Total: R$ 3,500 + R$ 15,00 + R$ 30,00 + R$ 6,000= R$ 10.000,00.

•

Conclui-se:
Custo/Benefício
=
Custo
(R$ 45.200,00)
/
Benefício
{R$
10.000,00)
=
Aproximadamente 5 meses. Ou seja, o custo/benefício proporcionado pelo novo modelo de sistema é de 5
meses. Observando que durante os 5 meses serão gasto R$ 45,200.00 e economizado R$ 10,000.00.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do estudo proposto na disciplina de Gestão da Informação, pode-se concluir que, o novo modelo de
sistema irá gerar melhorias dentro e fora da organização, assim como, irá trazer melhorias para o público-alvo,
atendendo suas necessidades.
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A modificação/alteração no sistema beneficia também a população. Dessa forma, o programa atingiria o seu
objetivo e os habitantes da região passariam a se sentir mais satisfeitos.
O novo sistema facilita o processo desde o estágio inicial até o estágio final do programa, gerando satisfação
para a organização e para a população. Sendo as etapas do sistema detalhadas cuidadosamente para que todos os
níveis organizacionais detenham conhecimento sobre as mesmas, realizando um trabalho significativo.
Em relação à troca de informação do Posto de Saúde com a Farmácia Popular pelo sistema, pode-se concluir
que, gerará redução de custo no deslocamento do paciente à farmácia. Pois, anteriormente o paciente se
deslocava as várias farmácias em busca do remédio e, com o sistema elaborado nesse projeto, o paciente saberá na
consulta através do médico, qual farmácia mais próxima terá disponível o medicamento, assim, reduzindo seus
custos com deslocamento.
Por fim, conclui-se que a pesquisa no meio digital - Internet e a disciplina de gestão da informação
foram de suma importância para que esse artigo fosse finalizado, mostrando a importância da gestão e do
sistema informacional nas organizações, sejam públicas e/ou privadas.
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RESUMO
O manganês é utilizado, principalmente, na formação de
aço e de ligas. Sua intoxicação ocorre por inalação, como
no caso de trabalhadores que participam do
processamento do minério de manganês nas minas;
trabalhadores que inalam fumos de solda; e
trabalhadores que manipulam pesticidas que contenham
o
fungicida
maneb.

Dessa forma, o referido trabalho tem por objetivo fazer
uma revisão bibliográfica sobre os limites de tolerância à
exposição ocupacional ao manganês, bem como a
doença ocupacional relacionada ao acúmulo desse metal
no organismo – manganismo – o tratamento e as
medidas de prevenção e controle existentes.

PALAVRAS-CHAVE: Manganês, poluentes ocupacionais do ar, exposição ocupacional, doenças ocupacionais.

TITULO EM INGLÊS
ABSTRACT
Manganese is used mainly in the formation and steel
alloys, their toxicity is by inhalation, as in the case of
workers who participate in the processing of manganese
ore mines; workers who have contact with welding
fumes; and workers who handle pesticides, exposed to

maneb fungicide. Thus, such work aims to present the
tolerance limits to occupational exposure to manganese,
as well as identify the disease related to the
accumulation in the organism - manganism - treatment
and existing prevention and control measures.

KEYWORDS: Manganese, air pollutants occupational, occupational exposure, occupational diseases.
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1. INTRODUÇÃO
O manganês (Mn) é um elemento essencial e necessário para o adequado funcionamento
do sistema nervoso central humano (JEONG, PARK, KIM, 2016). No entanto, sua alta exposição
ocupacional a longo prazo pode resultar em uma doença neurológica grave, caracterizada por
distúrbios do movimento e déficits cognitivos, denominada de manganismo (FLYMN e SUSI, 2009;
ROELS et al., 2012).
Esse metal é utilizado, principalmente, na formação de aço e de ligas, sua penetração no
organismo se dá pela via respiratória, seja por meio da inalação de poeiras como no caso de
trabalhadores que participam do processamento do minério de manganês em minas, ou pela
inalação de fumos de solda, como também pela inalação de neblina para os trabalhadores que
manipulam pesticidas que contenham o fungicida maneb (MENDES, 2013).
Além dos pulmões, fígado e rins, esses danos acometem o sistema nervoso central. Há,
portanto, uma preocupação por parte dos trabalhadores, empregadores e profissionais de
segurança e saúde sobre os potenciais efeitos neurológicos associados à exposição ao manganês.
Dessa forma, o referido trabalho tem por objetivo geral compreender os efeitos tóxicos da
exposição ao manganês na saúde do trabalhador. Os objetivos especifícos são: conhecer os limites
de tolerância à exposição ocupacional ao manganês; entender sobre a doença relacionada ao
acúmulo desse metal no organismo – manganismo; conhecer o tratamento, as medidas de
prevenção e controle existentes.
Portanto, a pesquisa supracitada ressalta a importância da identificação e controle dos
limites de exposição ocupacional ao manganês, bem como sugere medidas mitigadoras para os
malefícios que este metal pode oferecer à saúde dos trabalhadores e trabalhadoras.

2. REVISÃO DA LITERATURA
A exposição ocupacional ao manganês ocorre principalmente em operações metalúrgicas
do ferro, aço, processamento de minério nas minas e na manipulação de pesticidas, como o
maneb. Todas essas atividades podem levar ao acúmulo de manganês no organismo, caso o
trabalhador não cumpra com as medidas de segurança, se assim existirem.
Outra fonte de emissão do metal em estudo são os fumos de manganês são os vários tipos
de operações de soldagem. A exposição pode variar consideravelmente, dependendo da
quantidade de manganês no arame de solda, hastes, fluxo e base do metal (NIOSH, 2014).
Chandra et al. (1981) exploraram a toxicidade de manganês em 60 soldadores (20 em cada
uma das três plantas diferentes A, B e C) e 20 controle. As concentrações no ar de manganês
variaram de 0,44 a 2,6 mg/m3 e positivos sinais neurológicos (foram registadas a presença de
reflexos ativos e tremores). A concentração média do ar e a duração média do trabalho
correlacionaram razoavelmente com a incidência de sinais neurológicos. O excesso do padrão de
sintomas e a correlação entre níveis séricos de cálcio e sinais neurológicos levaram os autores a
concluirem que, supostamente, estes soldadores estavam iniciando um proceso de
envenenamento pelo manganês (CHANDRA et al., 1981).
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Hochberg et al. (1996) estudaram 27 mineiros com idade superior a 50 anos que tiveram
altas exposições ao manganês por mais de cinco anos. Eles encontraram uma grande ocorrência
de tremor de repouso, tremor de ação, e movimentos repetitivos da mão entre esses mineiros.
Concluíram que as exposições assintomáticas crônicas ao manganês resultam em surgimento
tardio de anormalidades do movimento.
O manganismo ocupacional foi descrito pela primeira vez por Couper (1837), e tem sido
estudado numa variedade de indústrias (LEVY e NASSETA, 2003). Os sintomas incluem dor de
cabeça, espasmos, fraqueza nas pernas, e uma psicose característica com euforia, impulsividade, e
confusão mental. Conforme a doença progride uma série de manifestações neurológicas são
possíveis, incluindo: perturbação da fala, da marcha e problemas de equilíbrio, tremores e
salivação excessiva ou transpiração e disfunção do Sistema Nervoso Central (NIOSH, 1977). Há
evidência de que a exposição ao Mn em níveis mais baixos do que aqueles observados
historicamente pode produzir sintomas neurológicos, e o parkinsonismo induzido por manganês
também é citado na literatura (CERSOSIMO e KOLLER, 2006; OLANOW, 2004).

3. METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura realizada durante o 3º período do curso Técnico em
Segurança do Trabalho, na modalidade presencial, para a disciplina de Higiene Ocupacional, no
Campus Natal-Central do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte – IFRN.
Para nortear este trabalho, foi realizada uma revisão bibliográfica em livros científicos
como também no Google Acadêmico utilizando os descritores “occupational diseases”,
“manganese”, “manganismo” e “exposição ocupacional”.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 Limites de tolerância à exposição ocupacional ao manganês
Os limites de exposição ocupacional ao manganês são demonstrados na Tabela 1 nas
diferentes agências internacionais em matéria de Higiene Ocupacional.
Tabela 1: Limites de Exposição Ocupacional Internacionais.

Agência
NIOSH
NIOSH
OSHA
ACGIH®

Tipo de Limite
REL-TWA
REL-STEL
PEL-C
TLV-TWA

Limite de Exposição Ocupacional
1 mg/m³
3 mg/m³
5 mg/m³
0,02 mg/m³

Fonte: ACGIH®, 2016; NIOSH, 2016.
Legenda: NIOSH – National Institute for Occupational Safety and Health; OSHA – Occupational Safety and Health
Administration; ACGIH® – American Conference of Governmental Industrial Hygienists; REL – Recomended Exposure
Limite; PEL – Permissible Exposure Limits; TLV – Threshold Limit Value; TWA – Time Weighted Average; STEL –
Short-term Exposure Limit; C – Ceiling.
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No Brasil, a Norma Regulamentadora N.º 15 (NR 15), intitulada Atividades e Operações
Insalubres, estipula dois Limites de Tolerância para o manganês, sendo eles:




5 mg/m3 para jornada de até 8 horas por dia nas atividades de extração,
tratamento, moagem e transporte do minério que exponham os trabalhadores a
poeira (MTE, 2014);
1 mg/m3 para jornada de até 8 horas por dia nas exposições a fumos de manganês,
na metalurgia de minerais de manganês, fabricação de compostos de manganês,
fabricação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas,
fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas e
fertilizantes (MTE, 2014).

Analisando os limites de exposição ocupacional ao manganês anteriormente citados,
tem-se que o TLV-TWA da ACGIH® é o mais restritivo, permitindo uma concentração de apenas
0,02 mg/m3 para uma jornada diária de 8 horas.
Por ser uma norma infra legal, a NR 15 possui caráter compulsório, obrigando os
profissionais da área de Saúde e Segurança do Trabalhador a seguirem os seus limites de
tolerância, mesmo a ciência já dispondo de limites de exposição ocupacional significativamente
inferiores.

4.2 Manganismo
Uma vez instalado no sistema nervoso central, o manganês se oxida e degenera as células
que produzem o neurotransmissor dopamina, na região chamada substância negra do cérebro
(CERSOSIMO e KOLLER, 2006).
Essa desregulação da dopamina está relacionada ao Mal de Parkinson. No caso deste
estudo, a exposição prolongada a altas concentrações de manganês (> 1 mg/m3) no ar, pode levar
a uma síndrome parkinsoniana conhecida como manganismo (NIOSH, 2014).
A exposição crônica ao pesticida contendo manganês (maneb), também é uma das causas
dos sintomas desse tipo de Parkinson. Sintomas parkinsonianos podem incluir tremores, lentidão
de movimentos, rigidez muscular e falta de equilíbrio (NIOSH, 2014).
Estudos recentes indicam déficits neurológicos e neurocomportamentais, que podem
ocorrer quando os trabalhadores estão expostos a baixos níveis de concentração de manganês
(< 0,2 mg/m3) em fumos de soldagem. Esses efeitos incluem alterações de humor e memória de
curto prazo, tempo de reação alterado e reduzido à coordenação olho-mão, além do fraco
desempenho em testes de função cerebral e habilidades motoras (NIOSH, 2014).
O Ministério da Saúde, através da publicação “Doenças Relacionadas ao Trabalho – Manual
de Procedimentos para os Serviços de Saúde” (2001), classifica essa doença como parkinsonismo
secundário devido a outros agentes externos (CID 10: G212), pela Portaria/MS n.º 1.339/1999. De
acordo com o manual, o Parkinson secundário é um distúrbio de postura, com rigidez e tremor, e
que pode resultar de efeitos tóxicos sobre os núcleos da base do cérebro, decorrentes da
exposição, dentre outros compostos, ao dióxido de manganês. Para o diagnóstico diferencial, a
história ocupacional e um exame neurológico acurado são fundamentais (BRASIL, 2001).
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Mendes (2013) refere que na decorrência da intoxicação por manganês, é mais provável
que os acometidos pela doença apresentem tremor postural fino nas mãos, podendo afetar lábios
e língua, assim como festinação na marcha, sendo mais comum o bater dos pés ao caminhar.
Algumas indicações de parkinsonismo também foram apresentadas, como hipocinesia, redução da
mímica, instabilidade postural e micrografia.
No caso do manganismo, as alterações comportamentais como depressão e ansiedade e as
alterações cognitivas, surgem mais precocemente e com mais frequência, do que em relação às
demais alterações neurológicas (MENDES, 2013).

4.3 Tratamento, Prevenção e Medidas de Controle
De acordo com a bibliografia consultada, não existe tratamento específico, apenas de
suporte. A utilização de L-dopa tem resposta variável. O afastamento da atividade é obrigatório
nos casos em que é confirmada a exposição ao agente (BRASIL, 2001).
Os pacientes com manifestações sugestivas de parkinsonismo e história de exposição a
substâncias tóxicas, reconhecidas como capazes de provocar a doença, devem ser encaminhados
para avaliação neurológica (BRASIL, 2001).
Não estão disponíveis indicadores de disfunção ou deficiência quantificáveis para a
avaliação da incapacidade para o trabalho no caso de parkinsonismo secundário, tremores e
outros transtornos extrapiramidais do movimento (BRASIL, 2001).
A prevenção do parkinsonismo secundário baseia-se na vigilância dos ambientes, das
condições de trabalho e dos efeitos ou danos para a saúde. As medidas de controle ambiental
visam à eliminação ou à redução do manganês a níveis de exposição considerados aceitáveis, de
modo a reduzir a incidência da doença nos trabalhadores expostos (BRASIL, 2001).
Desse modo, recomenda-se observar a adequação e o cumprimento, pelo empregador, do
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e do Programa de Controle Médico em
Saúde Ocupacional (PCMSO), da Portaria/MTE 3.214/1978. Já a Portaria/MTE 8/1992 estabelece
os limites de tolerância para exposição ao manganês, sendo de até 5 mg/m3 no ar, para poeira, e
de até 1 mg/m3 no ar, no caso de fumos (BRASIL, 2001).
Além disso, aconselha-se realizar o exame médico periódico, o qual objetiva a identificação
de sinais e sintomas para a detecção precoce da doença, por meio de avaliação clínica com
pesquisa de sinais e sintomas neurológicos, por meio de protocolo padronizado e exame físico
criterioso; exames complementares orientados pela exposição ocupacional; informações
epidemiológicas e análises toxicológicas (BRASIL, 2001).
Suspeita ou confirmada a relação da doença com o trabalho, deve-se manter o trabalhador
informado; examinar os demais expostos, no intuito de identificar outros casos; notificar o caso
aos sistemas de informação em saúde, à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE)
e ao sindicato da categoria; providenciar a emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho
(CAT); e orientar o empregador para que adote os recursos técnicos e gerenciais adequados para
eliminação ou controle dos fatores de risco (BRASIL, 2001).
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5. CONCLUSÃO
A exposição prolongada ao manganês pode resultar em manganismo, uma grave doença
neurológica. Soldadores e mineiros são os mais afetados por trabalharem com materiais que
contém a substância. Para a preservação da saúde do trabalhador contra os efeitos adversos do
manganês a prevenção é o melhor caminho.
Medidas de prevenção e controle contemplam: identificar situações de trabalho em que os
trabalhadores estão sendo expostos ou podem ficar expostos, ao manganês, e recomendar
eficazes medidas de prevenção primárias, tais como a utilização de substitutos para o manganês e
compostos de manganês, medidas de engenharia para reduzir a exposição do trabalhador;
desenvolver e implementar programas de vigilância e de acompanhamento médico para grupos
de trabalhadores em risco de manganismo, tais como mineiros e soldadores. Além disso,
identificar os trabalhadores que estão nos estágios iniciais de manganismo crônico e removê-los
para outras atividades a fim de evitar maior exposição ao manganês e indicar o tratamento
adequado para eles; desenvolver projetos de investigação toxicológicos e pesquisas
epidemiológicas.
Outras ações incluem desempenhar papéis importantes no tratamento das questões de
políticas públicas relacionadas à exposição manganês, incluindo o estabelecimento de melhores
regulamentos ocupacionais e ambientais para o controle da exposição ocupacional ao manganês.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ACGIH®. AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS. 2014 TLVs® e
BEIs® – Baseados na Documentação dos Limites de Exposição Ocupacional (TLVs®) para
Substâncias Químicas e Agentes Físicos & Índices Biológicos de Exposição (BEIs®). São Paulo:
ABHO, 2014. Tradução de: Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais - ABHO.
BRASIL. Ministério da Saúde. Doenças Relacionadas ao Trabalho: Manual de Procedimentos para
os Serviços de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 580p.
CERSOSIMO, M.G., KOLLER, W.C. The diagnosis of manganese induced parkinsonism. Neurotox 27
(3), 340–346. 2006.
CHANDRA, S.V., SHUKLA,G.S., SRIVASTAVA,R.S. An exploratory study of manganese exposure to
welders. Clin.Toxicol. 1981.p. 407–416.
Couper, J. On the effects of black oxide of manganese when inhaled into the lungs. Br. Ann. Med.
Pharmacol. 1837. 1, 41–42.
FLYMN, M.R., SUSI P. Neurological risks associated with manganese exposure from welding
operations: a literature review. Int J Hyg Environ Health 2009;212:459-69.
HOCHBERG, F., MILLER, G., VALENZUELA, R. Late motor deficits of Chilean manganese miners: a
blinded control study. Neurology. 1996; 47:788-95.
JEONG, J.Y.A., PARK, J.S.B., KIM, P.G.A. Characterization of Total and Size-Fractionated Manganese
Exposure by Work Area in a Shipbuilding Yard. Safety and Health at Work 7, 2016, 150-155p.
XII CONGIC | II
II SECITEX

1086

MENDES, R. Patologia do Trabalho – Doenças do Sistema Nervoso Relacionadas com o Trabalho e
Avaliação Neuropsicológica na Patologia do Trabalho. 3 ed. São Paulo: Editora Atheneu, 2013.
1107/08p.
MTE. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Portaria N.º 3.214 de 08/06/1978. Norma
Regulamentadora N.º 15 (NR 15), Atividades e Operações Insalubres. 2014.
LEVY, B.S., NASSETA, W.J. Neurological effects of manganese in humans. Int. J. Occup. Environ.
Health 9, 2003. 153–163.
NIOSH. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), Occupational diseases – a
guide to their recognition. In: Key, M., et al. (Eds.), US Government Printing Office, Washington,
DC. 1977.
NIOSH. The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). Welding and
Manganese. 29 maio 2014. Disponível em: <http://www.cdc.gov/niosh/topics/welding/>. Acesso
em: 09 set. 2014.
NIOSH. The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). Manganese compounds
and fume (as Mn). 11 abr. 2016. Disponível em: <https://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0379>.
Acesso em: 24 set. 2016.
OLANOW, C.W. Manganese-induced parkinsonism and Parkinson’s disease. Ann. N. Y. Acad. Sci.
1012, 209–223. 2004.
ROELS, H.A., BOWLER, R.M., KIM, Y., CLAUS HENN, B., MERGLER, D., HOET, P., Gocheva, V.V.,
BELLINGER, D.C., WRIGHT, R.O., HARRIS, M.G., CHANG, Y., BOUCHARD, M.F., RIOJAS-RODRIGUEZ,
H, MENEZES-FILHO, J.A., TÉLLEZ-ROJO, M.M. Manganese exposure and cognitive deficits: a
growing concern for manganese neurotoxicity. Neurotoxicology, 2012; 33:872-80.

XII CONGIC | II
II SECITEX

1087

DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS E AMBIENTAIS DA FEIRA
LIVRE DA CIDADE DE CEARÁ-MIRIM/RN
1

2

3

4

5

J. K. L. Silva , B. W. B. Rodrigues , C. T. Marques , I. M. A. F. Lima e V. V. A. Santos
1
2
3
E-mail: jessicakaroline99@hotmail.com ; bruno.wagner.b.r@gmail.com ; cybelle.marques@ifrn.edu.br ;
4
5
ineuda.alves@ifrn.edu.br ; videanny.alves@ifrn.edu.br

RESUMO
O município que hoje conhecemos como Ceará-Mirim,
situa-se a 28 km de Natal, capital do Rio Grande do Norte
(RN), Brasil. Uma das atividades comerciais mais
tradicionais da cidade é sua feira livre, acontecendo
semanalmente e ainda se configura como uma atividade
de relevância para a economia local, conseguindo ligar
campo e cidade e municípios circunvizinhos nos dias de
sua realização. Em algumas cidades, as feiras livres
caracterizam-se por um espaço desorganizado, com má
estrutura física e falta de higiene, podendo representar
risco à saúde da população. Desse modo, torna-se
necessário conhecer as instalações e condições de
trabalho das feiras livres. Como essa informação da feira
livre de Ceará-Mirim não existe na literatura, o presente
estudo teve por objetivo realizar um diagnóstico sobre as
condições higiênico-sanitárias e ambientais da feira livre

da cidade de Ceará-Mirim/RN. Foram diagnosticadas
precárias condições higiênico-sanitárias, tanto com
relação à higiene pessoal do feirante quanto à
infraestrutura da feira, como barracas inapropriadas,
falta de banheiros químicos, de abastecimento de água,
dentre outros problemas, como também aspectos
ambientais de risco, como resíduos descartados
inadequadamente e presença de animais. Desse modo,
são necessários investimentos para melhorar a
infraestrutura da feira e para realizar treinamentos de
conscientização dos feirantes para proporcionar
condições seguras de comercialização de alimentos
visando à saúde da população. Somando-se a isso,
poderia, ainda, fortalecer a geração de renda para o
feirante ao comercializar produtos de melhor qualidade.

PALAVRAS-CHAVE: Feira livre, condições higiênico-sanitárias, condições ambientais, saúde.

DIAGNOSIS OF HYGIENIC SANITARY AND ENVIRONMENTAL CONDITIONS OF THE
FREE FAIR OF CEARÁ-MIRIM/RN CITY
ABSTRACT
The city known today as Ceará-Mirim is located 28 km
from Natal, capital of Rio Grande do Norte (RN), Brazil.
One of the most traditional commercial activities of the
city is the free fair, happening every week and still
configured as a relevant activity for the local economy,
managing to connect rural and urban areas and
surrounding municipalities in the days of its
achievement. In some cities, free fairs are characterized
by a disorganized space, with poor physical structure and
lack of hygiene and may represent a risk to health of the
population. Thus, it becomes necessary to know the
facilities and working conditions of the free fairs. As this
information free fair of Ceará-Mirim does not exist in the
literature, this study aims to carry out a diagnosis of the

hygienic sanitary and environmental conditions of the
free fair in the town of Ceará-Mirim/RN. Poor sanitary
conditions were diagnosed, both with regard to personal
hygiene of the marketer as the infrastructure of the fair
as inappropriate tents, lack of portable toilets, water
supply, among other problems, as well as environmental
aspects of risk, such as discarded waste improperly and
presence of animals. Thus, investments are needed to
improve the infrastructure of the fair and fairground
awareness training to provide safe conditions for food
marketing aimed at health. Adding to this, could also
strengthen the generation of income for the marketer to
sell better quality products.

KEYWORDS: Free fair, hygienic sanitary conditions, environmental conditions, health.
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1. INTRODUÇÃO
A feira é um espaço em que vidas se cruzam, convivem e experimentam um cotidiano de
diversidades. Feirantes, consumidores, transeuntes, turistas, crianças, idosos, mendigos e animais
dividem o mesmo lugar. Espaços imersos em cheiros e com restos de alimentos espalhados pelo
chão, em meio à aparente desorganização das barracas, oferecem às centenas de olhares uma
exposição de mercadorias das mais coloridas, distintas e vindas de diferentes lugares (ALMEIDA,
PENA, 2011).
A feira constituiu-se em um importante fator de distribuição e dinamizador econômico,
desenvolvendo o processo de comercialização e de trocas inter-regionais, sobretudo no Norte e
Nordeste do Brasil, onde estão envolvidas nos sistemas de mercado regional, representando um
dos principais meios de sobrevivência para as populações das pequenas cidades dessas regiões.
Sua significância econômica expressa-se tanto para os feirantes, que muitas vezes têm na feira sua
principal fonte de renda, como também para os consumidores, que podem encontrar nelas
alimentos a preços mais acessíveis (ALMEIDA, PENA, 2011).
Entretanto, estudos centrados na esfera dos riscos biológicos demonstram as inadequadas
condições de higiene nesses locais, aliadas às adversidades da estrutura física e ao precário
conhecimento dos feirantes sobre as boas práticas de manipulação e comercialização de
alimentos. Esses fatores podem representar riscos à saúde pública pela veiculação de doenças
transmitidas por alimentos e ambientes contaminados pela presença de lixo e saneamento
precário, a exemplo das toxinfecções alimentares, necessitando de uma intervenção para
melhoria da atividade e proteção à saúde dos consumidores e dos próprios feirantes (ALMEIDA,
PENA, 2011).
Diante disso, o presente trabalho realizou um diagnóstico sobre as condições higiênicosanitárias e ambientais da feira livre de Ceará-Mirim, que tem reflexos sobre a saúde da
população, por meio da avaliação de aspectos gerais de instalações, destinação do lixo, presença
de animais, hábitos higiênicos e vestuário dos manipuladores, disponibilidade de água e higiene
dos alimentos e utensílios.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O município que hoje conhecemos como Ceará-Mirim, situa-se a 28 km de Natal, capital do
Rio Grande do Norte (RN), Brasil, e sua criação data da segunda metade do século XVIII, 1759
(SANTOS et al., 2014). A economia da cidade é baseada nas atividades agrícolas, comércio e
serviços. Uma das atividades comerciais mais tradicionais da cidade é sua feira livre, que “já existe
há mais de 100 anos, acontecendo semanalmente e ainda se configura como uma atividade de
relevância para a economia local, conseguindo ligar campo e cidade e municípios circunvizinhos
nos dias de sua realização” (SANTOS et al., 2014).
A feira livre de Ceará-Mirim constitui-se em um importante sistema de abastecimento de
produtos hortifrutigranjeiros para uma “população de aproximadamente 72.878 mil habitantes”
(IBGE, 2015). Vale ressaltar que “as feiras livres são o alvo de comercialização, devido à grande
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variedade de produtos e possibilidade do consumidor de comparar preços de mercadorias sem ter
que se deslocar a uma distância que pode chegar a quilômetros. Também é configurada como um
local de encontros e lazer, o que a torna um fato social com características peculiares” (SANTOS,
2005).
Embora as feiras livres apresentem um grande valor econômico, social e cultural na região
onde acontecem, algumas delas podem representar risco à saúde da população, visto que, em
algumas cidades, as feiras livres caracterizam-se por um espaço desorganizado, com má estrutura
física e falta de higiene. Em determinadas localidades, após essa atividade comercial, as ruas ficam
sujas devido aos dejetos dos animais misturados ao lixo. Essa desorganização é decorrente
principalmente da falta de investimentos do poder público na infraestrutura das feiras, que são
tão importantes para o espaço onde se realizam, e na falta de capacitação dos feirantes para que
os mesmos insiram no seu local de trabalho práticas que evitem impactos socioambientais
negativos, por exemplo, problemas decorrentes da má destinação dos resíduos descartados por
eles. Vale ressaltar que a falta de organização, infraestrutura e higiene de uma feira livre são
fatores que afetam negativamente as pessoas que trabalham na feira, as pessoas que moram na
circunvizinhança dessa atividade comercial, podendo ter um alcance ainda maior e mais distante
através dos consumidores, por meio de veiculação de doenças pelo contato das pessoas com
alimentos em mau estado de conservação e armazenamento, acrescidos de doenças causadas por
problemas ambientais, tais como falta de saneamento na feira, falta de banheiros, lixo deixado no
chão, entre outros.
Segundo Mendonça (2002), “no Brasil, as condições de infraestrutura e educação sanitária
são precárias e facilitam ocorrências frequentes de surtos alimentares. Nos mercados e feiras
livres é comum que barracas convivam lado a lado, fazendo com que as condições higiênicosanitárias inadequadas de uma tornem-se perigosas para as outras. ”
Estudos centrados na esfera dos riscos biológicos demonstram as inadequadas condições
de higiene nas feiras livres, aliadas às adversidades da estrutura física e ao precário conhecimento
dos feirantes sobre as boas práticas de manipulação e comercialização de alimentos. Esses fatores
podem representar riscos à saúde pública pela veiculação de doenças transmitidas por alimentos e
ambientes contaminados pela presença de lixo e saneamento precário, a exemplo das
toxinfecções alimentares, necessitando de uma intervenção para melhoria da atividade e proteção
à saúde dos consumidores (ALMEIDA, PENA, 2011).
As feiras livres são locais com características específicas que possuem em seu ambiente
situações favoráveis para o crescimento e proliferação de microrganismos. Sabe-se que as
principais fontes de contaminação de alimentos são: matéria-prima, (incluindo a água), ambiente
(ar, equipamentos, embalagens e materiais diversos), e pessoal (manuseio dos alimentos). Os
problemas encontrados nas feiras estão muitas vezes relacionados com as más condições
higiênico-sanitárias das feiras (saneamento, banheiros e lavatórios), das bancas (mofadas,
quebradas, úmidas, sujas, rachadas), dos produtores (desde a vestimenta inadequada à
manipulação de alimentos) e dos produtos comercializados (higienização incorreta).
A qualidade higiênico-sanitária é apresentada como fator de segurança alimentar que tem
sido amplamente estudada e discutida, uma vez que as Doenças Transmissíveis por Alimentos são
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a principais causas que contribuem para os índices de morbidade nos países da América Latina e
do Caribe. Por isso, tem-se a necessidade de verificar a qualidade higiênico-sanitária das feiras e
dos manipuladores de alimentos, para que as doenças possam ser evitadas (AKUTSU, 2005).
Nesse sentido, existem as boas práticas de fabricação (BPF), que são procedimentos
necessários para garantir a qualidade sanitária dos alimentos. Tais procedimentos abordam a
estrutura física da organização, a disposição de equipamentos e utensílios, higiene e
comportamento dos manipuladores de alimentos, higienização e sanitização de superfícies e
fluxos dos processos desenvolvidos (SOUZA, 2006). As BPFs têm o intuito de melhorar a qualidade
do produto e garantir a segurança, utilizando-se a ficha de inspeção ou checklist para a área de
alimentos. A avaliação realizada permite coletar dados para promover ações corretivas que
eliminem ou reduzam os riscos físicos, químicos e biológicos que comprometam os alimentos e a
saúde do consumidor e do manipulador. Também existe a questão ambiental, uma feira bem
estruturada também minimiza os danos ao ambiente e, assim, às pessoas que vivem nas
proximidades da feira e que circulam ou trabalham nela.
Embora necessário, o controle higiênico e sanitário adequado das feiras livres existentes é
muitas vezes deficiente. Desta forma, este trabalho torna-se importante por ter avaliado as
condições higiênico-sanitárias e ambientais da feira livre da cidade de Ceará Mirim e verificado as
práticas de higiene dos feirantes, que são determinantes para a saúde da população. Dentre as
condições que foram observadas estão: a infraestrutura da feira (pavimento, instalações sanitárias
apropriadas); as condições de higiene que envolve os manipuladores (vestimenta e asseio
pessoal); a comercialização (qualidade do produto, condições da banca e ambiente, controle de
pragas, forma de armazenamento e estocagem dos produtos); a manipulação dos produtos
alimentícios (uso de equipamentos e utensílios) na feira livre; e a conservação ambiental no local
da feira (destinação correta dos resíduos, presença de banheiros apropriados, presença de
animais).

3. METODOLOGIA
Inicialmente foram realizados estudos da legislação vigente no país quanto às normas de
comercialização de alimentos em feiras livres e verificação da existência de regimento que
normatizasse a feira livre de Ceará-Mirim.
O instrumento utilizado para a realização desta pesquisa foi um questionário em forma de
check-list, o qual foi elaborado utilizando-se os critérios estabelecidos na Portaria SVS/MS nº 326,
de 30 de julho de 1997 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e na resolução RDC nº
275, de 21 de outubro de 2002 também da ANVISA. O questionário continha perguntas sobre as
condições higiênico-sanitárias da feira, onde se avaliou aspectos gerais de instalações (itens sobre
a situação física das barracas, higiene da área), aspectos relativos às condições ambientais do local
(saneamento na feira, presença de banheiros apropriados, destinação correta dos resíduos
produzidos, presença de insetos e roedores), hábitos higiênicos e vestuário dos manipuladores
(itens sobre o asseio pessoal, higiene de manipuladores e condições de assepsia), água
(disponibilidade de água potável para os feirantes), higiene dos alimentos (itens sobre qualidade
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sanitária dos alimentos, processo de armazenagem, estocagem e embalagem) e higiene dos
utensílios (avaliando a forma de higienização, armazenamento e utensílios utilizados)
No dia 03 de outubro de 2015 foi realizada a pesquisa das condições higiênico-sanitárias e
ambientais da feira livre de Ceará-Mirim. Nesta ocasião, executou-se a observação
semiestruturada utilizando-se o chek-list. Durante a observação também houve uma conversa com
alguns feirantes, os quais foram abordados de maneira aleatória. No mesmo dia, também
realizou-se um registro fotográfico, contemplando a ação do trabalhador, a organização do
espaço, a criatividade de cada um, o layout das barracas, a estocagem e descarte de produtos, os
veículos que transportavam as mercadorias e os próprios trabalhadores com suas ferramentas de
trabalho.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Durante a visita à feira livre de Ceará-Mirim, notou-se que a mesma é dividida em três
espaços: a feira livre, a circunvizinhança do “Mercado do trabalhador”, que é um local público
onde comerciantes alugam bancadas para vender café da manhã, almoço e lanche, e foi
construído na intenção de ser um ponto de encontro para as pessoas que frequentam a feira; e
um espaço planejado por um feirante, que com investimento financeiro próprio executou o
projeto do espaço e com autorização da prefeitura ocupa um lugar considerável da feira.
Os itens que foram observados nesses três espaços foram: aspectos relacionados às
instalações, processos de manipulação, água, higiene das matérias primas, utensílios e destinação
dos resíduos.

a)

b)

c)

Figura 1: Espaços presentes na feira livre de Ceará-Mirim - a) Espaço planejado por um feirante; b) Circunvizinhança
do “Mercado do trabalhador”; c) Feira livre.

No que diz respeito ao pavimento, existem três situações no espaço da feira: uma área
asfaltada, com superfície lisa, apropriada para feira por possibilitar a higienização adequada da
superfície; uma rua que não é asfaltada, o que impossibilita a higienização adequada devido às
irregularidades da superfície; e uma parte da feira que não possui calçamento algum e contém
buracos e rachaduras.
As bancadas da feira livre e a maioria das que se encontram nos arredores do mercado do
trabalhador são de madeira e não estão em bom estado de conservação. Tal material é
inadequado, pois favorece a proliferação de microrganismos, além de não possibilitar uma
higienização adequada. Algumas das barracas que se encontram nos arredores do mercado são de
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alvenaria e as do espaço planejado são revestidas com cerâmica, o que possibilita uma melhor
higienização. As coberturas das barracas da feira livre são de lona, que possuem rugosidades e
imperfeições, dessa forma, os alimentos ficam expostos às sujeiras e às intempéries. Alguns
feirantes comercializam seus produtos no chão a céu aberto, sem proteção para insetos e outros
animais, nem para partículas presentes no ar (Figura 2).

Figura 2: Instalações da feira livre de Ceará-Mirim.

Com relação ao armazenamento dos produtos comercializados, não há locais apropriados
para essa finalidade. Observou-se que as caixarias contendo os alimentos ficam estocadas abaixo e
nas laterais das barracas, sem refrigeração, outros itens alimentares ficam acumulados sobre lonas
no próprio chão (Figura 2). Em alguns casos, tais itens estão bem próximos dos locais destinados
ao descarte dos resíduos, que são latões, com distribuição restrita, estando presentes em poucos
pontos da feira. Além disso, há lixo espalhado no chão nos três espaços da feira e há presença de
animais, como cães e gatos, circulando pelo local.
Em relação ao processo de manipulação, percebeu-se que os feirantes dispõem de pouco
conhecimento sobre boas práticas de conservação e manipulação dos alimentos. Eles não usam
uniforme para a execução de suas atividades, não usam toucas para cobrir os cabelos, nem luvas e
aventais, apenas os comerciantes do espaço planejado utilizam um fardamento que restringe-se à
uma camiseta (Figura 3). Em todos os casos é comum utilizar a mão que manipula o alimento para
manusear o dinheiro.

Figura 3: Processo de manipulação dos alimentos pelos feirantes.

Não existem banheiros na feira livre. A Portaria SVS/MS nº 326, de 30 de julho de 1997 da
ANVISA, no item 5.3.14 diz que todos os estabelecimentos devem ter banheiros, devem estar bem
iluminados e ventilados e ainda dispor de elementos adequados para lavagem das mãos de forma
higiênica (sabonetes líquidos, detergentes, dentre outros). Há apenas dois banheiros no “Mercado
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do trabalhador”, um feminino e outro masculino, existe um lavatório dentro destes e não possui
detergente para a higienização das mãos, e são totalmente fechados sem janelas para ventilação,
além das paredes e teto possuírem rachaduras e outros defeitos. E, ainda, todos os feirantes
quando necessitam usar o banheiro, precisam se deslocar para o mercado.
Com relação à água, observou-se que não há abastecimento de água na feira livre pela
rede pública. A falta de disponibilidade de água impede que os manipuladores dos alimentos
realizem a higienização das próprias mãos, dos alimentos e dos utensílios de manipulação dos
alimentos. O uso da água para alguma dessas finalidades só é possível se o feirante solicitar a um
trabalhador do “Mercado do trabalhador” utilizar as suas dependências. Dessa forma, a facilidade
em higienizar os alimentos não é possível, fazendo com que aumentem os riscos de contaminação
bacteriana dos alimentos devido as práticas inadequadas da manipulação destes.
Quanto à higiene das matérias primas (Figura 4), os produtos não são separados por tipo,
ficam armazenados em caixarias de plástico ou caixotes de madeira, acondicionadas no chão,
ficando sujeitas à temperatura fora do ideal, o que pode acelerar o processo de deterioração dos
alimentos, ou diretamente colocados sobre lonas dispostas no chão, além dos produtos expostos
nas bancadas que, na sua maioria, como já mencionado anteriormente, não estão em bom estado
de conservação. Além disso, os alimentos não são protegidos por embalagens contra a ação dos
raios solares, chuvas, poeira, insetos, e outros, exceto no espaço planejado e na feira ao redor do
mercado, que são cobertos. A falta de proteção dos alimentos somada à longa exposição dos
mesmos ao ar próximos de sujidades, lixos e animais, aumenta ainda mais a chance de
contaminação dos alimentos, contribuindo para a ocorrência das doenças transmitidas pelos
alimentos. Todos esses fatores comprometem a qualidade dos produtos e trazem riscos para a
saúde pública, pela veiculação de doenças transmitidas por ambientes contaminados, a exemplo
as toxinfecções alimentares, que é causada por contaminações de microrganismos relacionado às
condições higiênico-sanitárias.

Figura 4: Higiene das matérias-primas encontradas na feira.

Os utensílios não se encontram em bom estado de conservação, e são armazenados em
locais inapropriados, de forma desorganizada e sem proteção contra contaminantes. Verificou-se,
também, que os feirantes não têm preocupação de guardar em local adequado os materiais
cortantes (como facas, facões, etc) (Figura 5). Também não existe a possibilidade de higienização
adequada de tais utensílios pela ausência de abastecimento de água na feira, o que é
imprescindível para não haver contaminação dos alimentos que são manipulados por eles,
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diminuindo a qualidade dos produtos e favorecendo o risco de transmissão de doenças aos
consumidores por microrganismos.

Figura 5: Utensílios utilizados pelos feirantes.

Atrelada às deficiências detectadas e acima relatadas, em reuniões com o secretário de
Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca do Município de Ceará-Mirim, cuja secretaria é
responsável pela feira da cidade, não há um documento/decreto municipal que contenha as
diretrizes para o funcionamento da feira livre de Ceará-Mirim.
A feira livre de Ceará-Mirim acontece aos sábados, a partir das 5h à 11h. O espaço
planejado funciona também de segunda à sexta, das 6 às 18h. O local onde a feira se encontra tem
acesso comum a outros usos. O transporte das mercadorias para a feira é por meio de frete, e
esses carros que transportam não têm acesso fácil à feira, em outros casos é feito em carro de
mão. A montagem das bancas é feita no dia anterior. Em alguns pontos da feira há bastante
poluição sonora devido aos carros de som, e também há crianças trabalhando.

5. CONCLUSÃO
Ao realizar a pesquisa em campo à feira livre da cidade de Ceará-Mirim foram
diagnosticadas precárias condições higiênico-sanitárias, tanto com relação à higiene pessoal do
feirante quanto à infraestrutura da feira, como barracas inapropriadas, falta de banheiros
químicos, de abastecimento de água, dentre outros problemas, como também aspectos
ambientais de risco, como resíduos descartados inadequadamente e presença de animais.
Desse modo, são necessários investimentos para melhorar a infraestrutura da feira e,
assim, garantir condições seguras de comercialização de alimentos. Também é perceptível a
necessidade de treinamento e conscientização dos feirantes para adotarem práticas que garantam
a comercialização de alimentos seguros visando à saúde da população, somando-se a isso, poderá
fortalecer a geração de renda para o feirante ao comercializar produtos de melhor qualidade.
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RESUMO
Este trabalho de conclusão de curso tem a finalidade de
apresentar os resultados deste estudo sobre o tema
Estresse Ocupacional e Qualidade de Vida de Policiais
Militares de Natal, com o objetivo de pesquisar o nível de
estresse ocupacional e a qualidade de vida no trabalho
dos policias militares de Natal, contemplando conteúdos
e variáveis diversas, através de um questionário
produzido pelo próprio grupo, mostrando de forma
ilustrativa e realista uma amostra da vida cotidiana de um
profissional que tem a responsabilidade de trazer a
segurança para a população. Além de diagnosticar o nível
de estresse, também se tem a finalidade de abordar a
sintomatologia prevalente (física ou mental). Para a

realização
desses
estudos,
seguem-se
alguns
procedimentos metodológicos, que se fundamentaram
em pesquisas bibliográficas levantadas e fichadas de obras
existentes nas bibliotecas Sebastião Fernandes, do IFRN, e
Zila Mamede, da UFRN; em pesquisas de referenciais
teóricos e práticos disponíveis na internet e, por fim, na
elaboração de textos preliminares que resultaram no
trabalho de conclusão de curso ora apresentado. Após os
estudos realizados, pode-se afirmar que existem
características do estresse ocupacional e uma grande
desmotivação na organização militar, por motivos de uma
enorme carga de trabalho e por falta de motivação dentro
e fora do ambiente de trabalho.

PALAVRAS-CHAVE: Estresse Ocupacional, Qualidade de Vida, Polícia Militar, Saúde.

OCCUPATIONAL STRESS AND POLICE OF QUALITY OF LIFE IN MILITARY NATAL / RN
ABSTRACT
This course conclusion work aims to present the results of
our studies on the subject Occupational Stress and Quality
of Life Military City Natal, in order to find the level of
occupational stress and quality of life in the work of police
Military city Natal, contemplating content and several
variables, through a questionnaire produced by the group
itself, showing an illustrative and realistic way a sample of
everyday life of a professional who has the responsibility
to bring security to the population. In addition to
diagnosing the level of stress, we also have in order to
address the prevalent symptoms (physical or mental). For
these studies, we follow some methodological

procedures, which were based on literature searches and
raised fichadas of existing works in libraries Sebastião
Fernandes, IFRN, and Zila Mamede, UFRN; in research of
theoretical and practical references available on the
internet and, finally, in the preparation of draft texts
which resulted in the completion of course work
presented. After the studies, we can say that there are
characteristics of occupational stress and a great
motivation in military organization, for reasons of a huge
workload and lack of motivation within and outside the
workplace.

KEYWORDS: Occupational Stress. Quality of life. Military Police. Health.
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1. INTRODUÇÃO
A sociedade sofre com o enorme temor por conta da alta violência nos dias atuais,
principalmente quando se trata de uma capital em desenvolvimento. E isso não inclui apenas os
protegidos pela segurança pública, os próprios responsáveis por ela também estão vulneráveis.
Muitas vezes a forma agressiva de agir no dia a dia do seu trabalho, o policial militar acaba tornandose o agente causador do temor da população, não atendendo o seu objetivo principal: levar conforto
e segurança a sociedade. Incredibilidade, desconfiança, medo e opressão são um dos sentimentos
adversos que a população brasileira sente daqueles que deveriam ser vistos como os protetores,
éticos e exemplos a serem seguidos.
A mídia expõe casos em que a polícia militar acaba utilizando da extrema violência para
manter a segurança, sendo em muitos casos, a violência é desnecessária ou até mesmo, esses
precisavam de proteção e não de agressão. Além desses fatores, a população também mantém sua
indignação ao tocante à obscuridade do treinamento, da cultura e da política dentro da organização
militar. A corrupção na corporação também é um ponto crítico e de grande repercussão.
Com toda essa “cápsula” entorno do procedimento dos policiais militares, acaba deixando a
sociedade sem conhecimento e compressão do estado psicológico, e em relação à insatisfação dos
mesmos a diversos pontos, como o ambiente de trabalho, as condições fornecidas, a própria
corrupção e briga por poder internamente etc. Todos esses problemas que leva o policial militar a
se sentir indignado somado a desconfiança e demais sentimentos da população em relação ao seu
trabalho, acaba afetando diretamente no desempenho e motivação das suas responsabilidades.
Estes fatores acabam provocando um comportamento inadequado durante o seu trabalho, assim
além de comprometer a segurança da população, compromete a de si próprio.
O exercício profissional de um policial é dos mais estressante de todas, em que estão
diretamente expostos a momentos estressantes, pois, o perigo e a violência são situações
cotidianas, sendo os policiais interventores de conturbações e hostilidades. Através de todos os
fatores de riscos, a dúvida se irá voltar para casa e entre outros problemas laborais, acaba
interferindo no ver, ouvir e entender os fatos da vida (SANTANA; SABINO, 2012).
O estresse é uma depreciação do corpo advinda das alterações psicofisiológicas que
acontecem quando se ver obrigado a lidar com momentos, podendo ser irritado, amedrontado,
excitado, confuso ou até mesmo o faça imensamente feliz (MARINHO; ELOI, 2011).
Assim sendo, além da sociedade ter a necessidade de uma equipe militar competente,
honesta e motivada, também é evidente a necessidade dos integrantes que fazem parte dessa
equipe terem condições de trabalho, estarem adequadamente bens de saúde e esta ser sempre
avaliada, além de manterem um ritmo de trabalho e treinamento equivalente a capacidade dos
policias e do que é fornecido.

2. REFERÊNCIAL TEÓRICO
Ao falar em saúde do trabalhador, voltava-se para a mutilação de membros, intoxicações e
envenenamentos típicos de ambientes de trabalho ostensivo. Após uma melhoria significativa nos
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atendimentos de emergências, notou-se maior atenção para as doenças de natureza mental. Essas
já existentes, mas um pouco esquecidas (SOUTO, 2003). A relação entre o estresse ocupacional e
saúde mental do trabalhador é tema de pesquisas nos últimos anos, revelando índices alarmantes
de afastamento temporários ou definitivos, aposentadoria precoce, absenteísmo e riscos à saúde
do trabalhador (GUIMARÃES; FREIRE, 2004).
A Organização Mundial da Saúde (2002) lamenta por não atribuir à saúde mental a mesma
importância que a física, apesar do aumento de afetados por perturbações mentais ou
comportamentais e com pouco tratamento relacionado em todo o mundo. Hoje cerca de 450
milhões de pessoas sofrem de estresse, depressão, esquizofrenia e dependência de substâncias,
representam quatro das dez principais causas de incapacidade em todo o mundo.
Sardá Jr et al. (2004) expõe o estresse ocupacional como um estado desconfortável advindo
de aspectos laborais, considerados ameaçadores à personalidade confiante e sua comodidade, pelo
estresse ocupacional nas organizações e nos diversos lugares do mundo. Podendo ser pelo trabalho
excessivo, as péssimas condições de trabalho, a desmotivação, os desafios físicos e mentais, e o
medo de perder o emprego, acarretando adoecimento e absenteísmo, diferente da pré-história,
que o homem os enfrentava, porém, para sobreviver.
Para Rossi et al. (2005), o capitalismo e suas inovações trouxeram mudanças na produção,
no tocante social, político e econômico do mundo, e também, nas relações de trabalho. As tensões
na atividade laboral aumentaram até os dias de hoje. De acordo com Aguiar (2007), foi a partir do
século XX que começaram os estudos da relação entre o psicológico do trabalhador e o seu
trabalho, derivado das teorias de Taylor.
A OMS se preocupa progressivamente com o estresse ocupacional, sendo uma preocupação
mundial, agravando-se pelo aumento da tecnologia, da informação e do aceleramento da
globalização requerendo agilidade e adaptação do homem, sendo quatro a um terço dos
trabalhadores se queixam de altos níveis de estresse ocupacional nos Estados Unidos e na Europa.
(ROSSI et al., 2005).
Criada no Brasil em 2000 a ISMA-BR, é filial da International Stress Managemente
Association criada nos Estados Unidos em 1973, com o objetivo e missão compartilhar o
conhecimento científico sobre o tema e aconselhar o emprego tecnológico para o diagnóstico e
tratamento do estresse ocupacional. Segundo Rossi (2006, apud MAFFIA, 2013, p.21), conforme o
levantamento da ISMA-BR revelou que 70% dos brasileiros que estão economicamente ativos
padecem do abuso de tensões da vida cotidiana.
Segundo Martins (2005), o estresse é reações ao físico, psíquico, infeccioso e demais
ataques que possam perturbar o equilíbrio do indivíduo. Para Vieira (2007), é advindo pela
obrigação de criar respostas adaptativas e extrapolando sua capacidade para tal feito, intitulados
de estressores organizacionais. Já para Zanelli (2010), atingi o trabalhador quando este não
consegue realizar suas obrigações, ocorrendo reações físicas, mentais e emocionais, com o excesso
de atividades, criando uma reação instantânea, por ser uma adaptação ou um desafio.
O estresse por Aguiar (2007, p. 26) é a adaptação do indivíduo frente a um novo desafio,
situação positiva ou negativa deixando o organismo em tensão e inquietude em nível físico e/ou
psicológico. Reação emocional, com componentes psicológicos e físicos, ocorrendo na presença de
qualquer evento que confunda, amedronte ou excite a pessoa. Para Morais (2000, p. 4) pode ser
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resposta não específica do corpo a qualquer evento ou circunstância que esteja submetido, quando
exigências persistem além da capacidade de adaptação, surgi o estresse como doença.
Segundo Rocha e Glima (2000), os sintomas do estresse baseiam-se em duas partes
principais, sendo elas: Rastreamento individual e Rastreamento do Risco nas Situações de Trabalho.
A primeira é dividida da seguinte forma: 1) sistema muscular - dor e tensão; 2) sistema
gastrintestinal - dispepsia, vômito, pirose e irritação de cólon; 3) sistema cardiovascular palpitações, arritmias, dores infra mamilares; 4) sistema respiratório - dispneia e a hiperventilação;
5) sistema nervoso central - reações neuróticas, a insônia, a debilidade, os desmaios e as dores de
cabeça; 6) sistema genital - dismenorreia, a frigidez e a impotência.
Quanto ao Rastreamento do Risco nas Situações de Trabalho, Rocha e Glima (200) cita os
riscos físicos, químicos, ergonômicos, organizacional, na participação dos trabalhadores e os seus
envolvimentos profissionais, carga horária, hora extra, carga excessiva física ou mental, relações
interpessoais, ritmo laboral, pressão de tempo.
A hipertensão arterial está associada às exposições ao estresse mental, representando
responsabilidade ou conflitos constantes entre as pessoas. Segundo Souza et al. (2002, apud SILVA,
2010, p.15), são mais relacionados ao sistema nervoso central/psiquismo, o cansaço físico/mental,
ao nervosismo, a irritação, a ânsia, os problemas com o sono, a desconcentração, a memória fraca,
a desmotivação, a perca da autoestima, o isolamento, a raiva, a emoção frágil, a depressão, os
problemas com a alimentação e o pânico, afetando também o comportamento, podendo consumir
álcool, drogas, calmantes e entre outros fatores.
A OMS (2002, p.21) descreve que “Os fatores que determinam a prevalência, a
manifestação e o decurso dos problemas psicológicos como sendo a pobreza, o sexo, a idade, os
conflitos e catástrofes, as doenças físicas graves e o ambiente familiar e social”. Historicamente, a
economia brasileira teve sua ascensão na década de 70, e atualmente fortemente ligada ao
aumento da violência e desigualdade social (MARTINS, 2005). Nesse aspecto, Somavia (2004)
afirma que a economia global gerou falta de segurança e de certeza em relação ao trabalho.
Conforme a International Labour Organization (2004) a insegurança influencia as pessoas,
interferindo nos valores e ideais da sociedade. 76% dos latino-americanos entrevistados,
preocupava-se com o risco do desemprego no ano seguinte, o que não levaria a uma segurança
econômica, já que o indivíduo almeje uma carreira, não encontrando condições favoráveis no
trabalho, gerando insatisfação, e consequentemente, estresse ocupacional.
Segundo Marins (2003, p.136), “o maior problema que ocorre nos dias atuais é que as
empresas têm pressa. Muita pressa. Querem resultados rapidamente. ” Interferindo diretamente
no trabalho a ser realizado. Ao ser pressionado a atingir a meta, o indivíduo preocupando-se e tem
medo de não conseguir, acarretando o estresse.
O estresse é um inimigo da saúde do trabalhador, pois afeta a saúde, a vida pessoal, com o
nervosismo e a ansiedade diminuem a concentração, o raciocínio e a capacidade de reagir em
acontecimentos inesperados. No ambiente competitivo, encontra-se os que sentem os efeitos do
estresse. Assim, o desempenho profissional cai e o nível de estresse aumenta como em um ciclo
quase que sem fim (LIPP, 2000).
Segundo Quick (2001), o indivíduo necessita das habilidades a seguir: ser competente, estar
praticando atividades físicas, habilidades cognitivas para pensar diferente a respeito da situação
que se apresenta ter bons amigos, boa família e suporte social, e que o aprendizado e a adaptação
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levam o indivíduo a novas experiências e transformar-se capaz de gerenciar positivamente seu
cotidiano e suas atividades, mudando o meio ambiente e em sua vida.
Segundo Fernandes (1996, apud LIMA; MELATTI, 2015), ao longo dos anos foram criados
vários modelos para a Qualidade de Vida do Trabalho (QVT), sendo alguns destes de caráter
abrangente os quais compreendem uma análise de maior amplitude, como os modelos de Walton
(1973), Lippit (1978) e Westley (1979) e outros destes são de caráter específico como os modelos
de Hackman e Lawler (1971) e Hackman e Oldham (1975) centrados nas dimensões básicas da
tarefa; Thèriault (1980) voltado para o aspecto da remuneração; Denis (1980) voltado para o
ambiente físico de trabalho; Belanger (1973), Werther e Davis (1983), Nadler e Lawler (1983) e
Huse e Cummings (1985), estes buscavam explicação para a QV no ambiente organizacional.
O sofrimento ou distúrbio psíquico do homem, teriam relações com a demanda excessiva,
falta de controle do trabalho realizado, contínuo ligamento com o público, carga horária de
trabalho elevada, falta de recursos materiais, descontentamento com o exercício profissional e o
salário, barreiras no crescimento da carreira e o enorme contato direto com a angústia de terceiros,
situações de risco e desentendimento doméstico (LIMA; MELATTI, 2015).
Uma pesquisa realizada com 264 policiais militares da cidade de Natal – Rio Grande do Norte
(Brasil), constataram que 14% eram fumantes, 62,1% não praticavam atividade física regularmente,
64,4% consumiam bebidas alcóolicas, onde 0,8% consumiam todos os dias e 47,4% apresentaram
estresse (COSTA, et all, 2007). Já para Minayo (2008, apud FERREIRA, 2009), em determinado
estudo, analisou o estado da saúde, o trabalho e as condições de vida de policiais militares da
cidade do Rio de Janeiro-RJ (Brasil), como resultado 35,7% dos policiais entrevistados informaram
que convivem com sofrimento psíquico, 19,1% eram fumantes e 45% consumiam bebidas alcóolicas
semanalmente ou diariamente.
Segundo Lima e Melatti (2015), há estudos que evolvem a organização policial no Brasil, em
conjunto com a Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal, e em sua grande maioria,
os resultados indicam deficiências na qualidade de vida no trabalho.

3. MATERIAL E MÉTODO
Para a realização deste estudo, optou-se por uma pesquisa aplicada que de acordo com Silva
(2007), definindo-se como descritiva, já que envolveu técnicas padronizadas de coletas de dados
(questionário) em um determinado grupo (policiais militares de Natal/RN), que para Gil (1999), um
levantamento, pois ocorre mediante a busca de informações a um grupo de pessoas, acerca do
problema estudado, para, em seguida, através de análise quantitativa, obter as conclusões em
relação aos dados coletados.
Desenvolvido nas Unidades Operacionais da Polícia Militar do município de Natal, Rio Grande
do Norte, Brasil, escolhidos aleatoriamente e mais proporcional possível em relação às zonas
regionais do município, 60 indivíduos (número pré-determinado) de ambos os sexos e por toda a
hierarquia (soldados; cabos; sargentos; subtenentes; tenentes e capitão), que atenderam aos
critérios de inclusão pré-estabelecidos, ou seja, fazer parte da corporação dos policiais militares da
cidade de Natal, exceto os que encontram-se afastados do serviço por motivo de férias ou licença
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médica, que aceitarem responder o questionário e assinar o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido – TCLE, informando-os o objetivo da pesquisa.
Coletou-se os dados com um questionário com perguntas totalmente objetivas, assim
divididas temas: dados gerais; carga de trabalho, variáveis físicas; status do trabalho; prestação de
contas; contato humano; desafio físico; desafio mental; remuneração; e vantagens de emprego.
Foram coletados nas seguintes datas: 25/02/2015, 28/02/2015, 03/03/2015 e 04/03/2015. O
tratamento dos dados foi de acordo com o relacionamento das variáveis e dos dados gerais.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Verificou-se que a amostra estudada foi composta predominantemente por indivíduos do
sexo masculino (93,33%), indivíduos com idade entre 26 e 45 anos (82%), casados (73,33%) e que
concluíram apenas o Ensino Médio (38,33%).
Tratando-se dos postos de trabalho, notou-se o predomínio de Soldados (65%), os Cabos
correspondem a 3,33%, os Sargentos a 20%, Subtenentes a 3,33%, Tenentes a 6,66% e Capitães a
1,66%. A maior parte desses, tem jornada de trabalho superior a 40 horas semanais (71,67%), já é
um dos aspectos geradores de estresse, podendo acarretar doenças, absenteísmo e ameaça o bemestar do indivíduo (OMS, Relatório Mundial da Saúde, p. 21, 2002).
Apesar de 58,33% dos entrevistados informarem que dormem entre 6 e 8h por dia, apenas
28,33% dizem dormir bem. 81,66% afirmam fazer três refeições diárias e 38,33% consideram sua
alimentação saudável. Apenas 28,33% consideram ter momentos de lazer. O convívio com a família,
segundo 83,33% dos entrevistados, ajuda no seu desempenho no trabalho e 43,33% diz que sua
escala de serviço o beneficia com tempo disponível para sua família, sendo suporte para que
consigam lidar com o estresse e para a qualidade de vida, assim como o relacionamento amigos e
momentos de lazer.
As Variáveis Físicas do ambiente de trabalho, 60% dos indivíduos reclamaram da má
qualidade dos materiais disponíveis, e são insuficientes (71,66%). Quanto a ventilação, pois 50%
informam ter iluminação de qualidade em seus postos de trabalho e outros 50% dizem não ter.
53,33% reivindicam um transporte em melhores condições. A qualidade do alimento distribuído em
ambiente de trabalho, 55% classificaram como ótima ou boa e 45% de regular à péssima.
93,33% afirmam que os profissionais não são suficientes para a demanda. Uma das
significativas fontes do estresse ocupacional, segundo Romano (2008), são fatores ligados
diretamente à instituição de trabalho, em que se pode observar que trabalhos sob condições
insatisfatórias, com ausência de materiais ou falta de qualidade deles, gera grande estresse e malestar dos trabalhadores (OMS, Relatório Mundial da Saúde, p. 21, 2002).
O Status do Trabalho, 86,66% dos entrevistados responderam que veem sua profissão com
admiração e que sua família também os admiram (70%). Mas quanto ao olhar da população em
geral, eles não se sentem bem vistos, pois 70% definem o olhar da população como indiferente,
para admiração (48,33%) e com negação (21,66%). Ainda sobre Status do Trabalho, foram
questionados sobre o investimento na profissão de policial militar, espantosamente a maioria dos
entrevistados dizem não existir um bom investimento (88,33%).
Na variável Prestação de Contas, 61,67% dos entrevistados definem como alta a demanda
de serviço em seu trabalho. Lidando diariamente com altos níveis de adrenalina e o constante
estado de alerta, a tensão aumenta ainda mais quando cresce a demanda de trabalho, já que a
quantidade de profissionais é insuficiente, o fazendo com que trabalhem além do que deveria.
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Quanto ao grau de responsabilidade exigido pela profissão, assim como a demanda, é classificado
como alto (81,67%). O policial vive sob pressão tendo que proteger vidas e manter-se vivo é sem
dúvida o principal motivo do alto grau de responsabilidade exigido por esta profissão. Segundo Silva
e Vieira (2008), estes influenciam consideravelmente no comportar, tomar decisões e ver e
entender as realidades da vida.
No Desafio Físico, 58,33% deles já tiveram algum problema de saúde por questões físicas
decorrentes do trabalho. Segundo Portella e Bugay (2007), a natureza do trabalho do policial militar
o expõe a constantes desgastes do corpo, atuando em ambientes hostis e desumanos contribuindo
para o aparecimento de doenças de natureza física. O trabalho é agitado segundo 85% deles, e
incômoda no momento de alta responsabilidade, a falta de pessoas para tal atividade e pouco
investimento na profissão.
71,67% dos entrevistados se sentem insatisfeitos com suas remunerações. No plano de
carreira, serviços médicos e odontológicos e outras vantagens, 73,33% dizem não se sentirem
motivados. Segundo Siegrist (1996), observa-se que o trabalhador se esforça para um bom exercício
da sua função, mas não tem estes serviços, gera insatisfação, e pode se expandir para a vida pessoal.
No que tange a variável Desafio Mental, é notável a existência do estresse ocupacional na
categoria. 73,33% dizem ser afetados psicologicamente devido aos riscos inerentes ao trabalho, mas
apenas 20% admitem já ter procurado acompanhamento psicológico. 83,33% informam se sentirem
cansados mentalmente ao final de uma jornada de trabalho. Não é surpresa os dados remetem que
estes trabalhadores dessa região estão sobrecarregados por falhas organizacionais da corporação.
75% consideraram seu trabalho estressante, pela exposição aos riscos e a forte violência em
conjunto com a cobrança da população e a situação crítica em que trabalham, o estresse é uma
característica principal da função. (SOUZA et al., 2007). O maior desafio, o físico ou o mental, foram
assustadoramente 71,67% dos policiais militares, sem exceção de hierarquia ou gênero,
responderam ser o mental.
5 CONCLUSÃO
A análise realizada neste presente estudo permite concluir que o estresse ocupacional
ocorre entre os policiais militares da Cidade de Natal/RN, Brasil, prevalecendo os sintomas
psicológicos e a falta de motivação no seu trabalho, com baixo nível de sintomas físicos.
Para a diminuição ou até mesmo a extinção desse quadro negativo na corporação, a
organização militar deveria começar a implantar programas em relação à saúde (principalmente o
estresse) dos policiais militares, ser revisto a questão salarial e os benefícios que são fornecidos,
para assim o nível de satisfação e motivação ser aumentado entre os integrantes da instituição.
Também deveria ser promovido e implantado programas de lazer dentro e fora do ambiente
de trabalho, construção de quadras para atividades físicas e/ou sala de jogos/entretenimentos,
além de melhores investimentos na estrutura e nos equipamentos da organização.
Outro ponto que foi visto de forma crítica é o pequeno quadro de pessoal para um exercício
que necessita de um número suficiente de pessoas para a realização segura e saudável das
atividades, já que os poucos policiais que existem têm que se adaptar a quantidade e assim ter uma
carga horária maior que o normal.
Destaca-se que seria de fundamental importância criar estratégias para que a imagem dos
policiais na sociedade venha ser mais representativa e positiva, já que este pode ser um dos pontos
que leve a desmotivação para o ambiente de trabalho.
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Por fim, seria ideal que outros estudos como esse fossem realizados em outras organizações
policiais e em outras regiões, com a finalidade de confirmar ou contestar os fatos que aqui foram
reproduzidos, para que em seguida as organizações possam utilizar tais trabalhos, a fim de aplicar
as melhorias nesta organização tão importante na nossa sociedade.
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RESUMO
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação. Nessa perspectiva, a
promoção da saúde está relacionada a todas as práticas e
condutas que procuram melhorar o nível de saúde da
população por meio de medidas que não se restringem a
resolver problemas de doenças ou qualquer desordem
orgânica, mas sim que visam a aumentar a saúde e o
bem-estar geral. O presente estudo tem a proposta de
identificar o conhecimento dos alunos do 1º ano do

ensino médio integrado do IFRN – Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte –
Campus Parnamirim, sobre a educação profissional e as
questões que envolvem a promoção da saúde na escola,
entre elas: bullying, imunização (vacinas), alimentação
saudável, prevenção do uso e abuso de drogas,
automedicação, gravidez na adolescência, prevenção às
doenças sexualmente transmissíveis, anabolizantes e
estilo de vida. Construir um ambiente vivo com
promoção de saúde é um grande desafio lançado para as
escolas que formarão futuras gerações saudáveis.

PALAVRAS-CHAVE: Saúde, promoção da saúde na escola, educação profissional, escola promotora de saúde,
técnico cidadão.

PROFESSIONAL EDUCATION AND A HEALTH-PROMOTING SCHOOL: JOINING
EFFORTS FOR THE FORMATION OF THE TECHNICAL CITIZEN
ABSTRACT
Health care is a right of all and the duty of the State,
guaranteed through social and economic policies that
aim to reduce the risk of disease and other ailments, and
universal access and equal to the actions and services for
its promotion, protection and recovery. From this
perspective, the promotion of health is related to all the
practices and procedures that seek to improve the health
status of the population through measures that are not
restricted to solve problems of diseases or any organic
disorder, but rather aimed to increase the health and
general well-being. The present study has the proposal to
identify the knowledge of the students from the first year

of secondary education integrated at IFRN - Federal
Institute of Education, Science and Technology of Rio
Grande do Norte - Campus Parnamirim, on professional
education and the issues that involve health promotion
on schools, among them: bullying, immunization
(vaccine), healthy nutrition, prevention of drug use and
abuse, self-medication, pregnancy in adolescence,
prevention of sexually transmitted diseases (STD's),
anabolic steroids and life style. Build an environment
with health promotion is a great challenge for schools
that will form the future healthy generations.

KEYWORDS: Health, Health promotion on the school, professional education, health-promoting school, technical
citizen.
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1. INTRODUÇÃO
A temática da Promoção da Saúde nas atividades e ações educativas pode assumir diversas
formas, entretanto, em geral, o exercício de alguns hábitos e atitudes, assim como a organização
de ações sobre temas específicos, devem ser enfatizadas na escola.
Assim, faz-se necessária uma reflexão sobre a articulação entre a educação e a saúde,
sendo necessário incorporar no âmbito escolar atitudes e práticas que valorizem a promoção da
saúde de forma crítica. A ideia é que as questões de saúde não passem despercebidas nesse
ambiente, como se apenas os profissionais da saúde soubessem e pudessem dar conta de lidar
com elas, desconsiderando as possibilidades de práticas integradas e intersetoriais.
Encontramos no Projeto Político Pedagógico (PPP) a função social do IFRN, que é ofertar
educação profissional e tecnológica – de qualidade referenciada socialmente e de arquitetura
político-pedagógica capaz de articular ciência, cultura, trabalho e tecnologia – comprometida com
a formação humana integral, com o exercício da cidadania e com a produção e a socialização do
conhecimento, visando, sobretudo, a transformação da realidade na perspectiva da igualdade e da
justiça sociais (IFRN, 2012). Portanto, o Instituto deve promover uma formação pautada em uma
visão humanística e ancorada em toda a dimensão humana, inclusive no campo da saúde.
Neste contexto, o Projeto Político Pedagógico (PPP) atribui ao núcleo articulador a ponte
entre os conhecimentos do ensino médio e da educação profissional, contemplando conteúdos
em estreita articulação com o curso e com conhecimentos comuns a todos os eixos tecnológicos e
elementos expressivos para a integração curricular. É composto por bases científicas que
alicerçam inventos e soluções tecnológicas; suportes de uso geral, tais como tecnologias de
informação e comunicação; tecnologias de organização, saúde e segurança no trabalho; noções
básicas sobre como se orientar no sistema da produção social; e relações entre ciência, tecnologia,
cultura, sociedade e trabalho (IFRN, 2012).
O objetivo dessa pesquisa foi identificar o conhecimento dos alunos do 1º ano do ensino
médio integrado do IFRN Campus Parnamirim, sobre a educação profissional e as temáticas que
envolvem a promoção da saúde, sendo elas: bullying, imunização (vacinas), alimentação saudável,
prevenção do uso e abuso de drogas, automedicação, gravidez na adolescência, prevenção às
doenças sexualmente transmissíveis, anabolizantes e estilo de vida.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A educação para a saúde e a promoção da saúde estão estreitamente entrelaçadas, pois a
educação é um dos componentes e dos recursos fundamentais no processo de promoção da
saúde, especialmente quando se trata de um processo educativo que se caracterize por ser
democrático, participante, problematizador e transformador, fundado no respeito e na valorização
da humanidade, do saber popular e da identidade cultural dos sujeitos e comunidades envolvidas
(BICUDO-PEREIRA, 2000).
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Nesse sentido, a proposta de Escolas Promotoras de Saúde (EPS) parte de uma visão
integral do ser humano, de saúde e de educação para promover ativamente a saúde e melhorar a
qualidade de vida de estudantes, professores, funcionários, familiares e comunidade, por meio da
criação de ambientes saudáveis – englobando os meios físico, estrutural, psicossocial e as
interações sociais que afetam o bem-estar e a produtividade da comunidade escolar.
A OPAS (1998) afirma que a Escola Promotora da Saúde procura desenvolver
conhecimentos, habilidades e destrezas para o autocuidado da saúde e a prevenção das condutas
de risco em todas as oportunidades educativas; fomenta uma análise crítica e reflexiva sobre os
valores, condutas, condições sociais e estilos de vida, buscando fortalecer tudo que contribui para
a melhoria da saúde e do desenvolvimento humano; facilita a participação de todos os integrantes
da comunidade escolar na tomada de decisões; colabora na promoção de relações socialmente
igualitárias entre as pessoas, na construção da cidadania e democracia, e reforça a solidariedade,
o espírito de comunidade e os direitos humanos.
Desde o ano de 1995, quando a Organização Pan-Americana da Saúde, Oficina Regional da
Organização Mundial da Saúde (Opas/OMS) lançou oficialmente a Iniciativa Regional de Escolas
Promotoras de Saúde, os Estados Membros da América Latina e do Caribe têm fortalecido suas
ações de promoção da saúde na escola a partir de uma rediscussão e reflexão sobre atividades no
campo da saúde escolar.
Muitas ações de saúde têm um caráter educativo, existe uma interação entre os setores da
Educação e Saúde, ressalta-se o processo de humanização dos serviços de atenção à saúde como
importante contribuição para o fortalecimento da promoção da saúde. Esse processo facilita uma
melhor inter-relação entre setores da sociedade, como as escolas e a comunidade.
A temática da Promoção da Saúde nas atividades e ações educativas pode assumir diversas
formas, entretanto, em geral, o exercício de alguns hábitos e atitudes, assim como a organização
de ações sobre temas específicos, devem ser enfatizadas na escola.

3. METODOLOGIA
A natureza desse estudo é a pesquisa aplicada, a problemática delineada exige uma
abordagem qualiquantitativa. Trata-se de um estudo exploratório e de campo na medida em que a
investigação busca conhecer uma realidade pouco explorada no ambiente escolar do IFRN Campus
Parnamirim. De acordo com Sampieri, Collado e Lucio (2006, p.99), “realizam-se estudos
exploratórios, normalmente quando o objetivo é examinar um tema ou problema de pesquisa
pouco estudado, do qual se tem muitas dúvidas ou não foi abordado antes”.
O IFRN Campus Parnamirim foi escolhido por ser uma escola onde os setores social,
pedagógico e de saúde estão em constante dialogo, dessa forma uma realidade diferenciada em
relação da maioria das escolas brasileiras.
A população investigada foi alguns dos alunos matriculados nos primeiros anos do ensino
médio integrado no ano letivo de 2015, dos cursos de mecatrônica e informática. Um outro item
importante na inclusão do estudo foi a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
– TCLE, no qual os participantes concordaram em aceitar livremente participar da pesquisa.
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O instrumento para a coleta de dados utilizado foi um questionário com perguntas
fechadas sobre o conhecimento: bullying, imunização (vacinas), alimentação saudável, prevenção
do uso e abuso de drogas, automedicação, gravidez na adolescência, prevenção às doenças
sexualmente transmissíveis, anabolizantes e estilo de vida.

4. RESULTADOS
Os resultados obtidos tiveram base nas respostas aos questionários aplicados a 27 (vinte e
sete) alunos do primeiro ano do ensino médio, dos quais 9 (nove) são do sexo feminino e 18
(dezoito) são do sexo masculino, com idades entre 15 e 18 anos. Os questionários foram divididos
em duas partes: a primeira relacionada à Educação Profissional e a segunda relacionada à
promoção da saúde na escola (a qual possuía questionamentos sobre os nove assuntos tratados
na pesquisa).
Analisando os resultados da primeira parte, percebemos que 96% dos entrevistados nunca
haviam ouvido falar da Educação Profissional dentro do ambiente escolar, ou até mesmo não
sabiam do que se tratava tal assunto. Porém 70% acreditam que seja importante ser trabalhada a
Educação Profissional pela escola durante o ensino médio.
De acordo com os resultados da segunda parte do questionário, apenas cerca de 40% dos
alunos possuíam conhecimento sobre a promoção da saúde na escola; mais de 52% não
conheciam ou não sabiam o que seria esta promoção, entretanto, em torno de 88% acham-na
importante.
Ainda na segunda parte, apenas 27% dos alunos responderam que sua escola já havia
trabalhado os assuntos discutidos nesta pesquisa (bullying, imunização, alimentação saudável,
prevenção do uso e abuso de drogas, automedicação, gravidez na adolescência, prevenção às
doenças sexualmente transmissíveis, anabolizantes e estilo de vida.), e 63% foram favoráveis a
discussão desses assuntos no ambiente escolar.
Nos resultados finais, vimos que somente 55% dos alunos informaram que o setor de
saúde de sua escola trabalhava as questões de saúde com os alunos do ensino médio; porém a
maioria foi indiferente no que se tratava na importância da temática “saúde” no ensino médio
pelas escolas.

5. CONCLUSÃO
Nosso objetivo com esta pesquisa foi detectar o conhecimento dos alunos do 1º ano do
ensino médio integrado do IFRN Campus Parnamirim, sobre a educação profissional e as
temáticas, já citadas anteriormente, que envolvem a promoção da saúde, através da aplicação de
um questionário.
Os resultados obtidos nos mostraram que as temáticas relacionadas à saúde não são muito
bem trabalhadas no ensino médio. As perguntas, em sua maioria, tiveram respostas negativas no
que se tratava da discussão dos assuntos relacionados à saúde no ambiente escolar, o que, por sua
vez, é um resultado bastante inesperado.
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A escola deveria propor um diálogo bem maior com seus alunos sobre a saúde, isso é
importante tanto para os alunos, que necessitam dessas informações devido as transformações
pelas quais eles passam nessa idade, quanto para a escola, que acaba por melhorar a qualidade do
ambiente escolar.
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RESUMO
A presente pesquisa investiga, em caráter inicial, a prática
da Pedagogia da Alternância como proposta metodológica
e pedagógica. Embora a pesquisa ainda esteja em
andamento, sinalizamos para as possíveis contribuições
da Alternância Pedagógica na formação dos estudantes,
vislumbrada por meio das atividades no tempo-espaçoacadêmico e tempo-espaço-comunidade com a turma de
licenciandos em Educação do Campo do IFRN/Campus
Canguaretama, atualmente concluindo o 1° período de
Curso. Como recorte do estudo, trazemos, neste trabalho,
os resultados preliminares, referentes à caracterização do
espaço e sujeitos investigados e à descrição e análise

inicial das atividades desenvolvidas no tempocomunidade durante um semestre cursado pelos
licenciandos. O aporte teórico do trabalho assenta-se na
área de Educação do Campo e Formação de Professores e
nossa metodologia utiliza o acompanhamento dos
trabalhos e análise das falas oriundas das rodas de
socialização do tempo-comunidade. Como resultados
preliminares, são apontadas algumas estratégias de
construção do conhecimento que se mostraram
favoráveis, bem como algumas dificuldades já
identificadas.

PALAVRAS-CHAVE: Pedagogia da Alternância, Proposta Pedagógica, Licenciatura em Educação do Campo.

THE PEDAGOGY OF ALTERNATING THE DEGREE COURSE IN EDUCATION FIELD IN
IFRN/CAMPUS CANGUARETAMA: AN INITIAL STUDY
ABSTRACT
This research investigates in initial character, the practice
of Pedagogy of Alternation as a methodological and
pedagogical proposal. Although the research is still
underway, signaled for the possible contributions of
Educational Alternation in the training of students
glimpsed through the activities in the time-spaceacademic and time-space-community with the
undergraduate class in Education Field IFRN/Campus
Canguaretama, currently completing the 1st period
Course. As a study of the cut, bring this work, preliminary
results concerning the characterization of space and

investigated subject and description and initial analysis of
activities in time-community during a semester attended
by undergraduates. The work of the theoretical
framework based on the Rural Education area and
Teacher Training and our methodology uses the
monitoring of work and analysis of the statements arising
from weather-community socialization wheels. As
preliminary results, they point out some construction
strategies of knowledge who are in favor and some
difficulties already identified.

KEYWORDS: Pedagogy of Alternation, Pedagogical Proposal, Rural Education Degree.
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1. APRESENTAÇÃO
A defesa por uma educação de qualidade no espaço do campo tem sido, atualmente,
bandeira de luta de um coletivo de pessoas – cidadãos, movimentos sociais, educadores:

Nossa proposta é pensar a Educação do Campo como processo de construção de
um projeto de educação dos trabalhadores e das trabalhadoras do campo. Isto quer
dizer que se trata de pensar/projetar a educação (política e pedagogia) desde os
interesses sociais, políticos, culturais de um determinado grupo social; ou trata-se
de pensar a educação (processo universal) desde uma particularidade, ou seja,
desde sujeitos concretos que se movimentam dentro de determinadas condições
sociais de existência em um dado tempo histórico (CALDART, 2005, p. 20).

Nesse espaço de luta e resistência, os cursos voltados à educação no campo e à formação de
professores para o campo têm utilizado de uma abordagem pedagógica que se considera adequada
aos propósitos e características da educação específica para o espaço campo: a Pedagogia da
Alternância.
O Curso de Licenciatura em Educação do Campo do IFRN/Campus Canguaretama, que iniciou
suas aulas no primeiro semestre de 2016, está inserido nesse contexto e faz uso dessa abordagem
pedagógica. Motivados por acompanhar os “primeiros passos” do Curso, focando-se especialmente
na abordagem pedagógica utilizada, a presente pesquisa objetiva realizar, em caráter de
investigação inicial, a análise da prática da Pedagogia da Alternância no referido Curso, identificando
elementos que possam contribuir para a formação de um grupo de licenciandos da instituição no
que se refere ao vínculo com o Curso/engajamento docente e à articulação teoria/prática. Este
trabalho, especificamente, traz os resultados iniciais da pesquisa em andamento, focalizando: a
descrição breve do processo de preparação do Curso, utilizando a Alternância Pedagógica; a
caracterização do espaço de investigação e dos sujeitos pesquisados; a análise inicial das falas das
rodas de socialização das atividades do tempo-comunidade, desenvolvidas no 1º período do Curso.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A Pedagogia da Alternância, caracterizando-se como uma proposta pedagógica e
metodológica que tem sido amplamente utilizada pela área de Educação do Campo, alterna tempos
e espaços pedagógicos de aprendizagem. A abordagem tem sido entendida como possibilitadora da
articulação entre escolarização e trabalho, entre teoria e prática, entre saberes de diferentes
naturezas, além de contribuir por incluir e valorizar o modo de viver dos sujeitos do campo.

A alternância ajuda o aluno a conhecer e valorizar o seu modo de vida, a cultura
local e despertar a consciência crítica, ampliando seus conhecimentos. A escola é
espaço da reflexão teórica e de aprofundamentos das questões relevantes de
interesses dos alunos e das famílias. O tempo de permanência do aluno no espaço
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familiar e na comunidade é o momento para confrontar a teoria com a prática,
pesquisar, realizar experimentação de novas práticas, troca de experiências,
trabalho e indagações. Ou seja, desse ponto de vista, a formação na alternância é
contínua (JESUS, 2011).

Se nos voltamos ao histórico da utilização dessa prática educacional, vemos seu surgimento
com as Maisons Famiales Rurales ainda na década de 30 do século XX (CORDEIRO, REIS e HAGE,
2011). Os Maisons configuraram-se, à época, como uma modalidade educativa que – nascida da
reivindicação por uma educação que melhor se adequasse à vida do jovem do campo francês –
incorporava saberes da agricultura francesa, tinha em sua gestão e idealização os próprios
camponeses e assim, estava em consonância com os interesses e os modos de ser do campo.
Instaurava-se aí uma educação pensada para o campo e suas especificidades (CORDEIRO, REIS e
HAGE, 2011).
A experiência francesa e outras dela derivadas rapidamente espalharam-se pelo mundo,
chegando ao Brasil ao final da década de 1960 com a fundação das Escolas Famílias Agrícolas (EFAs)
e Casas Familiares Rurais (CFRs). Com o tempo, outras experiências com base na alternância
pedagógica são criadas e outros atores passam a utilizá-la, como é o caso do Movimento dos
Trabalhadores Sem Terra (MST).
De acordo com Begnami (apud CORDEIRO, REIS e HAGE, 2011, p. 120), o conceito de
alternância vem sendo definido, por grande número de autores como “um processo de
aprendizagem e formação na descontinuidade de atividades e na sucessão integrada de espaços e
tempos”. Integrando tempo-escola com tempo-comunidade, as aprendizagens são construídas na
descontinuidade dos espaços e tempos e na integração dos saberes.
Assumida pela área da Educação do Campo, no Brasil a Pedagogia da Alternância tem sido
utilizada em um grande número de experiências educacionais voltadas ao campo, passando a ser
adotada por políticas educacionais no âmbito do MEC/SECADI, em programas como o ProJovem
Campo – Saberes da Terra e o Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em
Educação do Campo – PROCAMPO (CORDEIRO, REIS e HAGE, 2011).
Nesse âmbito, as Licenciaturas em Educação do Campo (LEDOCs) em todo o Brasil Vêm
construindo e implementando seus Projetos de Curso pautando-se na integração entre tempoescola (tempo-acadêmico) e tempo-comunidade, concebendo-a como uma proposta pedagógica
capaz de respeitar a diversidade de saberes presentes no campo, de articular teoria e prática na
formação dos licenciandos e de possibilitar o fortalecimento do espaço campesino nas diferentes
regiões do Brasil. E ainda, alternância possibilita aos estudantes “dialogar com os sujeitos e suas
práticas e, ao mesmo tempo, realizar o movimento reflexivo para que possam pensar o seu espaço
e seu próprio fazer” (ANTUNES-ROCHA e MARTINS, 2011, p. 2014).
De acordo com Molina e Sá (2011), "a concepção da alternância adotada na organização
curricular e metodológica da LEdoC tem como objetivo integrar a atuação dos sujeitos educandos
na construção do conhecimento necessário à sua formação de educadores, não apenas nos espaços
formativos escolares, como também nos espaços de produção da vida nas comunidades onde se
encontram as escolas do campo" (MOLINA e SÁ, 2011, p. 44).
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Esse é o sentido da Pedagogia da Alternância que adotamos neste estudo e que fundamenta
nossa opção teórica para a pesquisa.
Assim, a pesquisa assenta-se no campo de Formação de Professores para o espaço
campesino ao debruçar-se sobre a investigação de um Curso de Licenciatura em Educação do Campo
que adota a Pedagogia da Alternância como fio condutor.

3. METODOLOGIA
Metodologicamente, a pesquisa delineia-se com a investigação das atividades do tempocomunidade em uma turma da Licenciatura do Campo do IFRN/Campus Canguaretama (atualmente
no 1º período do Curso). Para isso, utiliza as análises: das falas nas rodas de socialização do tempocomunidade; dos vídeos-documentário (produzidos pelos alunos); das respostas ao questionário e
à entrevista.
Para este trabalho, fazendo um recorte na pesquisa, focalizamos: a) no desenho breve do
processo de preparação para o início do Curso com a prática da Alternância Pedagógica; b) na
caracterização do espaço investigado e seus sujeitos; c) na descrição das atividades desenvolvidas
no tempo-espaço-comunidade durante o 1º período de Curso dos estudantes, procedendo à análise
inicial das falas durante as rodas de socialização.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados preliminares da pesquisa em andamento, conforme descrito na Metodologia,
situam-se em três blocos: descrição do processo de preparação para iniciarmos o Curso, com a
abordagem pedagógica da Alternância; caracterização dos espaços e sujeitos da pesquisa; descrição
e análise inicial das atividades desenvolvidas no tempo-espaço-comunidade ao longo do semestre.

4.1 Breve retomada do processo de preparação para a prática da Alternância Pedagógica
no campus
A Pedagogia da Alternância tem sido uma proposta pedagógica abraçada pelos cursos de
licenciatura em Educação do Campo (LEdoCs), recomendada por documentos orientadores e pelas
teorizações da área (CALDART, 2005; MOLINA e SÁ, 2011). Como esse movimento é recente em
nossas práticas educacionais, as LEdoCs vêm passando por momentos de reflexão e elaboração de
suas propostas pedagógicas. Esse tem sido o movimento também na licenciatura em Educação do
Campo no IFRN/Campus Canguaretama. É uma proposta pedagógica nova para o campus e também
para os docentes da instituição. Como toda inovação pedagógica, vem sendo permeada por
momentos de diálogos, estudos, reflexões, incertezas, angústias e novos desafios, que tem
impulsionado a construção do projeto pedagógico de Curso e, mais recentemente, as práticas com
a alternância.
O processo de elaboração e implementação do Curso se inicia em meados de 2014, passando
sua escolha por uma pesquisa de demanda, que incorporou diálogos com a comunidade externa e
com instituições com experiência nessa forma de oferta. Ao longo de 2015, com a formação de um
grupo de trabalho – formado por professores e técnicos – o projeto pedagógico de curso foi
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elaborado. Tal processo de elaboração contou com momentos de estudo e discussões teóricas,
visitas técnicas, participação em eventos na área e um curso de capacitação. Durante o período, a
Pedagogia da Alternância, foi um tema que se destacou para o grupo, pelos desafios da novidade e
pela falta de experiência com a temática.
No primeiro semestre de 2016 o Curso se inicia e a alternância pedagógica vêm sendo posta
em prática.

4.2 Caracterizando o lócus de pesquisa e seus sujeitos
O município de Canguaretama está situado ao sul do estado do RN e, na microrregião do
Litoral do Sul, da qual é integrante, inclusive constituindo-se constitui como o município mais
populoso (IFRN, 2015), dentre Arês, Baia Formosa, Espírito Santo, Goianinha, Montanhas, Pedro
Velho, Senador Georgino Avelino, Tibau do Sul e Vila Flor. Diante de suas especificidades,
Canguaretama se apresenta como um centro de economia e de mediação entre os municípios da
localidade, concentrando na região a praia da Pipa, uma das mais belas praias do Estado que,
inclusive, conduz à localidade milhares de turistas por ano.
Inserido nesse contexto, o Campus Canguaretama viabiliza o encontro de diversas etnias,
mentes e ideias, concretizando, assim, o seu status de Campus da Diversidade.
É mister ressaltar que no entorno do Campus Canguaretama, situam-se diferentes
comunidades tradicionais, nomeadamente as indígenas, quilombolas, ciganos e
pescadores, como as comunidades indígenas Catu e Sagi, em Canguaretama, e Baía
Formosa, respectivamente; e os quilombolas (comunidade Sibaúma, em Tibau do
Sul; Arisco dos Pires em Jundiá) (IFRN, 2015).

Por sua vez, a Licenciatura em Educação do Campo da instituição é composta por duas (2)
habilitações: Matemática e Ciências Humanas e Sociais. Conforme a seguinte tabela:
Tabela 1: Divisão atual da turma de licenciandos por habilitação

Matriculados

Habilitação em
Matemática

38

20

Habilitação em
Ciências Humanas e
Sociais
18

De início, foram 40 vagas ofertadas pelo campus: vinte (20) vagas para a habilitação em
Matemática e vinte (20) vagas para a habilitação em Ciências Humanas e Sociais. Levando em
consideração uma pequena taxa de evasão, hoje a referida licenciatura conta com 38 matriculados,
dos quais (22) ingressos por cotas e dezesseis (16) por ampla concorrência.
No que se refere ao gênero, são vinte e quatro (24) homens e quatorze (14) mulheres.
Sobre a vinculação dos licenciandos com o campo, de acordo com os registros acadêmicos,
quinze alunos (15) moram na Zona Rural da região. Embora os demais morem em espaços
considerados urbanos, identifica-se forte ligação destes com o espaço rural, característica que pode
estar relacionada tanto com a proximidade territorial, quanto com os vínculos com familiares que
permanecem no espaço rural (no campo). Os alunos são oriundos de diversos municípios da
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microrregião: Pedro Velho, Montanhas, Goianinha, Passa e Fica, Bahia Formosa, São José de Mipibu
e Jundiá. Assim, uma questão pertinente para o planejamento inicial e contínuo do curso, é o tempo
e custo do deslocamento para o espaço-acadêmico.
Sobre atividades profissionais e/ou remuneradas, ao final de agosto de 2016, verificou-se o
seguinte: onze (11) discentes bolsistas (quatro (04) bolsistas de trabalho e sete (07) bolsistas de
pesquisa); quatro (04) discentes que atuam como professores da rede pública de ensino; três (03)
trabalhadores autônomos; um (01) Policial Militar; uma (01) técnica em enfermagem; nove (09)
contém vínculo empregatício (empresas públicas e privadas) e nove (9) apenas estudam ou
trabalham com algum outro tipo de atividade remunerada não informada.
O perfil e/ou trajetória formativos dos estudantes é bastante heterogêneo, assim como a
idade do grupo. Há estudantes com idades entre dezessete (17) e cinquenta (50) anos. Assim como
também há estudantes que acabaram de concluir o ensino médio, outros que já têm alguma
graduação e/ou curso técnico e alunos que estão voltando a estudar, depois de algum tempo fora
da educação formal.

4.3 As atividades do tempo-espaço-comunidade durante o 1º período de Curso
De acordo com o desenho curricular do Curso, as atividades do tempo-espaço-comunidade
se concentram em uma única semana de cada mês, totalizando no decorrer do semestre, quatro
semanas. Esse formato materializa a carga-horária prevista no Projeto Pedagógico de Curso (IFRN,
2015): 75% para as atividades do tempo-espaço-acadêmico e tempo-espaço-retorno e 25% para o
tempo-espaço-comunidade. O tempo-espaço-retorno foi pensado, dentro da Pedagogia da
Alternância, como uma forma de viabilizar um espaço mais sistemático para refletirmos sobre o que
seria desenvolvido no tempo-espaço-comunidade, dando assim, maiores possibilidades de
articulações entre os diferentes tempos pedagógicos.
Conforme planejado pelo corpo docente, no primeiro semestre letivo, os alunos escolheram
uma comunidade (vilarejo, povoado e/ou município), sobre a qual construíram um diagnóstico
envolvendo aspectos históricos, culturais, econômicos e educacionais. Além disso, para cada uma
das habilitações foram propostas articulações com as questões estudadas nas disciplinas
específicas.
As informações e aprendizagem sobre essas comunidades, convergiram para a produção de
um vídeo-documentário e como atividade de fechamento do diagnóstico, os alunos socializaram o
material produzido, exibindo-o na comunidade. Vale registrar que os professores do curso visitaram
as comunidades, junto com os alunos, desenvolvendo ao mesmo tempo o papel de orientador das
atividades; mediador do processo formativo dos licenciandos e investigador sobre a comunidade e
sobre as possibilidades de mediação da aprendizagem dos educandos.
No início do semestre, sob a orientação dos professores, os estudantes organizaram-se em
grupo para a realização das atividades. A divisão dos grupos deu-se de acordo com as comunidades
de vínculo dos estudantes (moradia, familiaridade ou trabalho) ou de proximidade de seus locais de
residência. Ao todo, foram investigadas 12 comunidades da Microrregião do Litoral Sul do RN.
Escolhidas as comunidades, foram propostos blocos de investigação e questões a serem
pesquisadas, sistematizadas em roteiros de pesquisa. A cada semana de tempo-comunidade, os
alunos investigavam alguns aspectos solicitados, aproximando-se cada vez mais das comunidades e
aprofundando os conhecimentos sobre elas. Esse processo reflexivo, sobre os locais já conhecidos
por eles, agora utilizando os conhecimentos teóricos do Curso, parecem ter contribuído, de acordo
com as falas oriundas das rodas de socialização, tanto para tornar mais “concreto” os
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conhecimentos de algumas Disciplinas, como para iniciar um processo de análise crítica das
realidades existentes nas diferentes comunidades.
Sobre as dificuldades encontradas no percurso, destacaram-se nas falas: difícil integração
entre alguns dos blocos pesquisados; orientação dos professores, por vezes, não convergente
quanto aos objetivos da investigação; dificuldade técnica na elaboração e edição do vídeodocumentário; tempo escasso para a conclusão do processo investigativo. Sobre os dois últimos
aspectos, pensamos que ajustes práticos podem ser realizados, tanto no suporte técnico para
preparação dos vídeos utilizando os laboratórios de informática da instituição, quanto na revisão do
volume de ações/tarefas que se somam às atividades do tempo-acadêmico para os estudantes.
Sobre os dois primeiros aspectos, compreendemos a necessidade de ajustes pedagógicos na
construção/encaminhamento no sentido de uma construção mais coesa e compartilhada, inclusive,
junto ao grupo de alunos, com eixos e tarefas mais integradas. Identifica-se, neste ponto, o desafio
da integração de conhecimentos de áreas diferentes e de construção compartilhada. A identificação
aponta para a necessidade de que seja melhor investigado em próximas etapas de nosso estudo.
Quanto aos resultados positivos do tempo-comunidade no semestre – em avaliação
conjunta com a turma – a qualidade do vídeo produzido, materializando os saberes construídos
junto aos “atores” das comunidades, destacou-se como ponto forte, sinalizando para sua
potencialidade como recurso sistematizador, que exigiu grande capacidade relacional, de análise e
de síntese. Aliado a isso, a oportunidade de “vivenciar” (segundo a fala dos alunos) alguns dos
conhecimentos teóricos estudados, o que dificilmente seria feito sem o tempo-comunidade. Esse
último aspecto, que será investigado com mais precisão nas etapas subsequentes desta pesquisa,
merece destaque e parece ser um sinalizador de uma possível contribuição na articulação entre
saberes teóricos e práticos do repertório de saberes dos estudantes em formação.
Por fim, a exibição do vídeo nas comunidades, cumpriu – para alguns grupos – a função de
aproximação com esses locais e como forma de (auto)reconhecimento dos “personagens” como
sujeitos de história e luta em seus espaços de origem. Compreendemos que, para este aspecto, a
divulgação e sensibilização de mais moradores das comunidades para os momentos de exibição
podem ser frutíferos para a ampliação do diálogo inicialmente estabelecido.

5. CONCLUSÃO
Com os primeiros resultados da pesquisa em andamento, traçamos o perfil do grupo
investigado, o que poderá nos dar subsídios para a pesquisa no intercruzamento de informações em
etapas posteriores. Além disso, a análise inicial do andamento do 1º período do Curso nos permitiu
identificar alguns elementos que sinalizaram para uma contribuição da Alternância Pedagógica para
a formação dos licenciandos e também para as comunidades com as quais estabelecemos relações.
Algumas dificuldades e, consequentemente, as necessidades de ajustes também foram
identificadas, o que nos trouxe, não só pontos de reflexão para ajustamento didático da proposta,
mas itens que carecem de uma investigação mais refinada dentro da pesquisa.
Nesse sentido, temos desafios importantes para a reflexão dessa contextualização, visando,
principalmente, a construção de novos saberes no âmbito da Alternância Pedagógica como
proposta metodológica no campus Canguaretama.
Espera-se que os resultados do estudo possam contribuir: a nível local, com o
aperfeiçoamento da prática da Pedagogia da Alternância contribuindo para a consolidação da
referida Licenciatura no campus Canguaretama; no âmbito das pesquisas da área, contribua para
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ampliar o escopo dos estudos que se debruçam sobre a formação de professores do espaço
campesino.
Por fim, essa articulação viabilizará o engajamento e a percepção das próximas turmas na
referida licenciatura da instituição, conceituando suas reflexões e facilitando o desenvolvimento e
o amadurecimento da formação desses professores.
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RESUMO
Na perspectiva de aproximar os Licenciandos das
discussões sobre seu papel e sua atuação enquanto
futuros professores de informática, os docentes do curso
de Licenciatura Plena em Informática têm incentivado os
discentes a pesquisar e a produzir conteúdos que se
aproxime dos objetivos do curso. Esse trabalho é,
portanto a consequência do incentivo ao fazer docente.

Visa relatar as experiências e os resultados alcançados no
processo de ensino-aprendizagem da disciplina de
Programação Multimídia. Como resultado apresenta-se a
criação de conteúdos digitais para computador interativo
e a lousa digital com o objetivo de incentivar o
pensamento computacional. Destaca-se a importância do
trabalho colaborativo entre docentes e discentes.

PALAVRAS-CHAVE: lousa digital, conteúdos didáticos digitais, pensamento computacional, licenciatura em
informática, relato de experiência

DEVELOPING EDUCATIONAL CONTENT FOR DIGITAL BOARD: AN EXPERIENCE
REPORT OF MULTIMEDIA PROGRAMMING DISCIPLINE IN THE GRADUATION
COURSE IN COMPUTING
ABSTRACT
In order to bring the undergraduate students of the
discussions on its role and performance as future
computer teachers, teachers of the course Licenciatura
em Informática have encouraged students to research
and produce content that approximates the course
objectives. This work is therefore the consequence of the
inventive teaching to do.

This paper describes the experiences and achievements
in teaching and learning the discipline of Multimedia
Programming process. As a result, this work presents the
creation of digital content for interactive computer and a
digital board with the aim of encouraging the
computational thinking. It highlights the importance of
collaborative work between teachers and students.

KEYWORDS: digital board, educational digital content, computational thinking, graduation in computing,
experience report.
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1. INTRODUÇÃO
A área de Informática tem se mostrado estratégica em todos os países. Por estar presente
cada vez mais nas diversas áreas da sociedade não se pode imaginar uma sociedade moderna sem
a utilização de alguma tecnologia digital. Diversos países desenvolvidos têm investido na presença
das tecnologias computacionais e repensado seu uso na escola. Muitos autores discutem a
importância da inclusão de Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) na
educação, bem como as mudanças provocadas por elas na escola e em toda a sociedade.
Iniciativas importantes que visa à inclusão de tecnologias na escola podem ser vistas ao
longo da história. O Projeto SACI (Satélite Avançado de Comunicações Interdisciplinares) e o
Programa Nacional de Tecnologia Educacional (Proinfo) do governo federal são exemplos de
inciativas significativas que colaboram para a inclusão de tecnologias na escola.
Nessa perspectiva de aproximar a escola dessas mudanças, cursos de Licenciatura em
Informática têm se distribuído em todo país com o objetivo de formar um profissional docente
capaz de mediar as TDICs de forma contextualizada e multidisciplinar aos conteúdos e
necessidades da escola atual.
O professor Licenciado em Informática se utiliza de conhecimentos pedagógicos e de
Informática para a utilização e desenvolvimento de tecnologias da educação. Diante disso, é
comum ao longo do curso de Licenciatura em Informática do IFRN Campus Natal Zona Norte, a
produção de diversos projetos, pesquisas e minicursos que discutam, ensinem e/ou que produzam
materiais educacionais, que transitam nas duas áreas do conhecimento. Foi a partir de um
minicurso sobre o uso de dois equipamentos pertencentes ao programa Proinfo, o computador
interativo e a lousa digital, que esse trabalho se origina.
Dada à natureza e o objetivo do computador interativo e da lousa digital, durante um
minicurso mediado pelos estudantes de Licenciatura em Informática para professores do IFRN
Campus Natal Zona Norte foi observado que esses recursos não apresentavam muitas alternativas
para o ensino na área de informática, no que tange, por exemplo, o ensino da lógica
computacional e de algoritmo. Entre várias sugestões e outras reflexões sobre o uso desse recurso
na escola, surgiu o questionamento se seria possível à produção de objetos de aprendizagem
específicos para o ensino do pensamento computacional de modo que atendessem a demanda
suscitada por alguns professores do curso. Após a abertura do semestre letivo de 2016.1, na
disciplina optativa de Programação Multimídia foi proposta aos cursistas da disciplina a criação de
projetos que atendessem a essa necessidade.
Como ferramentas para o desenvolvimento dos conteúdos didáticos foram utilizados
HTML5, CSS e Javascript. Os projetos foram pensados e apresentados aos professores pelos
estudantes levando em consideração as possibilidades das ferramentas a serem utilizadas, bem
como os objetivos da disciplina presentes na ementa do curso.
Como resultados apresenta-se a criação de exercícios de internalização para o ensino do
pensamento computação por meio do uso do computador interativo e da lousa digital. Há
exemplo de jogos educacionais esses exercícios foram pensados para estimular a aprendizagem do
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pensamento computacional e de conceitos básicos da computação. Para traduzir esses conceitos
teóricos, os exercícios trabalham raciocínio lógico, números binários, portas lógicas e conceitos de
algoritmos. Como recursos multimídia, são usadas imagens de lâmpadas acesas e apagadas, som
de palmas e a possibilidade de arrastar e soltar imagens e textos, por meio do recurso drag and
drop do HTML5, com o intuito de explorar uma das funcionalidades mais atrativas do computador
interativo e da lousa digital.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Em âmbito geral o que tem se visto são transformações ocorrendo em todas as áreas, com
especial atenção aos avanços tecnológicos dos sistemas eletrônicos de comunicação e informação.
Nessa conjuntura, Lévy (1994) aponta que novas maneiras de pensar e conviver no mundo das
telecomunicações e da informática estão sendo criadas. O surgimento e aperfeiçoamento de
profissões não existentes no passado indicam que a capacidade de desenvolver novas habilidades,
de internalizar e refletir (raciocinar) sobre novos conceitos é fundamental para lidar com as novas
tecnologias em desenvolvimento.
Segundo Nunes (2008), a computação está imbricada nas atividades humanas de tal
maneira que invadiu as artes, a ciência e a cultura produzindo novas tecnologias, criando
dependência, de maneira que não se pode imaginar a sociedade atual sem computador.
Nessa perspectiva as tecnologias digitais têm ganhado cada vez mais relevância no cenário
educacional. A utilização dessas tecnologias tem influenciado e gerado inúmeras discussões sobre
seu uso. Muitos autores discutem a importância da inclusão de Tecnologias Digitais da Informação
e Comunicação (TDICs) na educação, bem como as mudanças provocadas por elas na escola e em
toda a sociedade. Destacam-se entre os autores a professora Kenski (2003) e o professor Filé
(2002). Por consequência diversos países, assim como o Brasil, têm investido em tecnologias
digitais aplicados a educação.
Iniciativas importantes que visa à inclusão de tecnologias na escola podem ser vistas ao
longo da história, o Projeto SACI (Satélite Avançado de Comunicações Interdisciplinares) de 1974
se destacava por incentivar a construção de um satélite de telecomunicações para aplicações
educacionais. Outra iniciativa tão importante quanto a anterior é o Programa Nacional de
Tecnologia Educacional (Proinfo) do governo federal leva laboratórios de informática e
equipamentos multimídias, como o computador interativo e lousa digital, para as escolas da rede
pública de ensino.
A inclusão de tecnologias como o computador interativo e a lousa digital têm provocado
diversas experiências e reflexões sobre seu uso na escola. O computador interativo, apresentado
na Figura 1 (a) e a lousa digital, Figura 1 (b), são recursos pedagógicos que se utilizados juntos
possibilitam uma linguagem audiovisual interativa, e em alguns casos até inovadora. Podem ainda
sair da sala de aula tradicional e desbravar diversos outros espaços da escola ou estar em qualquer
outro lugar onde haja eletricidade e uma área plana para projeção.
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a)

b)

Figura 1: Computador interativo (a) e a lousa digital (b).

Segundo Beeland (2002), as lousas interativas se utilizadas de forma diferenciada
favorecem a aprendizagem a partir de três modalidades de aprendizagem: a visual, a auditiva e a
tátil. Para Nakashima e Amaral (2006), as crianças e os adolescentes da sociedade contemporânea
fazem uso dos mais diferentes espaços audiovisuais para se expressar, se relacionar e transformar
a sua criatividade em uma produção cultural própria. Essa produção própria se dá por meio da
utilização de câmeras e celulares para a criação de fotos digitais, vídeos tudo sendo trocado em emails, comunidades de relacionamentos e blogs na internet.
O computador interativo e a lousa digital é um recurso pedagógico inovador capaz de
estimular novas conexões de saber a partir do conhecimento prévio dos educandos sobre
interatividade e de linguagem audiovisual. Gomes (2011) destaca ainda que lousas digitais
oferecem diferentes tipos de ferramentas atraentes para serem utilizadas em atividades
pedagógicas para as crianças. Por essa razão junto com outros profissionais que atuam na
educação básica propõe diferentes práticas pedagógicas para serem utilizadas com lousa digital
interativa.
De acordo com Lopez (2010), os professores podem usar as lousas digitais para criar
ambientes de aprendizagem nos quais os alunos podem construir seu próprio conhecimento.
Trazendo essa discussão para os fazeres docentes do Licenciado em Informática, Nunes (2011)
afirma que os cursos de Licenciatura em Computação têm a responsabilidade de formar
professores para introduzir conceitos da ciência da computação, no sentido de disseminar o
pensamento computacional. Para Wing (2008 apud de FRANÇA, 2013), o pensamento
computacional é um pensar analítico, compartilha com a Matemática a resolução de problemas,
com a engenharia a concepção e avaliação de um sistema grande e complexo que age nos limites
do mundo real, com a Ciência compartilha compreensão sobre a computabilidade, inteligência, a
mente e comportamento humano. Outros autores veem o pensamento computacional como uma
das habilidades mais importantes a serem desenvolvida, é o caso de Paul Blinkstein que defende
como “aquela que talvez seja a mais importante e menos compreendida dessas habilidades: o
pensamento computacional” (BLIKSTEIN, 2008, [Não paginado]).
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Se ao professor cabe pensar em práticas e experiências que desacomode o saber inicial dos
estudantes na busca pelo aprofundamento desses saberes e de outros novos, aos docentes de
informática cabe ainda traduzir teorias computacionais e tecnologias digitais de modo capaz de
mobilizar novas conexões e novos saberes não apenas dos estudantes, mas de toda a escola. Para
tanto deve desenvolver atitudes e práticas capazes de conduzi-los ao desenvolvimento do
pensamento computacional e da apropriação do uso de tecnologias digitais, tais como o
computador interativo e da lousa digital.
Esses saberes e fazeres dos docentes de informática se coaduna com movimentos que
buscam conduzir à escola a era da informação e comunicação e que apontam para um caminho de
união e trabalho colaborativo entre estudantes e professores. Para isso as teorias empregadas
devem estar interligadas com as práticas e respaldadas com a realidade vivenciada em sala de
aula. A prática pedagógica deve mobilizar os conhecimentos do educador para a “reflexão crítica
na e sobre a ação" (SCHÖN, 1995, p.88). Portanto o docente deve considerar a realidade das coisas
tem-se que ver a realidade do estudante e compreender como ele aprende.
Por considerar a realidade dos estudantes e as necessidades dos professores da educação
básica, ações de pesquisas e estudos sobre as tecnologias digitais, seu uso e seus impactos na
educação percorrem todo o curso de Licenciatura em Informática do IFRN do campus Natal Zona
Norte. As pesquisas e estudos desenvolvidos visam incentivar à aprendizagem pelas multimídias
existentes, a aproximação de recursos computacionais para o processo de ensino-aprendizagem e
a disseminação do pensamento computacional nas escolas. Os projetos desenvolvidos na
disciplina de Programação Multimídia vão ao encontro das perspectivas do curso e da própria
atuação do futuro professor de informática na escola, pois provocou aos discentes pensar em
estratégias, métodos e recursos que favoreçam o ensino do pensamento computacional na
educação básica.

3. METODOLOGIA
A disciplina de Programação Multimídia é oferecida na modalidade optativa e tem como
pré-requisito a disciplina Programação Web. O seu principal objetivo é fazer o discente conhecer
linguagens de programação que auxiliam a criação de conteúdos multimídia. Em geral essas
linguagens são principalmente para construção de aplicações RIA (do inglês: Rich Internet
Applications), independente de serem proprietárias ou públicas. O que se deseja é que os
discentes possam desenvolver conteúdos educacionais multimídia que permitam maior facilidade
e didática no conteúdo digital.
Para o desenvolvimento e criação dos exercícios para internalização dos conteúdos foram
utilizadas aulas expositivas, aulas práticas em laboratório, atendimento individualizados, estudos
dirigidos com abordagem prática e pesquisas na internet. Na primeira etapa do semestre, na aula
inicial foi exposto o problema da ausência de objetos de aprendizagem da área de computação no
computador interativo e na lousa digital. Os discentes foram estimulados a pensar em produções
que pudessem ser incluídas com aquelas já existentes nesse recurso. O principal desafio proposto
pelos docentes foi à criação de produções que articulassem ensino do pensamento computacional
e de elementos da computação com o ensino por meio da lousa digital. Na segunda etapa, as aulas
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foram substituídas por orientações quinzenais e/ou à medida que fosse necessário para dirimir e
ajudar aos cursistas na produção dos projetos. No fim da segunda etapa, os discentes
apresentaram aos colegas e aos professores os projetos concluídos.
Na implementação dos projetos foram utilizadas as linguagens HTML 5, JavaScript e CSS.
De acordo com a comunidade internacional de criação de normas para Web, World Wide Web
Consortium (W3C) HTML é a linguagem núcleo da internet para criação de conteúdos acessíveis
para que todos possam ver as páginas web em qualquer lugar. O JavaScript por outro lado é a
uma linguagem de programação de script que identifica eventos ocorridos em uma página web. Já
o Cascading Style Sheets (CSS), é conhecido como uma "folha de estilo" e costuma ser utilizada
para definir a aparência das páginas da internet que fazem uso para o seu desenvolvimento de
linguagens de marcação (como XML, HTML e XHTML). Como interface de desenvolvimento, foi
utilizada o NetBeans 8.1, e para visualizar os exercícios foi usado o mesmo navegador instalado no
computador interativo, o Google Chrome.
No que se refere aos conteúdos, esses foram selecionados de maneira a incluir o máximo
de interatividade que a linguagem HTML pudesse comtemplar. O HTML5 traz diversos recursos
multimídias e com ele é possível inserir vídeos, sons e criar animações, além de permitir a criação
de páginas web interativas a partir do recurso drag and drop (arrastar e soltar). Com esses
recursos, os usuários da página ou dos objetos de aprendizagem podem arrastar e soltar qualquer
componente do Document Object Model (DOM) do HTML. Para o drag and drop do HTML, alguns
eventos e propriedades manipuláveis pelo Javascript foram estudados e utilizados, como é o caso
do ondragover, ondragstart e draggable, assim como as funções preventDefault(),
dataTransfer.getData(), target.appendChild(). Outros recursos da linguagem foram utilizados para
a inclusão de reforços positivos por meio de sons e mensagens de alerta. Para tanto, foram usados
as tag HTML de áudio (<audio></audio>) e a função de alerta (alert). O CSS foi utilizado para a
estilização das páginas, visando criar um ambiente lúdico e estimulante de trocas e aprendizagens.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A partir das ideias propostas no início da disciplina de Programação Multimídia, cada
discente desenvolveu seu projeto para criação de objetos de aprendizagem utilizando os recursos
das linguagens estudadas. Este relato se destina apenas a descrever o projeto que visava à criação
de jogos que trabalhassem com o pensamento computacional.
No decorrer da criação dos objetos de aprendizagem foi observado que a experiência dos
jogos precisaria ser mais elaborada, o que demandaria mais tempo e estudo na criação dos
requisitos dos objetos de aprendizagem. Na prática os jogos se transformaram em 4 exercícios de
para a internalização de conteúdos da área de computação. Quando se pensou na produção de
exercícios o que se pretendia era levar para o computador digital e a lousa interativa o trabalho
colaborativo e a discussão do erro/acerto, bem como as teorias do pensamento computacional.
Alguns exercícios trabalham com a ideia da autonomia e a interação docente entre professoraluno. Acredita-se que seja do docente o dever da correção e da discussão sobre o acerto ou o
erro.
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Como mencionada anteriormente, cada exercício foi pensado para fazer o usuário refletir
sobre um determinado conteúdo da área de computação, bem como estimular o pensamento
computacional. A figura 2 apresenta um exercício de internalização que visa acomodar os
conceitos dos números binários. O exercício faz referência a uma atividade da computação
desplugada, onde se utiliza de imagens de lâmpadas acesas e apagadas como forma de indicar 1 e
0.

a)
b)
Figura 2: Exercício para trabalhar números binários – antes do arraste (a) e depois do arraste (b).

A figura 3 mostra um dos exercícios que visa refletir sobre o ensino da lógica propositiva.
Cada imagem deve ser compreendida como uma proposição a ser ordenada de forma lógica. Ao
ordenar de forma lógica as ações que se realizam ao acordar o exercício provoca os usuários a
pensar e refletir de maneira lógica utilizando as imagens para construir um raciocínio capaz de
refletir as ações ao acordar. Por se tratar de ações que podem ser subjetivas e que mobilizam
diferentes interpretações sobre o momento de acordar, nesse exercício a correção é atribuída ao
professor.

a)
b)
Figura 3: Exercício para trabalhar lógica propositiva – antes do arraste (a) e depois do arraste (b).

XII CONGIC | II
II SECITEX

1127

Enquanto o exercício anterior visava também à discussão em sala, à figura 4 apresenta um
exercício de acomodação para o ensino do conceito de conectivos da lógica propositiva apenas
para exercitar os conceitos, não sendo necessária a intervenção direta do professor. Nesse
exercício o que se pretende é mostrar a aplicação dos conectivos e suas diferenças. Tendo o
processo de acomodação e internalização do saber oportunizado pelo método da experimentação
ou como é conhecido popularmente de teste.

a)

b)

Figura 4: Exercício para trabalhar os conectivos lógicos (disjunção, conjunção, negação, disjunção exclusiva) – antes
do arraste (a) e depois do arraste (b).

O exercício apresentado na figura 5 faz referência ao ensino de algoritmo. Nesse exercício
é possível construir um algoritmo para a criação de um bolo. A correção se dá de forma
automática, ocorrendo um acerto o som de palmas é ouvida, em caso de erro, uma mensagem
como “comece novamente” pode ser vista na tela.

a)

b)

Figura 5: Exercício para trabalhar lógica de algoritmo – antes do arraste (a) e depois do arraste (b).
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Nos exercícios em que a correção se dá por meio da reflexão colaborativa acredita-se que a
curiosidade dos estudantes será estimulada para descobrir o motivo do erro ou do acerto, sendo,
portanto uma oportunidade para o professor discutir sobre o que se tem estudado. Em outros
exercícios os reforços e a própria estrutura permitem aos usuários compreender a lógica que está
intrínseca no objeto de aprendizagem.

5. CONCLUSÃO
Ciente da importância das novas parcerias que devem existir entre a educação e os
avanços científicos e tecnológicos presentes no mundo de hoje, acredita-se que o trabalho
apresentado pode contribuir para incentivar outras experiências semelhantes nos cursos de
licenciatura em informática.
A experiência na elaboração e na criação desses objetos de aprendizagem oportunizou aos
Licenciandos de Informática a internalização dos novos conceitos da linguagem utilizada, bem
como permitiu utilização de conhecimentos adquiridos ao longo de o curso. A cada encontro de
orientação com os professores tornou-se claro a importância da pesquisa e do incentivo a
autonomia discente. O questionamento inicial sobre a possibilidade de criação de recursos a
serem utilizados no computador interativo e na lousa digital foi sanado após os discentes
apresentaram suas produções aos professores e aos colegas do curso.
A partir dessa inciativa pretende-se continuar esse trabalho aprofundando a criação de
outros exercícios, assim como de jogos que possam ser utilizados por meio do computador
interativo e da lousa digital de modo a atender não somente ao ensino da computação, mas de
outras áreas do conhecimento.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BEELAND, W. D. Student engagement, visual learning and technology: Can interactive whiteboards
help?
2002.
Disponível
em:
<http://www.sharpsav.com/wpcontent/uploads/2013/08/beeland_am.pdf> Acesso em 07 set. 2016.
BLINKSTEIN. Paul. (2008). O Pensamento Computacional e a Reinvenção do Computador na
Educação.
Disponível:
<http://www.blikstein.com/paulo/documents/online/ol_pensamento_computacional.html>
Acessado em: 28 de Agosto de 2015.
BRASIL.
FNDE
–
Portal
de
Compras.
Disponível
em:
<http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/produtos/computador-interatvoprojetor>. Acesso em 07 set. 2016.
FRANÇA, S de. AMARAL, J. C. do. Proposta Metodológica de Ensino e Avaliação para o
Desenvolvimento do Pensamento Computacional com o Scratch. II Congresso Brasileiro de
Informática na Educação (CBIE 2013). Brasília, 2013. p. 179- 188. XIX Workshop de
Informática na Escola (WEI).
FILÉ, Valter. Linguagem audiovisual: uma quase nova tecnologia entrando na quase velha
XII CONGIC | II
II SECITEX

1129

instituição escolar sem pedir licença. In: LEITE, Márcia; FILÉ, Valter (orgs.). Subjetividades,
tecnologias e escolas. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.
GOMES, E. M. Uma experiência com o uso da Lousa Digital Interativa por profissionais da
educação infantil. Educação Temática Digital, Campinas, v.12, n. esp., p.268-286, mar. 2011.
KENSKI, V. M. Aprendizagem Mediada Pela Tecnologia. Revista Diálogo Educacional, Curitiba, v. 4,
n.10, p.47-56, 2003.
LÓPEZ, O. S. The Digital Learning Classroom: Improving English Language Learners’academic
success in mathematics and reading using interactive whiteboard technology. Computers &
Education 54, p. 901–915, 2010.
MENEZES, E. T. DE; SANTOS, T. H. Verbete Projeto SACI. Dicionário interativo da educação
brasileira
educabrasil.
são
paulo:
midiamix,
2001.
Disponível
em:
<http://www.educabrasil.com.br/projeto-saci/>. Acesso em: 07 de set. 2016.
NAKASHIMA, R. H. R.; AMARAL, S. F. A linguagem audiovisual da lousa digital interativa no com
texto educacional. Educação Temática Digital, Campinas, v.8, n.1, p. 33-48, dez. 2006.
NUNES, D. J. (2008). Ciência da Computação na Educação Básica. Jornal da Ciência. 30 de Maio.
SAYONARA. B, SOLANGE. C, RENATA. C. 2015. Análise do uso da lousa digital na educação básica
do Recife. In: C. G. Spinillo; L. M. Fadel; V. T. Souto; T. B. P. Silva & R. J. Camara (Eds). Anais
[Oral] do 7º Congresso Internacional de Design da Informação/Proceedings[Oral] of the 7th
Information Design International Conference | CIDI 2015 [Blucher Design Proceedings, num.2,
vol.2]. São Paulo:Blucher, 2015. ISSN 2318-6968, DOI 10.5151/designpro-CIDI2015-congic_3.
SCHÖN, Donald Alan. Formar professores como profissionais reflexivos. In: NÓVOA, A. Os
professores e sua formação. 2. ed. Lisboa: Dom Quixote, 1995. p. 77- 92.
World Wide Web Consortium (W3C). 2016. What
<https://www.w3.org/html/>. Acesso em 07 set. 2016.

XII CONGIC | II
II SECITEX

is

HTML?.

Disponível

em:

1130

AS PERCEPÇÕES DOS PROFESSORES ACERCA DO PAPEL DA ESCOLA NA DISCUSSÃO
DAS RELAÇÕES DE GÊNERO
1

2

G. F. da Silva e A. S. Dantas
1
2
E-mail: gilnaraferreira@hotmail.com ; aleksandre.dantas@ifrn.edu.br

RESUMO
Através de uma pesquisa qualitativa, este trabalho
objetiva evidenciar a importância da discussão
sobre relações de gênero no âmbito escolar e revelar as
percepções dos docentes do Campus de Mossoró do
IFRN sobre essa questão. Para tal, aplicamos entrevistas
semiestruturadas junto a dez docentes (cinco
professores e cinco professoras) do referido campus para
conhecermos de que forma o campus contempla a
temática de gênero. Desse modo, ao conhecer as
percepções dos docentes acerca da importância da
instituição discutir as relações de gênero e compreender
de que maneira o campus e esses professores abordam
essa temática nas suas atividades com os alunos,
constatamos que a maioria dos docentes entrevistados

considera importante ou muito importante que a escola
contemple a temática de gênero em suas atividades.
Apesar disso, a maioria dos docentes que participou da
pesquisa não sabe se o campus contempla a temática de
gênero em suas atividades, o que evidencia que esses
professores não estão abordando essa temática em suas
práticas pedagógicas. Ficou evidente que as atividades
que objetivam discutir a temática de gênero no campus
ocorrem de forma esporádica e são frutos da iniciativa
individual de alguns docentes que se preocupam com
essa questão. Além disso, constatou-se que a maioria
dos professores não está preparada para realizar esta
discussão, necessitando de uma formação específica para
o trabalho com essa temática.

PALAVRAS-CHAVE: Percepções, professores, relações, gênero, educação.

PERCEPTIONS OF TEACHERS ABOUT THE SCHOOL PAPER IN DISCUSSION OF
GENDER RELATIONS
ABSTRACT
Through a qualitative research, this paper aims to
highlight the importance of discussion of gender
relations in the school and reveal the perceptions of
teachers of IFRN of Mossoro Campus on this issue. To
this end, we applied semi-structured interviews with ten
teachers (five teachers and five teachers) of that campus
to know how the campus that includes the gender issues.
Thus, to know the perceptions of teachers about the
importance of the institution to discuss gender relations
and understand how the campus and these teachers
address this issue in their activities with students, we
found that the majority of teachers surveyed considered

important or very important that the school
contemplates gender issues in their activities.
Nevertheless, most of the teachers who participated in
the survey do not know if the campus includes the
gender issues in their activities, which shows that these
teachers are not addressing this issue in their teaching
practices. It was evident that the activities aimed at
discussing gender issues on campus occur sporadically
and are the result of the initiative of individual teachers
who care about this issue. In addition, it was found that
most teachers are not prepared to make this thread,
requiring specific training to work with this theme.

KEYWORDS: Perceptions, teachers, relations, gender, education.
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1. INTRODUÇÃO
Ao longo das últimas décadas, as questões relacionadas ao gênero tem sido objeto de
estudo de algumas áreas do conhecimento, fato que tem contribuído para uma melhor
compreensão da opressão sofrida pelas mulheres ao longo da história e, consequentemente, para
o entendimento de como se dá construção de uma sociedade que oferece oportunidades
desiguais para os indivíduos devido às suas diferenças biológicas.
Quando se observa mais detalhadamente a esfera educativa, é possível perceber que a
temática de gênero é contemplada em diversas publicações e pesquisas. Apesar disso, ainda é
possível constatar uma persistente dificuldade em fazer com que essa temática ganhe visibilidade
no cotidiano das escolas brasileiras, fato que é bastante preocupante, haja vista que “Diferenças,
distinções, desigualdades... A escola entende disso. Na verdade, a escola produz isso. Desde seus
inicios, a instituição escolar exerceu uma ação distintiva.” (LOURO, 1999, p. 57)
Para muitos, a temática de gênero não é questão para ser discutida na escola, devendo ser
tratada no âmbito familiar. Infelizmente, esta compreensão inadequada da discussão de gênero
tem acarretado diversos problemas.
Diante dessa realidade, surgem as seguintes perguntas:
a) Quais as percepções dos/as docentes do Campus de Mossoró do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) acerca da importância da
escola contemplar a temática de gênero em suas atividades?
b) O campus de Mossoró do IFRN desenvolve atividades voltadas para a discussão da
temática de gênero?
Para tentar oferecer uma resposta para esses questionamentos, essa pesquisa tem como
objetivos:
a) Identificar as percepções do professor acerca da temática de gênero e da importância da
escola realizar a discussão dessa temática;
b) Saber se o campus de Mossoró do IFRN desenvolve atividades voltadas para a discussão da
temática de gênero, analisando ainda como essas atividades se desenvolvem.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O debate acerca das relações de gênero está intimamente ligado ao feminismo, pois em
uma sociedade machista tudo está ligado e voltado ao gênero dominante: o masculino. Os
meninos estão ligados a brincadeiras que envolvem força, agilidade, habilidades, na qual
demonstram superioridade quando comparados às meninas, que em sua maioria exercem
submissão e inferioridade ao homem.
A escola possui um importante papel no que se refere ao desenvolvimento e formação de
pessoas nos mais variados aspectos da vida em sociedade.
A escola delimita espaços. Servindo-se de símbolos e códigos, ela afirma o que cada um
pode (ou não pode) fazer, ela separa e institui. Informa o “lugar” dos pequenos e dos
grandes, dos meninos e das meninas. Através de seus quadros, crucifixos, santas ou
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esculturas, aponta aqueles/as que deverão ser modelos e permite, também, que os
sujeitos se reconheçam (ou não) nesses modelos. (LOURO, 1999, p. 58)

Nesse contexto, torna-se importante um maior aprofundamento dos docentes no que se
refere às relações entre os gêneros, pois se torna cada vez mais importante a socialização com tal
tema.
Sabe-se que a instituição escolar, de forma explícita ou implícita, através do currículo, dos
procedimentos de ensino, das teorias, das linguagens, do material didático etc., ainda é
um espaço que contribui para a produção e reprodução das desigualdades entre os
gêneros. Nesse contexto, a falta de conhecimento sobre a questão de gênero por parte
dos profissionais da educação acaba contribuindo para que a escola não desenvolva o seu
papel de combate a toda e qualquer atitude e comportamento que revele preconceito
com relação aos gêneros. (DANTAS, MORAIS E COELHO, 2010, p. 152)

Quando analisamos as orientações fornecidas pelos Parâmetros Curriculares (PCN) e
comparamos com a realidade da maioria das escolas brasileiras, fica evidente que
[...] apesar dos PCN se constituírem em um importante documento de referência para a
formação e atuação de professores em sala de aula, estudos vêm demonstrando que
poucas escolas os incorporaram na sua prática. Dentre os motivos apontados está o
distanciamento entre a orientação proposta e o contexto escolar existente. Dessa forma,
a legitimidade do documento é prejudicada, tanto como política que pretende garantir
condições igualitárias de qualidade para o sistema, quanto como formação a partir de um
currículo nacional. (VIANNA; UNBEHAUM, 2006, p. 420-421)

Ao invés de se construir como espaço de construção do respeito à diversidade, a escola acaba
reproduzindo estereótipos quando, por exemplo, reproduz uma análise da história da humanidade
onde a figura masculina é apresentada como grande protagonista, dando pouco destaque às
realizações das mulheres.
[...] A mulher é a grande ausente nos textos escolares de história. Sua ausência faz-se
patente tanto nas descrições bélicas como nos escassos momentos em que se fala da
organização social. Tudo isso nos indica que a mulher foi intensamente desconsiderada ao
longo da história e que os livros de texto continuam desconsiderando-a, em uma
desesperada tentativa de deter o passar do tempo. (MORENO, 1999, p. 57-58)

A própria linguagem difundida nas escolas assume um caráter sexista, e ainda é possível
constatar a desigualdade entre os gêneros nas brincadeiras propostas para meninos e meninas,
pois existem brincadeiras e atividades voltadas para meninos e para meninas, onde um não
poderia participar das atividades voltadas para o outro, correndo assim o risco de o indivíduo ser
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julgado por professores, colegas e até pelos próprios pais de alunos, que em sua maioria também
não possuem conhecimento sobre a importância da igualdade de gênero.
Não
há
dúvidas
de
que é tarefa da escola
contribuir para
a
formação
de sujeitos menos preconceituosos, mais tolerantes e que saibam respeitar as diferenças. Pode-se
concluir que a questão de gênero se constitui em um campo bastante fértil para esse debate.
Nesse sentido, torna-se fundamental conhecer as percepções dos professores do campus
de Mossoró do IFRN acerca desta temática, especialmente quando se trata de professores
pertencentes a uma instituição que se propõe a formar profissionais cidadãos.

3. METODOLOGIA
De acordo com Triviños (1987) a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte
direta dos dados, buscando descrever a essência do fenômeno, identificar as causas da sua
existência, explicando sua origem, relações, mudanças e consequências para os sujeitos
envolvidos.
Além disso, a pesquisa qualitativa “[…] envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no
contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o
produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes”. (LÜDKE, ANDRÉ, 1986, p. 07)
Por apresentar essas características, consideramos que a pesquisa qualitativa nos fornece o
enfoque adequado para a análise das percepções dos professores acerca do fenômeno da
discussão da temática de gênero na escola, o que nos permite afirmar que o método de
abordagem deste trabalho é um estudo exploratório sob o enfoque da pesquisa qualitativa.
Para analisarmos as percepções dos professores acerca da necessidade da discussão de
gênero na escola, tomaremos como referência as opiniões dos professores do campus de Mossoró
do Instituto Federal de Educação, Ciência e tecnologia do Rio Grande do Norte, obtidas a partir de
entrevistas semiestruturadas realizadas com dez professores do referido campus.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Ao questionarmos os professores acerca de como eles avaliam a importância de se realizar
a discussão acerca das questões de gênero e sexualidade dentro da escola, constatamos que cinco
docentes (três professoras e dois professores) consideram a essa discussão importante, três
docentes (duas professoras e um professor) consideram muito importante e apenas um professor
considera que a realização dessa discussão no interior da escola é pouco importante, ressaltando
que essa discussão deveria ser realizada pela família do estudante.
Assim, eu sou mais da vertente que valoriza mais a família como agente para essa
discursão, eu imagino assim. Não creio que a escola deva entrar em discursões desse tipo.
Claro que não ficar totalmente apático com relação a isso, mas eu creio que cabe a família
a orientação final sobre isso e obviamente tem a ver com a minha cosmovisão, como eu
vejo as coisas desse mundo. Eu imagino que seja assim. Claro que não deve ser
negligenciado pela sociedade de modo geral, mas creio que a família deva ter a resposta
final sobre esse assunto. (Professor 01)
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Outro elemento que consideramos importante ressaltar, diz respeito ao fato de que um
dos professores entrevistados não se sente em condições de avaliar o nível de importância da
discussão de gênero na escola.
Eu não tenho formação, como te disse, minha formação é técnica, não é humana e nem
pedagógica, obviamente a parte pedagógica eu estou sempre estudando, eu sou um
aprendiz hoje de pedagogia, eu creio que os professores dessa área estão melhores
habilitados a responder, eu sinceramente não me sinto competente para responder.
(Professor 02)

É preocupante constatar que ainda existam professores que não se sentem minimamente
habilitados para avaliar a importância da discussão da temática de gênero na escola,
demonstrando uma visão compartimentada do conhecimento ao considerar que essa discussão
não é responsabilidade da área técnica, devendo ser realizada por professores de outras áreas.
Apesar dessas situações ainda persistirem, é importante constatar que a maioria dos
professores (80%) afirma que essa discussão é importante/muito importante e, em alguns casos,
apresentam justificativas bastante consistentes para a necessidade de discussão dessa temática
no contexto escolar.
Veja bem, as questões de gênero foram negligenciadas durante muito tempo, silenciadas
durante muito tempo, não só na escola, mas em vários ambientes institucionais, em vários
locais de socialização entre as pessoas e trazer para dentro da escola hoje, eu diria que é
muito importante, uma vez que esclareceria muita coisa e dotaria o individuo de
autonomia para que ele fosse capaz de avaliar essas situações da sexualidade ao longo da
sua vida. (Professor 03)

Em outra fala, uma professora aponta uma série de questões que deixam clara a
necessidade da escola abordar a questão de gênero nas suas atividades, evidenciando o quanto é
preocupante silenciar diante dessa temática.
Fundamental, necessário e principalmente urgente! Dentro do IFRN, dentro das outras
instituições com as quais eu já trabalhei. Aqui em especial que é o momento que vivo hoje
eu sinto essa necessidade porque a gente não está discutindo. Nossos alunos estão com
problemas seríssimos quanto a essa situação. Alguns estão em fase de transição mesmo,
de descoberta, e ficam nessa... Como eles não tem esse conhecimento sobre a orientação,
sobre a identidade de gênero, eles acabam tendo que se enquadrar em um certo
reducionismo que complica suas mentes durante a adolescência. Quando digo
reducionismo, é porque alguns se identificam com determinado gênero, mas ao mesmo
tempo, tem atração por esse gênero que se identifica. Então, em tese, ele deveria estar se
adequando ao sexo biológico com o qual eles nasceram e ai eles não têm como lidar, eles
não sabem como lidar com essa realidade, com o que eles estão sentido, pensando,
vivendo. Entram em crise, alguns acabam lidando com isso assumindo uma postura
extremamente reacionária quanto aos outros, porque não sabem lidar com essa realidade
consigo mesmo e isso a gente ainda está no lucro, porque tem outros que se auto
destroem. Então, assim, é muito complicado. Ou outros ainda assumem uma possível
sexualidade A ou B ou X, ou uma identidade de gênero ou uma orientação sexual que não
é aquela que ele possui e acaba assumindo porque tem que se enquadrar, então, eles, às
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vezes, são forçados a entrar em determinados guetos, a suprimir sua sexualidade, acabam
indo para o inverso, já que não querem assumir o padrão, vai assumir o outo que não é o
padrão mas também não é adequado a minha realidade, e ai acaba criando guetos,
disputas, sectarismo que também não é necessário. Então a gente tem aqui um problema
muito grande, porque ou você tem que se enquadrar, ou você é homo, ou você é homem,
ou mulher. Daí eles não sabem lidar porque não abrange a sua sexualidade e eles têm
problemas dos mais diversos gêneros, inclusive de aprendizagem. (Professora 01)

É importante ressaltar que mesmo entre professores que consideram importante a escola
realizar a discussão da temática de gênero, há profissionais que fazem ressalvas quanto a essa
discussão, apontando, por exemplo, a necessidade de se observar uma idade adequada para o
aluno ter contato com essa temática.
Eu sei que hoje está muito em moda você falar muito sobre isso, nas escolas para crianças,
mas acho que deva ter uma certa idade para a pessoa começar a discutir isso com as
crianças, acho que uma criança muito sem nada na cabeça, digamos, em formação, que
ainda está em estado de formação, eu acho que quando ele tem acesso a muitas
informações, pode ser que dê um prejuízo, acho que a criança tem que formar a ideia do
que é essa diferença que você falou, para depois começar a discutir. Com relação à faixa
etária de alunos do IFRN, creio que seja importante, mas para crianças não é importante.
(Professora 02)

Depois de constatarmos que a maioria dos docentes que participaram da pesquisa
considera importante/muito importante que a escola participe ativamente da discussão da
temática de gênero, vejamos agora as percepções desses professores acerca de como essa
temática está sendo abordada nas atividades desenvolvidas pelo campus em que atuam.
Em um primeiro momento, é preocupante constatar que seis docentes (três professores e
três professoras) afirmam que não sabem se o campus aborda a temática de gênero em suas
atividades.
Só estou aqui em Mossoró há dois anos, e até hoje eu não vi nada especifico sobre esse
assunto. Já tivemos relacionado a questões de preconceito racial, questões de meio
ambiente, politicas, mas desse tema especifico eu não vi nenhuma ação. Talvez falte ainda
iniciativa das pessoas em abordar um tema que é atual e importante para a formação de
nossos alunos como futuros membros da sociedade que trata esse tema de forma muito
preconceituosa. (Professora 03)

Três docentes (uma professora e dois professores) consideram que o campus aborda a
temática de gênero em suas atividades. Porém, quando analisamos as respostas desses
professores acerca de como se dão essas atividades, é possível constatar que as ações nesse
sentido se tratam de iniciativas individuais de alguns docentes, com caráter esporádico,
evidenciando muito mais uma preocupação de alguns docentes que possuem conhecimento da
temática e da importância dessa discussão para a formação dos alunos.
Pelo que consta aqui na instituição, nós temos e já tivemos projetos de extensão que tratam
da questão de gênero e sexualidade. Há (penso nas aulas de filosofia e sociologia) alguma
discussão especifica a respeito do tratamento ético, tratamento politico com relação a
questão de gênero, e de certa forma é um conteúdo implícito, oculto, que está sendo
discutido no IFRN. (Professor 03)
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A primeira vez que tive acesso a uma pesquisa foi essa, até então eu nunca tinha visto nada
relacionado, então digamos que sim, porque você está fazendo a pesquisa. (Professora 02)
Existem alguns professores que abordam essa temática, como o professor A, é um que é
bastante forte nessa temática. A professora B também coloca muito essa temática nas
disciplinas dela, de forma que considero que ele é tratado sim, só que mais pela iniciativa
dos professores do que propriamente pela instituição. (Professor 04)

A única professora que considera que o campus não desenvolve atividades voltadas para a
discussão da temática de gênero, confirma a percepção de que essas atividades ocorrem de forma
esporádica e dependendo da iniciativa individual de alguns/as docentes.
Há professores que fazem isso. Você encontra professores que fazem isso muito bem, nas
aulas de sociologia, nós temos uma professora aqui que estuda isso, que trabalha isso.
Alguns professores não sabem lidar com essa realidade. Precisamos fazer isso agora de
maneira sistemática. Precisamos sim de seminário de gênero e principalmente uma
formação com os próprios educadores e muitos não conhecem a relevância dessa discussão
e por isso muitas vezes acontecem situações que a gente não tem como lidar porque não foi
preparado para isso. (Professora 01)

Outro elemento fundamental apontado pela professora é a necessidade de formação dos/as
docentes com foco no entendimento dessa temática, especialmente por se tratar de uma instituição
voltada para a educação profissional, onde parte significativa dos docentes é constituída por
profissionais que não são formados em cursos de licenciatura (Engenheiros, arquitetos etc.).
Além disso, nem mesmo a formação em um curso de licenciatura garante ao futuro professor
que ele receberá uma formação que lhe forneça elementos para o entendimento da importância da
discussão da temática de gênero em suas práticas pedagógicas.

5. CONCLUSÃO
Ao longo deste trabalho procuramos identificar as percepções dos professores e
professoras do campus de Mossoró do IFRN acerca da importância da escola discutir a temática de
gênero em suas atividades, procurando ainda saber se e como o referido campus contempla essa
discussão em suas práticas pedagógicas.
Tomando como referência as respostas dos docentes que participaram da pesquisa, fica
evidente que dos docentes entrevistados considera importante ou muito importante que a escola
contemple a temática de gênero em suas atividades.
Diante da flagrante situação de desigualdade entre os gêneros vivenciada no Brasil, alguns
desses docentes argumentam de forma bastante fundamentada acerca da necessidade urgente da
escola se envolver ativamente nessas discussões. Além disso, é possível identificar docentes que
apontam para a necessidade de ampliar o debate sobre a questão de gênero, contemplando também a
questão da sexualidade.
As respostas dos docentes também evidenciam que os docentes vinculados às ciências
humanas (Filosofia, Sociologia etc.) ou que possuem alguma formação específica na área
educacional apresentam uma maior preocupação em contemplar essa temática em suas práticas
pedagógicas, enquanto que os docentes que lecionam disciplinas voltadas para a formação
profissional não estão desenvolvendo atividades voltadas para o debate acerca da temática de
gênero, apesar de reconhecer a importância dessa discussão.
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É preocupante constatar que a maioria dos docentes que participou da pesquisa não sabe se o
campus contempla a temática de gênero em suas atividades, o que evidencia que esses professores
não estão abordando essa temática em suas práticas pedagógicas.
Fica evidente que as atividades que objetivam discutir a temática de gênero no campus
ocorrem de forma esporádica e são frutos da iniciativa individual de alguns professores que se
preocupam com essa questão.
Para que essa realidade seja modificada e a temática de gênero seja contemplada de forma
adequada pelo campus, é fundamental que os docentes recebam uma formação voltada para a
compreensão do tema e que procure despertar nos docentes o interesse em trabalhar a temática de
gênero em suas atividades pedagógicas.
Também é necessário que os grupos de pesquisa da instituição desenvolvam novas pesquisas
procurando investigar outros aspectos inerentes à temática de gênero, como, por exemplo, a
questão da sexualidade, e sua articulação com a questão educacional.
O envolvimento das instituições de ensino é fundamental para que se construa uma
sociedade onde as diferenças entre os gêneros não se transformem em desigualdades de
oportunidades e direitos.
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RESUMO
Percebendo a importância dos tecidos e substratos
têxteis no campo da moda, sua constante atualização,
seus frequentes desenvolvimentos tecnológicos, sempre
buscando suprir necessidades dos atuais consumidores, e
do quanto esses aspectos são fundamentais para a
formação dos alunos dos Cursos Técnicos em Vestuário e
Têxtil, atualmente ofertados pelo IFRN Campus Caicó,
propomos a criação de uma TECITECA. A teciteca é um
espaço que contém todos os materiais têxteis
relacionados à area têxtil e de vestuário, podendo ser
utilizada como espaço interativo e também como sala
temática para apoio às disciplinas dos cursos técnicos,

além de representar uma interação com a sociedade.
Entretanto, a realidade do Campus Caicó hoje é a falta de
espaço físico. O projeto passado "Teciteca: uma
biblioteca têxtil no coração do Seridó”, desenvolvido no
ano de 2012, que propunha a formação de uma teciteca
no Campus, não foi possível ser efetivado por falta de
espaço físico. Pensando em efetivar a teciteca e sanando
essa problemática, o projeto propõe a criação de uma
Teciteca Virtual, um sítio na internet no qual todos os
materiais têxteis podem estar disponíveis, com suas
características e propriedades, além de poder aportar as
pesquisas e relatórios de estágio dessas áreas.

PALAVRAS-CHAVE: Teciteca, Website, Educação, Ferramenta Pedagógica, Ensino Aprendizagem.

VIRTUAL TECITECA
ABSTRACT
Perceiving the importance of fabrics and textile
substrates in the fashion area, its constant updating,
their frequent technological developments, always
seeking to meet the needs of today's consumers, and as
these aspects are essential for the training of students of
Technical Courses in Clothing and Textile, currently
offered by IFRN Campus Caicó, we propose the creation
of a TECITECA. The teciteca is a space that contains all
textile materials related to the textile and clothing area,
can be used as interactive space as well as themed room
to support the disciplines of technical courses, in

addition to representing an interaction with society.
However, the reality of Campus Caicó today is the lack of
physical space. The last project "Teciteca: a textile library
in the heart of Seridó”, developed in 2012, which
proposed the formation of a teciteca on campus, could
not be effected by lack of physical space. To effect the
teciteca and remedying this problem, the project
proposes the creation of a Virtual Teciteca, a website in
which all textile materials may be available, with its
characteristics and properties, in addition to contribute
research and those areas internship reports.

KEYWORDS: Teciteca, Website, Educacion, Pedagogical tool, teaching and learning.
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1. INTRODUÇÃO
Percebendo a importância dos tecidos e substratos têxteis no campo da moda, sua
constante atualização, seus frequentes desenvolvimentos tecnológicos, sempre buscando suprir
necessidades dos atuais consumidores, e do quanto esses aspectos são fundamentais para a
formação do técnico em vestuário, propomos a criação de uma TECITECA. Os cursos técnicos em
têxtil e em vestuário ainda não dispõem de um acervo de materiais têxteis, apesar de ter em sua
estrutura curricular muitas disciplinas que estudam os substratos têxteis. O projeto tem como
objetivo organizar um acervo com informações acerca das indústrias da área têxtil e do vestuário,
bem como de todos os materiais têxteis, desde as fibras até os aviamentos, além de cartilhas e
glossários com informações relacionadas a essas áreas.
Este acervo virtual servirá como instrumento para docentes e discentes, especialmente
auxiliando nas aulas do núcleo tecnológico, além de servir como base para desenvolvimento de
pesquisas, projeto integrador e projetos de iniciação científica. Este projeto de pesquisa deve
atuar em caráter educativo, com ênfase no ensino-pesquisa aos acadêmicos dos cursos técnicos
em têxtil e em vestuário, como também incentivá-los a divulgar o curso no âmbito das escolas
públicas de ensino médio mostrando uma parte bastante atrativa da área têxtil.
A proposta de criação da teciteca justifica-se pela necessidade de um espaço destinado ao
compartilhamento de informações acerca das áreas têxtil e de vestuário. Nesse espaço, definido
como Teciteca, o visitante pode acessar todos os dados relacionados às indústrias, facções,
bonelarias, tecelagens, dentre outras, consultar o glossário de termos técnicos, acessar as fichas
técnicas de fibras têxteis, tecidos e aviamentos, bem como ter acesso à cartilha de cuidados de
conservação das roupas. Diante da falta de espaço físico no campus, o espaço criado será virtual, o
que pode ser considerado uma vantagem, pois atinge um maior número de pessoas, não só
localmente, mas mundialmente.
O objetivo primordial é a criação de um espaço virtual contendo informações, fotos,
cartilhas, glossários e bancos de dados relacionados às áreas têxtil e do vestuário. Espera-se a
criação da teciteca virtual em um sítio na internet, que será usada para divulgação do IFRN, bem
como servirá de apoio aos docentes, técnicos e alunos dos cursos técnicos em vestuário e têxtil,
além de servir de elemento de interação com a sociedade.

2. REVISÃO BILIOGRÁFICA
O tecido é para o estilista o que a tinta é para o artista: meio de expressão criativa” (JONES,
2005, p. 122). E escolher os tecidos adequados não é só uma questão visual ou de gosto, mas
também de peso, caimento, preço, disponibilidade, desempenho e qualidade. Os estilistas ou
designers de moda precisam conhecer a fundo sua principal matéria-prima e saber que “a
adequação de um tecido para a criação de moda provém de uma combinação de fios, construção,
peso, textura, cor, toque e estampa, e também de fatores adicionais como ser quente, resistente a
manchas ou fácil de lavar” (JONES, 2005, p. 122).
Os tecidos ou substratos têxteis, como podem ser chamados de uma forma mais global (já
que nem todos os materiais têxteis são efetivamente tecidos), são considerados a principal
matéria-prima dos profissionais da área têxtil e de moda e se tornaram, nos últimos tempos, um
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dos focos de principal atenção na criação de moda. Segundo alguns estudiosos citados por
Palomino (2002), como Gilles Lipovetsky, autor da obra referência O Império do Efêmero, “o
grande período da moda foi de 1850 a 1970, quando ocorreram as grandes transformações do
estilo que marcaram a aparência feminina moderna. De acordo com Lipovetsky, a roupa foi
emblemática de posição social por séculos, mas hoje deve ser essencialmente prática”
(PALOMINO, 2002, p.19).
E esse lado prático está relacionado aos tecidos que têm se tornado, a cada dia, mais fáceis
de manusear e cuidar. As indústrias têxteis têm percebido essa necessidade ao longo dos anos
com as mudanças do estilo de vida das pessoas. Segundo Palomino (2002), Steven McCracken,
presidente da DuPont (companhia de soluções químicas que atua em diversos setores, inclusive
têxtil, criadora da fibra de elastano), “a moda, terminado esse período de mudanças formais,
deverá trazer inovações de cunho tecnológico, como por exemplo, tecidos inteligentes”.
Desse ponto de vista, o tecido ganha ainda mais importância neste mercado e, partindo
daí, percebe-se a importância dos conhecimentos sobre os tecidos por profissionais e acadêmicos
da área têxtil e do mundo da moda em geral. Percebendo a importância dos tecidos e substratos
têxteis no campo têxtil e da moda, como sua constante atualização, seus frequentes
desenvolvimentos tecnológicos, sempre buscando suprir necessidades dos atuais consumidores e
do quanto esses aspectos são fundamentais para a formação do profissional destas áreas, propõese um projeto de criação de uma TECITECA, que traz ao público-alvo alguns benefícios como:
a) Aos alunos vinculados ao projeto de pesquisa, uma oportunidade de aprendizado prático
e de deixar um patrimônio cultural aos novos alunos, aos docentes, ao curso e ao instituto;
b) Aos alunos do curso técnico em têxtil e em vestuário do IFRN, uma arquivo prático de
consulta e visualização, trazendo, em linguagem visual, tudo o que se aprende em sala de aula;
c) Aos professores do IFRN, mais uma ferramenta de ensino, melhorando a aprendizagem e
a qualidade de ensino na graduação;
d) À comunidade, uma forma de mostrar o que o curso pode oferecer e de como o curso
interage diretamente com as necessidades da comunidade em geral.
O termo TECITECA pode parecer estranho para muitas pessoas, inclusive para pessoas que
estão inseridas no campo da moda. Isso porque não é um termo facilmente encontrado até
mesmo em dicionários. No entanto, esse termo, assim como outros parecidos (Modateca para a
preservação da memória de moda e do vestuário; Avioteca para acervo de aviamentos), se
tornaram mais frequentes com a proliferação de cursos de moda em todo o país a partir da
segunda metade da década de 90 no Brasil (COSTA, 2006).
Segundo Costa (2006), a TECITECA é um conjunto organizado e catalogado de amostras
têxteis, incluindo periódicos e catálogos para pesquisa. No entanto, a TECITECA não deve ser
entendida apenas como um suporte pedagógico aos professores e acadêmicos, o acervo pode ter
um sentido mais amplo ao verificar-se a dimensão de interdisciplinaridade do instituto - o ensino,
a pesquisa e a extensão. Neste caso, a TECITECA pode constituir-se como espaço também de
elaboração e disseminação do conhecimento.
Ainda de acordo com Costa (2006), uma TECITECA pode ser entendida como um espaço
dinâmico e interativo de busca, concentração, produção e divulgação da informação têxtil; aberto
aos questionamentos, à pesquisa e às experiências de criação de novos produtos; congregando
um conjunto organizado de bandeiras têxteis e materiais que lhe dão suporte (revistas, periódicos,
mostruário de fibras, glossários, books de tendências, vídeos, dentre outros) para responder às
necessidades da comunidade empresarial, acadêmica, profissional e interessada na área têxtil.
Porém, ainda hoje, são poucas as instituições, que possuem cursos na área têxtil, que contam com
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um acervo de tecidos organizado. Muitas indústrias têxteis já se colocam à disposição e enviam
material para os cursos, mas poucas procuram organizar um espaço específico para este fim.

3. METODOLOGIA
O projeto foi planejado, organizado e executado da seguinte forma:
PARTE 1 – Pesquisa de Conteúdo. A primeira parte se refere à extensa pesquisa
bibliográfica para a elaboração de um grande painel com a classificação das fibras existentes no
mercado, utilizadas como substrato têxtil. Ainda junto a essa etapa foi incluída a pesquisa para
cadastro das indústrias têxteis existentes na região Seridó. Essa pesquisa foi realizada junto a
instituições regionais em apoio com o SEBRAE.
PARTE 2 – Elaboração da TECITECA. A segunda parte foi constituída por todas as ações
práticas realizadas para a preparação da TECITECA: a) Banco de dados das indústrias têxteis
divididas por segmento de atuação, podendo ser produtora de tecido plano, de malha, rendas,
fios, fibras ou de acabamentos; b) Glossário de termos técnicos das áreas de têxtil e do vestuário;
c) Glossário das fibras têxteis naturais e manufaturadas existentes no mercado; d) Glossário de
tecidos comerciais com informações sobre a história, dados técnico-científicos e utilização de cada
uma das bases mais conhecidas de material têxtil, ficando posteriormente à disposição dos alunos
para pesquisa; e) Cartilha contendo informações sobre as etiquetas das roupas, de acordo com a
Normas ABNT NBR NM ISO 3758:2013. f) Sítio na internet que reúne todas essas informações,
imagens, vídeos, etc.
PARTE 3 – Divulgação e Uso da TECITECA. Ações de divulgação junto à comunidade
acadêmica, empresas e profissionais e junto à comunidade, seguindo as etapas abaixo:
a) Elaboração de material de divulgação;
b) Elaboração de material de vídeo (apresentação do espaço da TECITECA);
c) Apresentação da TECITECA em eventos locais e regionais da área têxtil, em outras
instituições de ensino da área têxtil (SENAI Clóvis Motta, UFRN Campus Natal), empresas do ramo
têxtil, escolas de ensino médio.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 Pesquisa de Conteúdo
Foram finalizadas as pesquisas dos materiais têxteis (fibras, tecidos, cuidados de
conservação de roupas, aviamentos e glossário têxtil) para montagem das fichas técnicas e do
banco de dados.
Foram realizadas as pesquisas sobre as empresas da região para elaboração do banco de
dados das empresas junto à Associação dos Fabricantes de Bonés de Caicó e ao SEBRAE-RN.
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4.2 Catalogação do Acervo
Os dados das empresas foram catalogados. O banco de dados foi construído em formato
de fichas técnicas pelos alunos. Entretanto, foi observado que muitos dados das empresas não
estavam atualizados, bem como haviam dados ausentes. O SEBRAE agendou reuniões com as
associações das empresas, mas sem sucesso. Esta etapa será realizada no próximo projeto.
Para construção do banco de dados de tecidos foi realizada visita à empresa Vestec
Fardamentos para coleta das primeiras informações. Em seguida, os alunos foram orientados a
pesquisas na internet para encontrar nomes comerciais dos tecidos correspondentes, criando as
fichas técnicas. Esta etapa foi realizada também em sala de aula, já utilizando o website como
ferramenta pedagógica.
Os alunos do Projeto Integrador do Curso Técnico em Vestuário realizaram visita técnica às
lojas de Caicó em 07/12/2015 de modo a catalogar todos os aviamentos comercializados na
região. Entretanto, as fichas técnicas ficaram prejudicadas com relação às fotos e, por isso, foram
descartadas. Serão refeitas no próximo projeto.
O glossário dos termos técnicos foi elaborado gradativamente durante as pesquisas
bibliográficas e em pesquisas específicas. Está sendo incrementado com termos do livro doado
pela UFRN durante a visita de divulgação realizada em fevereiro.
Foi realizada a pesquisa bibliográfica acerca das normas da etiquetagem de têxteis. Ao
mesmo tempo, o grupo de alunos do projeto integrador realizou pesquisas de campo sobre o uso
e a interpretação das etiquetas pelo mercado consumidor, com o objetivo de contribuir para a
formação da cartilha. A cartilha está sendo finalizada para publicação no site.
O site já está hospedado no endereço http://www2.ifrn.edu.br/teciteca/. Atualmente está
apresentando problemas de configuração e está funcionando parcialmente no endereço
http://www2.ifrn.edu.br/teciteca/_html/. O bolsista adicionou o banco de dados parcialmente,
pois o visual do site não está finalizado. Algumas letras estão sobrepostas e o site parece com
muita informação. O projeto Videoteca Têxtil está em fase de cadastro para finalização destas
pendências e incremento do website.

4.3 Divulgação da Teciteca
A divulgação do projeto ocorreu nas escolas E.M. Severina Brito da Silva (Bairro Samanaú) e
E.M. Hermann Gmeiner (Bairro Castelo Branco/Aldeias) na data de 10/03/2016. As demais escolas
não possuíam turmas de 9º ano ou não puderam nos receber por algum motivo particular (provas,
reuniões do sindicato, etc).
O SEBRAE foi contatado para reunir os empresários para apresentação do projeto para fins
de captação de estágios, mas sem sucesso em virtude da falta de interesse dos empresários, que
não retornaram as mensagens e as ligações deixadas na associação.
A divulgação foi realizada na data de 24/02/2015 no auditório do Centro de Tecnologia da
UFRN Campus Natal, com apoio do Departamento de Engenharia Têxtil. Em seguida os alunos
visitaram as dependências dos laboratórios de têxtil. Foram doados dois livros para nossa
biblioteca "Dicionário da Moda" e "Dicionário de terminologia do vestuário". Foi fechada parceria
no intuito da integração dos alunos da UFRN e do IFRN, ambos dos cursos têxteis.
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O FIM DOS MISTÉRIOS RELIGIOSOS E O NASCIMENTO DA VIDA HUMANA LIVRE A
PARTIR DE FEUERBACH
Jose Luiz Silva da Costa¹ Leticia Lucindo Queiroz²
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo principal o
resgate do conceito de homem a partir da desvelação da
religião cristã, realizada por Ludwig Andreas Feuerbach
(1804-1872). Sabendo que as religiões, e em especial, a
religião cristã são um mistério eterno e arrastam milhões
de fiéis em todo mundo, Feuerbach nos apresenta uma

investigação que questiona os fundamentos da religião,
sua gênese e suas ambiguidades. E, nesta trajetória
árdua e insalubre, ele desvenda e esclarece que o maior
mistério humano não é o segredo religioso, antes é o
âmago de quem cria tal segredo, a saber: o ser humano.

PALAVRAS-CHAVE: Feuerbach, religião, mistério, cristã, humano.

THE END OF THE MYSTERIES OF RELIGIOUS AND THE BIRTH OF LIFE FREE FROM A
FEUERBACH
ABSTRACT
This work has as main objective the concept of man's
redemption from the unveiling of the christian religion,
conducted by Ludwig Andreas Feuerbach (1804-1872).
Knowing that religions, especially the Christian religion is
an eternal mistery and drag millions of faithful

worldwide, Feuerbach presents an investigation that
questions the foundations of religion, its genesis and its
ambiguities. And in this arduous and unhealthy way, he
reveals and explains that the greatest human mystery is
not the religious secret, but is the human.

KEYWORDS: Feuerbach, religion, mistery, Christian, human.
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1. INTRODUÇÃO
A concepção de homem e de religião para Feuerbach é um caminho em construção,
edificado a cada novo nascimento de um ser vivente. Todos estes indivíduos são livres para traçar
suas linhas, porém as vias sobre as quais este conceito se apronta são escuras, tortuosas e
místicas, podendo encobrir as verdades pelo caminho. O projeto de Feuerbach é clarificar a
estrada para que cada um possa enxergar o seu interior e o mundo ao seu redor. Para que isso
ocorra, é necessário perceber que o passo seguinte é negativo e se apresenta como o momento da
criação de outro ser que nasce de dentro do homem (Deus), mas que ao ser externado o domina e
o possui. Este ser não é nada mais que a sua essência (conjunto de suas mais altas perfeições sob
o aspecto de gênero) exteriorizada, que tomou uma forma divina e absoluta, fazendo com que o
homem já não fosse mais completo, senão em pedaços. Desta maneira, é necessário descobrir as
verdades escondidas em seu interior, isto é, suas capacidades negadas, e aflorá-las, externa-las.
Neste momento o ser humano descobrirá que sua dependência com um ser divino criado a partir
de suas carências pode ser rompida e sua liberdade e sua vida serão completas. Tal via é o
caminho da descoberta da redução antropológica.
Assim, compreende-se a necessidade de uma fundamentação antropológica dos princípios
mal formulados pelos anunciadores da teologia e da religião. Se não há um Deus onipotente,
então o que há Aparece-nos, então, a grande revelação: existe o homem. Neste sentido, o
ateísmo antropológico não significa apenas a derrota do opositor (religião) da vida humana plena.
Ele, antes, constitui-se como um novo começo para a história humana, que agora pode ser
pensada com os atributos e características estritamente humanas. O grande projeto teóricoprático de Feuerbach, em linhas gerais, é a revelação do homem e da natureza e o desvelamento
das religiões. A religião, mantendo seu viés sagrado (abstrato), encobre a verdadeira essência dos
dois primeiros seres existentes. Mas a proposta de Feuerbach surge, em contrapartida, para
devolver ao gênero humano e aos seres naturais seu lugar de majestade e importância. Surge
então, o verdadeiro teísmo: a adoração das grandezas e construções humanas.

2. RELIGIÃO E HOMEM: A DESCOBERTA DA ESSÊNCIA ANTROPOLÓGICA NO
DESMACARAMENTO DOS ENGANOS RELIGIOSOS

Na proposta feuerbachiana, a religião é o que deixa o homem cindido, quebrado. Isso se dá
quando a religião é vista como distante do homem. Foi na separação estabelecida entre o homem
e sua essência que surgiu tal cisão, na objetivação do que há de melhor no homem em um Ser
exterior, ficando o homem à mercê da sorte, sem uma essência clara e definida.
A religião é a cisão do homem consigo mesmo: ele estabelece Deus como um ser
anteposto a ele. Deus não é o que o homem é, o homem não é o que Deus é. Deus é o ser
infinito, o homem o finito; Deus é perfeito, o homem é imperfeito; Deus é e eterno, o
homem transitório; Deus é plenipotente, o homem impotente; Deus é santo, o homem é
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pecador. Deus e homem são extremos: Deus é o unicamente positivo, o cerne de todas as
1
realidades, o homem é o unicamente negativo, o cerne de todas as nulidades.

Somente ocorre uma verdadeira cisão entre seres, entidades, que fazem parte de uma
mesma estrutura, que carregam em si as condições de serem um único. Em outros termos, para
que entidades sejam separadas é necessário que compartilhem da mesma essência. Feuerbach já
nos esclareceu que o homem e a religião compartilham da mesma essência, resta-nos esclarecer
de onde surgiu tal essência. Quanto a isso Feuerbach é categórico: “O que deve ser demonstrado é
então que esta oposição, que esta cisão entre Deus e o homem, com a qual se inicia a religião, é
uma cisão entre o homem com sua própria essência”.2 Para conhecer mais sobre Feuerbcah e o
tema da pesquisa em questão, à guisa de compreensão, indicamos:
I) Período especulativo – hegeliano: Pensamentos sobre morte e imortalidade
(1830); História da filosofia moderna de Bacon a Spinoza (1833); Abelardo e Heloisa
(1834); Crítica de contra Hegel (1835); Exposição, desenvolvimento e crítica da filosofia
leibniziana (1837); P. Bayle. Contribuição à história da filosofia e da humanidade (1838);
Filosofia e cristianismo (1839); II) Período humanista: Contribuição à crítica da filosofia
de Hegel (1839); A essência do cristianismo (1841); Teses provisórias para a reforma da
Filosofia (1842); Princípios da filosofia do futuro (1843); III) Período materialista e
eudemonista: A essência da religião (1845); Contra o dualismo do corpo e da alma, da
carne e do espírito (1846); Preleções sobre a essência da religião (1848); As Ciências
Naturais e a revolução (1850); Teogonia (1857).3

Com isso ele quer dizer que é Deus que advém do espírito humano, e não o homem que
deve sua essência a Deus. Vê-se que a força interior da consciência humana é tão forte e ilimitada
que consegue ocultar de si mesma a sua condição, a saber, infinita e ilimitada. O ser humano
desconhece as suas capacidades e, por isso, é carregado por uma série de ilusões que não o
deixam perceber o alcance de sua força. Essa premissa é fundamental para a compreensão da
antropologia feuerbachiana, pois a desmistificação dos mistérios religiosos para nosso autor quer
não apenas resguardar o homem de seu papel nesta relação humano/divino, mas também tirá-lo
desta penumbra que é a crença religiosa sem fundamentos.
Deus é a referência última da religião, a base fundamental de toda escrita (textos sagrados)
e prática cristãs, e, como tal, essa referência só se afirma como consciência religiosa quando os
atributos humanos são afirmados, uma vez que a nulidade do homem demonstra a nulidade da
religião. Feuerbach afirma: “A religião é levada a sério somente com as qualidades que objetivam
o homem para com o homem. Negar o homem significa negar a religião”.4
5

Toda a 1ª parte de A essência do cristianismo , que tem precisamente o título de
“A religião no seu acordo com a essência do homem” é organizada como uma análise das
1
2
3
4
5

FEUERBACH, Ludwig. A essência do cristianismo, Op. cit., p.61.
Ibdem, p.63.
ARVON, Henri. Che cosa ha veramente detto Feuerbach. Roma: Astrolabio; Ubaldine editore, 1972, pp.102-103.
FEUERBACH, Ludwig. A essência do cristianismo, Op. cit., p. 54.
A essência do cristianismo é a obra mais conhecida de Feuerbach. Tal clássico delineia uma rigorosa crítica aos

paradigmas do cristianismo, analisando as categorias tratadas pela religião como dogmas e ressignificadas pelo autor
como antropológicas.
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representações do deus cristão, que parte da totalidade dos atributos pessoais para
6
reconduzir, caso a caso, a predicados humanos.

O que resta da teia de relações íntimas entre ser humano e religião é uma essência única,
tendo assim características comuns. Portanto, é critério vital para ambos que suas existências
peregrinem juntas. No entanto, há diferenças entre a religião e o homem. À medida que a religião
se interessa exclusivamente pelo homem, o cristianismo se tornou a religião do homem, mas
também do medo das novas descobertas. Percebe-se que a religião trabalha em virtude da
libertação, salvação, ensino (dogmatismos) e pastoreio dos homens, para tê-los como fiéis
seguidores no caminho da salvação, enquanto o cristianismo é também a religião do medo, já que
é a detentora da verdade e da salvação na pessoa de Cristo7. Portanto, ela é uma religião
exclusivista, onde só se salva quem a aceita. Temos que perceber que há uma diferenciação entre
Deus no sentido teológico (analisado enquanto primeiro principio e idéia filosófica); o Deus
estatutário (aquele adorado pelos cristãos e que encarnou, o “Deus histórico”) e o Deus no sentido
antropológico (aquele proposto por Feuerbach como síntese das propostas filosófica e teista).
Desta forma, nosso autor não cai num fundamentalismo religioso (numa pura negação de outras
crenças), antes, medeia uma discussão positivando os pontos obscuros nas propostas de
manipulação das ideias que se tem de Deus.
O homem tem, por seu turno, um mundo natural e cultural para desvelar, está em suas
mãos à descoberta de novas curas, o manejo da natureza, a eternização da escrita, a criação
musical e etc. Foi a partir dos processos de sentir e da investigação racional do humano (animal
laborans) que descobrimos a botânica, as leis da física, a astronomia, a estética, a política; e a
Filosofia para coroar tantas descobertas. Por isso, na medida em que os filósofos pagãos se
debruçavam e se arriscavam nas descobertas exteriores as suas crenças e subjetividades, eles
imergiam no mundo sensível; já os cristãos se aprisionavam na corrida pela salvação individual e
na busca de um mundo melhor separado deste presente. Por essa razão, Feuerbach se entrega ao
estudo e à crítica da religião, tomando esta como o maior intento de sua jornada em busca da
verdadeira filosofia.
Minhas obras se dividem nas que têm por objeto a filosofia em geral e nas que
têm por objeto a religião em especial ou a filosofia da religião. [...] Não obstante
esta distinção das minhas obras, têm todas elas, rigorosamente falando, uma
única meta, um intento, um pensamento, um tema. Este tema é exatamente a
religião e a teologia e tudo o que com isso se relacione. Eu pertenço à classe de
homens que prefere uma especialidade frutífera a uma versatilidade ou um
pseudo-enciclopedismo infrutífero que para nada serve; pertenço à classe que,
durante toda a vida, tem somente uma meta diante dos olhos e nesta tudo
concentra, que aprende a estudar muito e muitas coisas e sempre, mas a ensinar
e a escrever somente sobre uma coisa, na convicção de que somente essa
unidade é a condição necessária para esgotar algo e introduzi-lo no mundo.
Seguindo este ponto de vista, nunca deixei de lado em minhas obras a relação

6

MOURA, José Barata; MARQUES, Viriato Soromenho. Pensar Feuerbach, Op. cit., p.16.

7

Jo.14:6, In: BÍBLIA SAGRADA. Trad. Monges de Maredsou (Bélgica). Rev. Frei João José Pedreira de Castro.
24.ed. São Paulo: Editora Ave-Maria, 2000: “Eu sou o caminho a verdade e a vida”.
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com a religião e a teologia, sempre tratando variadamente do tema principal de
meu pensamento e de minha vida, certamente de acordo com a diversidade dos
anos e do ponto de vista.8

Para a compreensão da divisão entre um homem concreto e o cristão (ser incompleto), é
relevante vermos que, quanto à questão da mortalidade e da imortalidade, os filósofos pagãos
antigos se debruçaram sobre um problema teorético, isto é, as respostas vinham para eles
fundamentalmente por conceitos. A preocupação basilar destes filósofos era com o espírito, com
o fundamento da vida. Eles deram várias definições para a possibilidade de uma existência para a
além da vida presente, enquanto o cristão somente dá uma resposta para as questões da sua vida
com base em outra vida celeste.
Segundo o projeto de “totalidade humana” feuerbachiano, o homem reconhece seu
caráter de finitude, não como uma desvalorização de sua vida singular, mas antes como a forma
segundo a qual ele está inserido no mundo, enquanto para os cristãos, a ressurreição vem de
maneira completa, uma vez que, para ele, o corpo e o espírito vivem. Cristo quando ressurgiu veio
em forma e em matéria e, assim, promoveu uma reviravolta nos conceitos até então amplamente
discutidos e reformulados. O triunfo dos dogmáticos está no poder sobrenatural de reviver o seu
corpo após ele ter sucumbido. Para Feuerbach, isso não pode ser afirmado, pois a morte corporal
é passagem obrigatória para todo ser vivente. A morte surge como momento definitivo de
afirmação do homem, como ser natural, sujeito ao detrimento a que toda forma constituída de
biòs sofre. Os cristãos, em divergência com o mundo material, têm a verdade e o controle sobre a
natureza, uma vez que o fluir natural das leis orgânicas fora quebrado e, dessa forma, eles têm o
poder sobre a vida e a morte. Eles dominam a verdade, sendo a história apenas o processo da
realização de seus desejos mais profundos postos no julgamento sob a interferência de seu Deus.
Para Feuerbach, a fantasia e a imaginação, atormentados pelo fantasma nebuloso da religião, são
os fatores que fazem o homem se afastar da natureza e crer numa existência eterna.9
Contudo, imaginação e fantasia em si não são fatores negativos na vida humana, já que são
partes constituintes da razão. Quanto mais o homem vive uma vida meramente subjetiva, isto é,
se afastando da natureza e validando as crenças antinaturais, mais aqueles fatores (imaginação e
fantasia) tendem a se alienar e se transformar em ilusões contraditórias. A afetividade humana, ao
invés de afirmar a sua capacidade reflexiva e libertadora, cria um mundo anti-humano, onde “O
homem subjetivo transforma seus sentimentos num critério do que deve ser. Tudo aquilo que não
lhe agrada, que ofende a sua sensibilidade sobre ou antinatural, não deve existir”. 10
Nascer e morrer, não obstante o medo comum a todos, são as certezas mais imediatas que
um indivíduo tem condições de afirmar no transcurso de sua vida, mas estas certezas são
colocadas em xeque a partir do momento em que a natureza não mais está ao seu lado (quando a
natureza é um ser outro, fora de sua realidade) e sob o seu domínio. Assim, o homem verdadeiro

8

FEUERBACH, Ludwig. Preleções sobre a essência da religião. Petrópolis: Vozes, 2011, p.17.

9

Neste sentido Feuerbach se aproxima de Spinoza ao perceber a unidade da natureza e do espírito, da matéria
como espírito, mas se afastam à medida que Spinoza não acolhe a realidade da diferença ao identificar Deus com a
natureza (Deus sive natura).
10

FEUERBACH, Ludwig. A essência do cristianismo, Op. cit., p.151.
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aceita as limitações gerais que a natureza lhe impõe (tanto de forma sensorial como de forma
racional), ao passo que o cristão a repudia, pois desta maneira fica mais fácil explicar tanto o
nascimento sobrenatural (sem a relação sexual, já que é um pecado) e a ressurreição sobrenatural
(o ressurgimento da vida depois de sua aniquilação).
De acordo com as considerações de Feuerbach, ocorre a morte do espírito ainda em vida,
quando se vive em função da redenção e com medo de seus desejos. Por isso, em vida surge a
ilusão de um espírito puramente abstrato, sem forma, sem calor, sem sexo, sem instinto, um ser
somente religioso e especulativo. Enfim, um ser sem corporalidade. Desse modo, a religião quer
criar um homem sem limites, um ser que não tenha mais necessidades, um ser sem desejos, a não
ser a perfeição. Mas é este homem que se vê cercado por mediações, que enfrenta o desejo de
ilimitação, de ser sem corpo, uma razão pura.
O homem religioso não se sente mais ligado ao mundo, sente-se um peregrino que
caminha nas veredas terrenas com a mente e o coração ligados em outro mundo. Segue-se que
através do seu gênero conseguiu criar a religião e, a partir daí, surgiu Deus como uma figura
humana, embora liberto de qualquer deficiência, imperfeição e limitação, ou seja, o objeto de
realização plena do cristão.
É a partir de uma ideia abstrata de homem e de Deus que se constroem hipóteses
religiosas e especulativas. Feuerbach entende que os filósofos e teólogos pagãos haviam partido
da perspectiva estritamente racional, com o uso do logos, para provar Deus e, ao mesmo tempo,
criar uma explicação antropológica, mas surgiram, a partir daí, várias filosofias em forma de
religião e diversas religiões metamorfoseadas em filosofia. Nessa perspectiva, a religião se tornou
também uma teologia racional, visto que a partir de ideias racionais abstratas se tentou
fundamentar a existência de Deus. Tanto o teísmo, como o deismo vão se fundamentar vão tentar
responder ao problema da fé através dos sentimentos. Assim o sentimento abstrato liga à fé a
mente humana.
Quando é do homem que nasce a religião e da religião que nasce o amor pela essência
humana subjetiva, nasce da razão subjetiva a afirmação de uma essência humana objetivosubjetiva e, a partir disso, surge a ciência, a Filosofia e o amor pelo mundo. Dessa forma, gera-se
uma unidade entre homem e natureza numa relação de amor e descoberta. A identificação de
uma essência especifica é que revela o gênero humano, o homem não como simulacro de Deus,
mas, em verdade, Deus como simulacro do homem.
É na busca de uma determinação para sua vida que surgem também as determinações
religiosas, as quais orientam o homem no caminho do devir e ocupam uma grande parte de suas
energias vitais, levando-o à dedicação, quase que exclusiva, na busca do mundo prometido. Assim,
Feuerbach caracteriza a condição singular humana, descolada de sua generalidade. O homem
perde o controle de sua existência ao alienar-se de sua essência.
Para os cristãos, temos uma dívida permanente com o outro mundo (o paraíso cristão) e
somente a reparação de tal dívida nos fará um sujeito apresentável aos olhos de Deus. Esta dívida
é adquirida a partir do nascimento e, no decorrer da vida, ela pode se agravar ou ser eliminada,
basta uma conduta moral rígida fundada nos dogmas e preceitos cristãos.
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Segundo Feuerbach, tal dívida devemos ao cristianismo que, de forma categórica, “rasgou”
a realidade humana em vista de promessas extramundanas. Como se sabe, a religião conseguiu se
alçar como criadora de significados ontológicos para o mundo, dominando o imaginário e a cultura
desde sua criação. A história religiosa é uma narrativa baseada em promessas e segredos, e por
isso em obscurantismo e farsas. Além disso, com a inserção do saber (logos) nas crenças teísticas,
afirma-se uma fé racional explicável, porém de maneira contraditória e não questionável.
O “rasgo existencial” na carne humana propiciado pelos traumas da religião jamais fora
reparado. Ao passo que a história da humanidade caminha, em paralelo caminha a história dos
dogmas, a falácia do céu e da terra e os traumas do pecado. Dessa forma, a cultura moral (a
ocidental, de maneira contundente) está carregada desde sua gênese pelos sofismas religiosos.
Assim, as religiões (em especial o cristianismo) influenciaram a cultura e as diversas formas de vida
existentes. Ora, a religião, a cultura e a história possuem a mesma faceta (pois não se sabe onde
começa uma e termina outra) e seus caminhos sempre estiveram lado a lado.
A cisão causada pela religião no espírito humano foi tão grave que todas as noções morais
históricas ocidentais, as quais são transmitidas de uma geração a outra, passaram a se dar por
meio da condenação do corpo, de sua negação, e das referências diretas à figura de um ser
extremamente maligno (a figura do diabo) que trabalha e vigia em prol do erro humano. Além
disso, a corporalidade e a sexualidade passaram a ser formas condenadas pela religião, visto que
ligavam o homem de maneira direta ao mundo imediato (natural), fazendo-o esquecer do mundo
verdadeiro.
Feuerbach faz uma revisão das categorias do corpo e da sexualidade para reafirmá-las, não
mais como espaço do pecado, mas como espaço específico e campo de atuação do homem e,
dessa maneira, reconhecendo-as como a biosfera autêntica dos mortais e finitos. As marcas
visíveis que o homem doa ao mundo, deixando seu legado e sua prole vital, só são oferecidas pelo
seu corpo e sua sexualidade, estas são as características que o inflamam a uma vida animal, mas
que o localizam enquanto ser de sensibilidade e ente concreto existente.

3. CONCLUSÃO
As ideias de Feuerbach permanecem vivas e presentes ante nosso mundo pseudosecularizado, apático diante das transformações tecnológicas que escravizam o homem e
indiferente ao iminente fim da natureza. Diante de tal cenário, posto no bioma terrestre, resgatar
e presentificar as propostas de Feuerbach é uma necessidade essencial para o reencontro do
homem com seu gênero e, para o entendimento da real importância da relação homem-natureza.
Tais fatos, nas pegadas de tal autor, só poderão ocorrer a partir de uma profunda crítica aos
princípios religiosos, onde o gérmen da dominação abstrata e do afastamento do mundo natural e
do interior humano surgiu. Esta fórmula é a busca de nossa pesquisa: recolocar o homem no seu
lugar de direito, reavaliando suas características mais particulares e as colocando frente a frente
com o seu opositor, a saber, a religião cristã. Assim, perseguimos desvendar a antropologia de
Feuerbach.
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RESUMO
O presente trabalho visa refletir sobre a fundamentação
teórica da utilização de jogos aplicados na educação
(ensino-aprendizagem), em especial no ensino de
Filosofia. Vários autores já discutiram sobre “jogos”,
dentre os quais é possível destacar Johan Huizinga, autor
de livros como “Homo Ludens” que fala sobre o que é jogo
e sua consequência na cultura e sociedade. Walter
Benjamin e Hannah Arendt discutem essencialmente
sobre o mesmo e suas aplicações educacionais. Essas

várias formas de se pensar em jogar e aprender podem ser
ampliadas por intermédio de novas técnicas na educação,
como o uso da gameficação. Por meio de pesquisas
bibliográficas pretende-se refletir sobre essas interações
com especial desenvolvimento e enfoque no ensino de
Filosofia, buscando dar contribuição na reflexão dos
desafios do professor de Filosofia do ensino médio em
sala de aula ao utilizar novas tecnologias, objetivando
proporcionar melhorarias no ensino –aprendizagem.

PALAVRAS-CHAVE: Gameficação, Ensino, Filosofia, Tecnologias, Ludicidade

GAMIFICATION AND LUDICITY: A REFLECTION ON THE TEACHING OF PHILOSOPHY
ABSTRACT
This paper aims to reflect on the theoretical basis of the
use of games applied in education (teaching and
learning), especially in the teaching Philosophy. Several
authors have discussed about "games”, among whom it
is possible to highlight Johan Huizinga, author of books
like "Homo Ludens" that is about what game is and its
consequence in culture and society. Walter Benjamin
and Hannah Arendt essentially argue about the same
and its educational applications. These various ways to

think about playing and learning can be extended by
new techniques in education, such as the use of
gamification. Through bibliographical research it is
intended to reflect on these interactions with special
development and focus on the teaching of Philosophy,
seeking to give contribution to the reflection of the high
school Philosophy teachers’ challenges in the
classroom when using new technologies, aiming to
provide improvements in teaching and learning.

KEYWORDS: Gamification, Philosophy, Education, Technologies, Ludicity

XII CONGIC | II
II SECITEX

1154

1. INTRODUÇÃO
Para começar uma análise mais detalhada do que vem sendo desenvolvido no projeto, é
preciso primeiramente introduzir alguns aspectos importantes que dizem respeito ao assunto. O
principal objetivo dessa pesquisa é refletir sobre como as diferentes formas de novas tecnologias
podem melhorar o ensino-aprendizagem no ensino médio, partindo como ponto primordial o
campo de conhecimento filosófico. Portanto, ao fazer isso é possível entender como esses meios
mais inovadores podem fortalecer o vínculo aluno-professor e perceber como o sistema educacional
pode melhorar, usando como suporte base a gameficação em ambiente escolar. Será pesquisado
bibliograficamente se o jogo é tão natural quanto a cultura e, para alguns estudiosos até antecede
a mesma. Em nossas pesquisas iniciais, é possível afirmar, que para alguns estudiosos o uso dos
jogos como um instrumento educacional seria objeto de mudanças em favor de sua naturalidade e
aceitação, tornando-o assim elemento construtor de uma lúdica e saudável relação de ensino e
aprendizagem na educação.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 O lúdico aplicado no processo ensino-aprendizagem
A prática das brincadeiras e dos jogos se apresenta como fenômeno anterior ao homem,
sendo iniciado pelos animais em suas atividades lúdicas semelhante a humana (HUIZINGA, 1938).
Nos dias atuais, a concepção da ludicidade e gameficação vem ganhando espaço nas discussões
sobre metodologia de ensino, no processo de facilitação da aprendizagem, em destaque àquelas
voltadas ao ensino da filosofia.
O binômio divertimento e aprendizagem, para muitos, seria a configuração de opostos
absolutos, fazendo, dessa forma, com que o processo de obtenção do saber acabe por ser visto
como desinteressante e entediante. Por essas razões, quando cita-se os aspectos lúdicos no
contexto educacional, muitos pensam no uso desses apenas por mero passatempo ou recreação,
excluindo da análise a possibilidade do tratamento da educação com acompanhamento da
ludicidade.
Dentro do lúdico, a abordagem criativa, o prazer e alegria são a ela aliadas, formando um
contexto atrativo para o jovem, que está cada vez mais imerso nesse mundo da diversão e dos jogos,
em especial os digitais.
A criatividade presente intensamente na ludicidade “traz algum tipo de novidade que nos
obriga a rever o que já conhecíamos, dando-lhe uma nova organização. Acontece quando
exclamamos: ‘Nossa, nunca tinha percebido isso’” (ARANHA; MARTINS, 2003). Por meio dela,
observa-se de outra maneira e com outra perspectiva o conteúdo que está sendo abordado,
desenvolvendo um estudo mais amplo, com uma abordagem crítica, que acaba por facilitar a
aprendizagem e melhora, dessa forma, o rendimento do aluno.
A compreensão da
transdisciplinaridade do conhecimento é demasiado facilitada, já que a abrangência das ciências e
a interligação entre elas se torna mais visível quando o trabalho com o lúdico é aplicado em prática.
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Peças, danças, músicas, paródias e outras atividades que produzem divertimento de forma
livre, sem regras pré-estabelecidas, quando anexadas ao processo de ensino, possibilita o
surgimento da autonomia individual do estudante. A postura do professor como apenas aquela
figura, muitas vezes autoritária, única detentora do conhecimento, que transmite o conteúdo de
forma unilateral, vem sendo gradativamente substituída pela troca de conhecimentos dialéticos
interativos entre educador e educando. Esse último que antes era apenas receptor, passa a difundir,
também, suas ideias, experiências, opiniões e críticas por meio das artes.
Praticas pedagógicas seguindo o modelo tecnicista e com base na razão instrumental e
mecanizada ainda existem na maioria das instituições de educação profissional, em destaque os
institutos federais, possibilitando certa aversão ou dicotomias dos estudantes em relação as ciências
tidas como humanas. A falta de entendimento da necessidade e utilidade dos conhecimentos
racionais filosóficos por parte dos alunos tem se apresentado como grande obstáculo para os
docentes de filosofia. Para resolver esse impasse, a inclusão do lúdico na metodologia de ensino se
torna imprescindível para desenvolver o interesse do jovem em relação a essas disciplinas. Com a
ludicidade, aquilo que pode ser bastante abstrato e distante da realidade vivenciada pelos
estudantes, acaba por se tornar algo bastante concreto e palpável, observando aquele na prática.
Daí, o uso de jogos e da gameficação com uma possibilidade educativa.
O jogo detêm, segundo Vygotsky (1998), “todas as tendências do desenvolvimento sob
forma condensada, sendo, ele mesmo, uma grande fonte de desenvolvimento”, ele projeta nos
jovens as ações que irão ser desenvolvidas por eles, quando adultos, pode-se dizer que o jogo se
apresenta como um ensaio para as atividades futuras no âmbito social, incorporando habilidades,
atitudes e postura, a serem por eles anexados, que irão ser atingidas totalmente apenas na fase
adulta.

2.2 O conceito de Jogo desenvolvido por Johan Huizinga inserido no ensino
A detenção e a posse da racionalidade, demonstrado pela nomenclatura de Homo Sapiens,
para muitos, pode ser considerado como a designação da nossa espécie. Porém para o estudioso
Huizinga (2007), a expressão Homo ludens merece destaque em nossa denominação, enaltecendo
a presença do jogo “em tudo o que acontece no mundo”, sendo este um fenômeno cultural que
contém uma função significante, carregando um determinado sentido. Segundo o mesmo, o
divertimento se configura como a própria essência do jogo.
Das brincadeiras infantis, aos cultos ritualísticos sagrados, tudo pode ser compreendido
como jogo. Afinal, o que é jogo? Quais são as características que levam a essa classificação?
O jogo, para ele, tem as seguintes características:


A primeira característica destacada por Huizinga em seu livro Homo ludens, é fato do
jogo ser “uma atividade voluntária”. Quando uma ação é sujeita a ordenanças, ela
deixa de ser considerada jogo. Segundo o tal, “a criança e os animais brincam porque
gostam de brincar, e é precisamente em tal fato que reside sua liberdade”. Ele é uma
ação improdutiva, dessa forma possui um fim em si mesmo.
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Outro caráter fundamental do jogo, destacado pelo filósofo, é que o próprio é a
negação da vida habitual e costumeira. Por meio da brincadeira, há uma fuga do
mundo real para um contexto temporário com as suas definições e determinações
próprias. Porém o jogo se apresenta como um complemento da vida em geral,
ornamentando-a e se tornando necessidade para o indivíduo e para a sociedade,
devido a sua função vital e cultural.
A terceira característica é a sua limitação e isolamento. Todo jogo possui delimitações
temporais e espaciais. Uma partida de futebol tem suas delimitações temporais (de
90 minutos) e espaciais (campo de futebol), o culto sagrado, da mesma maneira,
assim também possui suas próprias limitações (o círculo mágico ou o templo).
O jogo é um fenômeno cultural. Apesar da sua limitação temporal, como já citado, e
mesmo após o seu término, o jogo é mantido na memória popular e se torna tradição,
sendo, dessa forma, transmitido de geração em geração. A possibilidade de repetição
é fundamental.
“Ele cria ordem e é ordem”. Dentro da confusão e imperfeição da vida cotidiana, o
jogo consegue produzir uma certa perfeição, apesar de temporária, desenvolve uma
ordem a ser obedecida supremamente, caso ocorra desobediência, o jogo é
estragado.
Ser considerado elemento de tensão é demasiado importante para um jogo. Devido
a essa incerteza ou acaso que permeia a brincadeira, o elemento de tensão põem a
prova a moral do jogador, colocando as suas qualidades em discussão.

Johan Huizinga confere-nos, enfim, um resumo dos pontos fundamentais da formatação de
um jogo, definindo-o como “uma atividade livre, conscientemente tomada como "não-séria" e
exterior à vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador de maneira intensa e
total. É uma atividade desligada de todo e qualquer interesse material, com a qual não se pode
obter qualquer lucro, praticada dentro de limites espaciais e temporais próprios, segundo uma certa
ordem e certas regras” (HUIZINGA, 2007).
No universo do jogo, as regras entram em lugar de destaque, já que elas que determinam
aquilo que se é possível dentro do mundo paralelo temporário produzido por ele. As regras têm
caráter indiscutível, e a desobediência acarreta no desmoronamento do jogo, “o apito do árbitro
quebra o feitiço e a vida ‘real’ recomeça” (HUIZINGA, 2007). Por possuir um caráter voluntário, o
jogo, aplicado na prática de ensino de filosofia e de outras ciências, desenvolve no aluno um prazer
diferenciado pela disciplina, motivando-o a se aprofundar nas discussões propostas pela matéria
curricular.
Dentro do mundo paralelo produzido pelos jogos, pode-se inserir o espirito da época em que
os debates filosóficos foram construídos, podendo, assim, facilitar o entendimento acerca do
assunto abordado. Possibilidade de repetição de um jogo proporciona a fixação facilitada da
conteúdo, já que por meio da prática repetitiva há o aperfeiçoamento da memorização dos
conceitos necessários para a compreensão total da matéria.
A presença de regras absolutas que não podem ser desobedecidas faz o jovem entender que,
dentro de um contexto social, existe leis e deveres a serem cumpridos para, dessa forma, promover
uma melhor convivência em sociedade. O elemento de tensão possibilita ao professor observar as
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qualidades e defeitos, que devem ser trabalhados para o desenvolvimento do aluno, assim o
docente poderá desenvolver um acompanhamento psicopedagógico mais eficiente e elaborado.
Diante de diversas características do jogos que podem ser utilizadas para a melhoria do
processo ensino-aprendizagem, percebe-se a necessidade da aplicação da gameficação e do lúdico
na educação, proporcionando, como já citado, o aumento do rendimento escolar do discente e sua
aproximação afetiva com a disciplina curricular, tanto filosófica, quanto de demais ciências
humanas, exatas e naturais. Ainda serão estudados ao longo da pesquisa outros autores para
entender como a filosofia problematiza o uso dos jogos no processo educativo, bem como os
estudos sobre filosofia do ensino de filosofia e do uso dos jogos na educação filosófica escolar.

3. METODOLOGIA
Esse trabalho está sendo realizado com base metodológica em dois momentos distintos: o
de pesquisa bibliográfica e de pesquisa-ação. Nesse primeiro momento, são feitas leituras com
reuniões e discussões a partir de bibliografia previamente selecionada com os livros de autores
como: Huizinga, Hannah Arendt, Walter Benjamin e Brougère, dentre outros autores. Eles têm por
características semelhantes discutirem a respeito de jogos. Com base nessas pesquisas, é possível
entender o uso da ludicidade e da gameficação no ensino de filosofia na educação profissional no
mundo tecno-científico. O segundo momento será responsável pela sistematização do
conhecimento teórico para diagnosticar os perfis epistemológico-pedagógicos dos professores de
Filosofia do IFRN no que se refere ao uso de suas práticas lúdico-didáticas. Para essas duas etapas,
destaca-se os seguintes “passos”: a) Levantamento e estudo de material teórico relativo ao tema;
b) Elaboração e aplicação de questionário com o corpo docente de ensino médio integrado. c) Coleta
de dados relativas as práticas pedagógicas envolvendo o lúdico no ensino de filosofia do IFRN. d)
Analise, estudo e sistematização do material coletado. e) Estudo e sistematização das práticas
lúdico-pedagógicas dos professores de filosofia; f) relacionar os estudos teóricos com a
sistematização das práticas lúdico-pedagógicas para compreender as possibilidades de uso da
gameficação e das artes tecnológicas como prática escolar facilitadora dos saberes que compõe o
atual currículo filosófico. g) Apresentar os resultados parcialmente obtidos aos professores de
filosofia com propostas de intervenções; Divulgação dos resultados obtidos por meio da elaboração
de artigos e outros de divulgação cientifica.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Pretende-se apresentar à comunidade acadêmica práticas lúdico-pedagógicas e estratégias
de ensino-aprendizagem a serem utilizadas pelos professores de filosofia do IFRN, bem como
relatórios parciais e finais sobre o assunto pesquisado, com propostas de intervenção pedagógicas,
divulgando-os de maneiras interativas por meio do blog e das redes sociais. Esses relatórios também
conterão diversos elementos tais como, audiovisuais coletados ao longo da pesquisa, dentre outras
contribuições para quem desejar promover atividades pedagógicas semelhantes. Espera-se ainda
contribuir para a reflexão acerca da gameficação e do uso das artes tecnológicas no ensino de
filosofia no interior do ensino profissional, bem como produzir de artigos científicos e participar de
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congressos voltados para o tema tecnologias aplicadas à educação, eventos de jogos e gamificação,
de ensino de filosofia, bem como daqueles de iniciação científica no IFRN.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos conhecimentos obtidos no decorrer do trabalho, é possível antever que a ideia
de “jogo” aplicada ao sistema educacional pode contribuir efetivamente na formação de docentes
e discentes, permitindo assim, uma livre circulação de ideias entre ambas as partes, ajudando na
fixação do conteúdo e até mesmo auxiliando os estudantes a formarem um pensamento autônomo
e crítico com relação. A pesquisa ainda está em desenvolvimento, por isso, algumas questões estão
sendo estudadas e submetidas à análise crítica. Entretanto, já podemos perceber o uso da
gameficação e da ludicidade como uma possibilidade de motivar o interesse por parte dos
educandos e ainda ajudá-los a entenderem o conteúdo de forma nova, clara e objetiva.
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BIOPOLÍTICA, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E CURRÍCULO
Problematização do currículo dos cursos técnicos integrados do IFRN – campus São Gonçalo do
Amarante da perspectiva de uma educação emancipatória.
F. A. Rodrigues1 e E. J. S. Cavalcante2
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RESUMO
O projeto tem como objetivo identificar,
se a meta proposta pelo Projeto Político
Pedagógico da instituição, de uma educação
humana integral, pode ser alcançada a partir da
estrutura curricular dos cursos técnicos
integrados do IFRN – campus São Gonçalo do
Amarante. A partir da revisão bibliográfica e
embasados nos conceitos do filósofo Michel
Foucault foi formulado um questionário o qual

foi submetido aos alunos dos cursos técnicos
integrado, dos primeiros e últimos anos dos
cursos, buscando enxergar uma visão inicial e
outra final, que possuam mais experiência com
a Instituição, dos alunos a respeito da
instituição, tendo como objetivo obter a
verificação do projeto emancipatório postulado
pelo Projeto Político Pedagógico do IFRN.

PALAVRAS-CHAVE: Foucault, Instituição, Integrado, Projeto, Pedagógico

BIOPOLITICS, VOCATIONAL EDUCATION AND CURRICULUM
Problematization integrated technical courses IFRN - campus São Gonçalo do Amarante from the
perspective of an emancipatory education.
The project aims to identify if the target
proposed by the Pedagogical Political Project of
the institution of an integral human education,
can be reached from the curriculum of
integrated technical courses IFRN - campus São
Gonçalo do Amarante. From the literature and
grounded review the concepts of philosopher
Michel Foucault was formulated a questionnaire
which was submitted to students of integrated

technical courses, the first and last years of the
courses, can if to see an initial vision and the
other end, who has more experience of the
students with institution, aiming to obtain
verification of the emancipatory project
postulated by the Pedagogical Political Project
the FRN.
.

KEYWORDS: Foucault, institution, Integrated, Project, Pedagogic
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1. INTRODUÇÃO
Observando a importância que possui a educação promovida pelo IFRN, dentro do nosso
Estado, Rio Grande do Norte, a nossa pesquisa se engaja em um contexto social educacional o qual
busca estudar e analisar a extensão emancipatória da estrutura curricular dos cursos técnicos
integrados, mais especificamente, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte – campus São
Gonçalo do Amarante. A partir da filosofia foucaultiana, observamos se a meta objetivada no
Projeto Político Pedagógico (PPP) da instituição, de uma educação humana e integral, pode ser
alcançada através dos currículos técnicos integrados.
O trabalho consistiu na revisão bibliográfica, juntamente com a construção de um
questionário o qual foi aplicado nas turmas dos cursos técnicos afim de obter um resposta a respeito
da educação promovida pelo IFRN. E descobrir se a Instituição Federal, cumpre com o que é
Proposto no Projeto Político Pedagógico. O intuito é também, saber se os alunos (sendo o foco
principal) estão sendo alcançados pelo suporte fornecido pela instituição.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A partir das concepções e contextos enfatizados pelo Projeto Político Pedagógico do IFRN,
de ser humano, cultura, educação, sociedade, trabalho, ciência e tecnologia, que possui o objetivo
principal na necessidade de se ter uma educação omnilateral, uma instituição que alcance todos os
lados do sujeito, cumprindo a função social da instituição de: fornecer uma educação justa e
humanizada. Dentre as pesquisas bibliográficas que orientam a nossa investigação adotamos os
conceito de, Biopolítica, Educação Profissional e Currículo, para servir como fio condutor de nosso
projeto.

2.1 Biopolítica
O conceito de Biopolítica tem como principal alvo o indivíduo e suas relações com a
sociedade em geral. Este termo foi pensado pelo filósofo Michel Foucault com o intuito de
determinar as diversas maneiras as quais o poder se modifica no período entre o final do século XIX
e começo do século XX.
“Procurarei lhes mostrar como todos os problemas que procuro
identificar atualmente, como todos esses problemas tem como núcleo
central claro, esse algo que se chama população. Por conseguinte, é a partir
daí que algo como a Biopolítica poderá se formar. "
(Michel Foucault, O Nascimento da Biopolítica - Pag 30)
Contidos nas formas de poder e relações de convívio entre: os participantes do Instituto
Federal do Rio Grande do Norte- campus São Gonçalo do Amarante (IFRN), buscamos verificar o que
é proposto no Projeto Político Pedagógico da Instituição com o que é de fato efetivado pela
instituição. Se os alunos estão de acordo com o que é feito, e se o que está sendo feito é suficiente
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para conseguir manter o discente dentro do Instituto até a conclusão do curso de maneira eficiente,
e lhe forneça a educação omnilateral esperada.

2.2 Educação Profissional
Para definição de educação a Legislação Brasileira possui a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação- Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996, nela Educação Profissional está organizada da
seguinte nos seguintes cursos:
“I – de formação inicial e continuada ou qualificação profissional;
II – de educação profissional técnica de nível médio, que pode ser
subsequente ao ensino médio (para quem já concluiu a educação básica);
concomitante ao ensino médio (para quem já concluiu o ensino fundamental
e está cursando o ensino médio); integrada ao ensino médio (em currículo
único com esta etapa da educação básica), inclusive na modalidade EJA;
III – de educação profissional tecnológica de graduação e pósgraduação.” (Lei de Diretrizes e Bases da Educação- Lei 9394, de 20 de
dezembro de 1996)

2.3 Currículo
A partir do que é Proposto no Projeto Político Pedagógico do Instituto Federal do Rio Grande
do Norte, propõe a definição de currículo da seguinte maneira:
“O IFRN assume o currículo como um conjunto integrado e
articulado de atividades intencionadas, pedagogicamente concebidas a
partir da visão crítica de ser humano, de mundo, de sociedade, de trabalho,
de cultura e de educação, organizadas para promover a construção, a
reconstrução e a socialização do conhecimento.” (PPP- Projeto político
pedagógico, pag. 55)

2.4 Educação disciplinar em Michael Foucault e a educação profissional
É perceptível que a educação possui diversos fundamentos, vários caminhos e muitos fatores
que contribuem para o fazer pedagógico daqueles que estão envolvidos. A educação profissional
envolve uma certa estrutura de formação disciplinar. Michel Foucault disserta a respeito de alguns
fatores que estão entrelaçados neste meio estrutural e organizacional que é a educação disciplinar.
“Toda uma problemática se desenvolve então: a de uma arquitetura
que não é mais feita simplesmente para ser vista (fausto dos palácios), ou
para vigiar o espaço exterior (geometria das fortalezas), mas para permitir
um controle interior, articulado e detalhado — para tornar visíveis os que
nela se encontram; mais geralmente, a de uma arquitetura que seria um
operador para a transformação dos indivíduos: agir sobre aquele que abriga,
dar domínio sobre seu comportamento, reconduzir até eles os efeitos do
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poder, oferecê-los a um conhecimento, modificá-los.” (Michel Foucault,
Vigiar e Punir- Pag. 169)
Dentre os fatores envolvidos podemos destacar a arquitetura das instituições escolares que
é um meio bastante importante para a didática disciplinar, pois os modelos arquitetônicos das
escolas são meios que contribuem para um poder hierarquizado. Os mesmos possibilitam a
vigilância dos alunos possibilitando um melhor controle para os responsáveis pela instituição. A
educação profissional, como toda forma de educação na perspectiva foucaultiana, parte deste
processo disciplinar, contudo, é necessário pensar se o modelo educacional do IFRN – campus São
Gonçalo do Amarante possibilita ir além deste processo disciplinar, fornecendo aos alunos, do ponto
de vista filosófico-político a possibilidade de uma emancipação real.

3. METODOLOGIA
Para realizar a certificação do que é proposto pelo IFRN, construímos um questionário o qual
segue em anexo.

Figura 1: Questionário aplicado nas turmas dos cursos Técnicos Integrados do campus São Gonçalo do
Amarante. IFRN, 2016
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Este questionário, composto de quatro questões a respeito do IFRN, foi aplicado em quase
todas as turmas dos cursos Técnicos Integrados, sendo eles: o curso Técnico em Edificações, o curso
Técnico em Logística e o curso Técnico em Informática.
Logo após sua aplicação, seguimos para as suas respectivas análises o qual consistiu na
criação de porcentagens a respeito das respostas dos alunos. Sendo assim organizamos as respostas
e construímos

4. RESULTADOS
O questionário citado e anexado no título Metodologia, foi o nosso eixo principal de conexão
entre os parâmetros estabelecidos no Projeto Político Pedagógico da Instituição e os discentes que
fazem parte das turmas técnico integrado do campus São Gonçalo do Amarante.
Foram aplicados nas turmas: Edificações 1M, Edificações 1V, Edificações 3v, Logística 1v,
Logística 3V, Logística 4M, Informática 1M, Informática 3M. Foi distribuído desta maneira para
podermos enxergar uma visão inicial e uma visão mais experiente dos alunos. O olhar de quem está
na instituição a pouco tempo e um olhar de quem já possuiu uma vivência maior na instituição.

4.1 Resultados obtidos no curso de Edificações
4.1.1 Turmas do primeiro ano:
1-) O ambiente escolar do IFRN beneficia uma educação emancipatória?
Sim- 58,33%
Não- 0%
Mais ou menos- 41,66%
2-) O ambiente escolar do IFRN beneficia uma educação emancipatória?
Sim- 83,33%
Não- 0%
Mais ou menos- 16,66%
3-) O currículo dos cursos técnicos favorecem um bom aprendizado e a independência
intelectual do discente?
Sim- 91,66%
Não- 8,33%
Mais ou menos- 0%
4-)Você se sente bem dentro da instituição?
Sim- 83,33%
Não- 8,33%
Mais ou menos- 8,33%
4.1.2 Turmas de terceiros anos:
1-) O ambiente escolar do IFRN beneficia uma educação emancipatória?
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Sim- 42,85%
Não- 0%
Mais ou menos- 57,15%
2-) O ambiente escolar do IFRN beneficia uma educação emancipatória?
Sim- 85,71%
Não- 0%
Mais ou menos- 14,29%
3-) O currículo dos cursos técnicos favorecem um bom aprendizado e a independência
intelectual do discente?
Sim- 42,856%
Não- 42,85%
Mais ou menos- 14,29%
4-)Você se sente bem dentro da instituição?
Sim- 100%
Não- 0%
Mais ou menos- 0%

4.2 Resultados obtidos no curso de Logística
4.2.1 Turma do primeiro ano:
1-) O ambiente escolar do IFRN beneficia uma educação emancipatória?
Sim- 25%
Não- 0%
Mais ou menos- 75%
2-) O ambiente escolar do IFRN beneficia uma educação emancipatória?
Sim- 100%
Não- 0%
Mais ou menos- 0%
3-) O currículo dos cursos técnicos favorecem um bom aprendizado e a independência
intelectual do discente?
Sim- 100%
Não- 0%
Mais ou menos- 0%
4-)Você se sente bem dentro da instituição?
Sim- 87,50%
Não- 0%
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Mais ou menos- 12,5%
4.2.2 Turma do terceiro ano:
1-) O ambiente escolar do IFRN beneficia uma educação emancipatória?
Sim- 28,57%
Não- 71,53%
Mais ou menos- 0%
2-) O ambiente escolar do IFRN beneficia uma educação emancipatória?
Sim- 87,71%
Não- 0%
Mais ou menos- 14,29%
3-) O currículo dos cursos técnicos favorecem um bom aprendizado e a independência
intelectual do discente?
Sim- 57,15%
Não- 42,85%
Mais ou menos- 0%
4-)Você se sente bem dentro da instituição?
Sim- 100%
Não- 0%
Mais ou menos- 0%
4.2.3 Turma do quarto ano:
1-) O ambiente escolar do IFRN beneficia uma educação emancipatória?
Sim- 55,55%
Não- 0%
Mais ou menos- 44,44%
2-) O ambiente escolar do IFRN beneficia uma educação emancipatória?
Sim- 66,66%
Não- 11,11%
Mais ou menos- 22,22%
3-) O currículo dos cursos técnicos favorecem um bom aprendizado e a independência
intelectual do discente?
Sim- 66,66%
Não- 33,33%
Mais ou menos- 0%
4-)Você se sente bem dentro da instituição?
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Sim- 77,77%
Não- 22,22%
Mais ou menos- 0%

4.3 Resultados obtidos no curso de Informática
4.3.1 Turma do primeiro ano:
1-) O ambiente escolar do IFRN beneficia uma educação emancipatória?
Sim- 50%
Não- 0%
Mais ou menos- 50%
2-) O ambiente escolar do IFRN beneficia uma educação emancipatória?
Sim- 87,50%
Não- 0%
Mais ou menos- 12,50%
3-) O currículo dos cursos técnicos favorecem um bom aprendizado e a independência
intelectual do discente?
Sim- 87,50%
Não- 12,50%
Mais ou menos- 0%
4-)Você se sente bem dentro da instituição?
Sim- 100%
Não- 0%
Mais ou menos- 0%
4.3.2 Turma do terceiro ano:
1-) O ambiente escolar do IFRN beneficia uma educação emancipatória?
Sim- 12,50%
Não- 0%
Mais ou menos- 87,50%
2-) O ambiente escolar do IFRN beneficia uma educação emancipatória?
Sim- 50%
Não- 0%
Mais ou menos- 50%
3-) O currículo dos cursos técnicos favorecem um bom aprendizado e a independência
intelectual do discente?
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Sim- 25%
Não- 50%
Mais ou menos- 25%
4-)Você se sente bem dentro da instituição?
Sim- 62,50%
Não- 37,50%
Mais ou menos- 0%

5. CONCLUSÃO
Dentro dos resultados obtidos é possivel ver, que na maioria as respostas positivas partem
sempre dos primeiros anos. E que as turmas mais avançadas possuiram uma quantidade maior de
respostas negativas. Em termos gerais a maior quantidade de resultados negativos partiram do
curso de Informática, tanto no primeiro ano quanto do terceiro ano.
Como não houve uma exigência de uma resposta teórica, não é possivél afirmar que os
resultados negativos tenham haver diretamente com a organização da instituição. Podem estar
relacionados com: organização do aluno, divisão horários pessoais, problemas familiares,
insatisfação com o curso.
O curso Técnico Integrado em Edificações foi o que apresentou uma quantidade maior de
repostas positivas. E o curso de Logística ficou entre os outros dois cursos, com relação as respostas,
em um grau intermediário.
Enxergando de um ponto de vista geral, poderemos notar que apesar de possuir respostas
negativas, a maioria das respostas apresentam um bom resultado, e quando encontramos algumas
características negativas se diz respeitos a quantidade de disciplinas e das atividades delegadas por
elas ao longo do semestre.
Como no curso de Informática foi possivél enxergar a maior parte de respostas negativas,
seria possivél enxergar novos trabalhos os quais dissertem a respeito destas respostas. Encontrar
justificativas para esses resultados e tentar soluciona-los.
Mas considerando termos gerais, podemos afirmar que o Instituto Federal do Rio Grande do
Norte- IFRN –Campus São Gonçalo do Amarante, cumpre o seu papel seguindo as diretrizes
consideradas no que é proposto Pelo Projeto Político Pedagógico da instituição, e da perspectiva de
uma ética e uma filosofia política emancipadora.
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A TÉCNICA MODERNA E O SEU DOMÍNIO EM MARTIN HEIDEGGER
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RESUMO
A ascensão tecnológica do mundo ocidental é evidente e,
junto a ela, a preocupação em pensar o elo existencial da
técnica e o homem. Martin Heidegger (1889-1976)
realiza reflexões a respeito da questão da técnica
moderna, sua essência e o perigo que se anuncia no
destino do ocidente. A essência da técnica moderna,
Gestell(com-posição), se abre com o fim de esgotar os

fenômenos do mundo. A com-posição ameaça a eksistência, uma vez que pretende calcular a totalidade dos
entes e, em especial, do ente que é capaz de investigar o
sentido do Ser dos entes. Pensar a com-posição é fazer
persistir uma pergunta sobre o princípio que vigora a
abertura de sentido dos entes na era tecnológicacientífica.

PALAVRAS-CHAVE: Ek-sistência,Gestell, Perigo, Técnica.

MODERN TECHNICS AND ITS DOMAIN IN MARTIN HEIDEGGER
ABSTRACT
Technological rise of the Western world is evident and,
with it, the concern to think the existential link the
technical and man. Martin Heidegger (1889-1976)
performs reflections on the question of modern technics,
their essence and the danger that announces at the
destination of the West. The essence of modern technics,
Gestell (positionality) opens out with the aim of exhaust

the phenomena of the world. The positionality threat to
ek-sistere as it you want to calculate the entirety of
entities and in particular the entity that is able to
investigate the sense of the Being of entities. Thinking
positionality is to persist a question concerning the
principle that is in force in hinging of entities in the
technological-scientific
era.

KEYWORDS: re, Gestell,Danger, Modern technics.
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1. INTRODUÇÃO
Pensar os fundamentos do domínio tecnológico é antes de tudo questionar a Técnica e a
sua essência. Em 1953, Martin Heidegger proferiu a conferência A Questão da Técnica (Die
Fragenach der Technik), que fora publicada no seu livro Ensaios e conferências (Vorträge und
Aufsätze). Este texto é a referência principal de nossa pesquisa, pois pretendemos refletir, como
tentou Heidegger, o que é isso que compreendemos por Técnica hoje. No caminho de
pensamento proposto no texto é importante olharmos os problemas centrais e não permanecer
em exemplos e títulos, visto que o autor visava uma investigação sobre a essência da Técnica, e
não os aparatos técnicos ou entes.
O pensar da técnica tem como problemática central o domínio da Ge-stell1 (com-posição)
sobre os entes. Conforme veremos no decorrer do trabalho, a Ge-stell é a essência da Técnica
moderna para Heidegger. Na conferência é elaborado um itinerário de determinação do Ser da
técnica em seu sentido originário. Essa determinação originária não nega o sentido exato ou
correto que entendemos, corriqueiramente, por Técnica; mas, mostra um caminho de
interpretação para a essência da técnica que a compreende como princípio epocal de nossa época.
Se não for compreendido o que vige essencialmente a técnica, poderemos permanecer sobre o
risco de imaginar que ela é um ente dominável, podendo pôr em perigo a essência do homem.
Esta pesquisa tem o caráter de pensar sobre a técnica moderna e a essência dela, sem a pretensão
de obter-se domínio, mas a compreensão desse des-encobrir.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A priori devemos pensar a técnica nem como neutra, nem como apenas positiva e nem
apenas como negativa, e sim pensá-la em sua essência. A técnica e sua essência, que não possui
nada de técnico, são termos distintos e serão analisados separadamente, a começar pela técnica.
Quando se pergunta sobre a técnica obtêm as seguintes respostas: ser um meio para uma
finalidade e a outra, ser uma atividade produzida pelo homem. A união desses dois produtos
resulta-se na concepção “Determinação instrumental e antropológica da Técnica”, um meio feito
pelo e para o homem, termo este que, poderá ajudar a entender posteriormente a Técnica
Moderna. Olhando para qualquer coisa em volta pode servir de exemplo para aclarar o significado
de técnica; uma carroça seria um meio produzido pelo homem e usado para o homem.
Foi visto o sentido correto da técnica e, para encontrar a sua essência é preciso investigar o
verdadeiro através do correto2. Para avizinhar a essência é preciso saber o que funda os
fenômenos no mundo, Heidegger cita as quatro causas aristotélicas, material, formal, final e

1
Manteremos os conceitos e noções centrais do pensamento de Heidegger conforme utilizado na versão
alemã original. Buscamos com isso deixar em aberto as possibilidades de tradução, uma vez que estes conceitos e
noções são ainda motivo de discussão entre os comentadores, críticos e tradutores.
2

Heidegger distingue o correto e o verdadeiro, o correto transliterado para o grego, Veritas significa
adequação, ou seja, aquilo que é pensado e visto em algum fenômeno seria o correto (A=A; Pensado=Fenômeno). O
verdadeiro vem do grego ἀλήθεια (lê-se Alétheia) é o desencobrimento, ou o sentido originário de verdade.
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eficiente3; o material constitui o que é feito esse ou aquele objeto, a formal seria a forma que se
dá o objeto, a final é a finalidade que esse objeto é utilizado e, por último, a eficiente é o homem
que determina decisivamente toda causalidade. Ainda usando a carroça como exemplo, a causa
material: tábuas de madeira, rodas e parafusos; a causa formal: o formato idealizado de carroça; a
causa final: usado para transportar coisas; causa eficiente: o artesão que usa os materiais para
produzir a carroça. “Com este fim, porém, o utensílio não termina ou deixa de ser, mas começa a
ser o que será depois de pronto.” (HEIDEGGER, 2008, p.14).
Para compreender essa citação é importante esclarecer o que é Ser e Ente e suas diferenças,
o Ente é tudo aquilo que é, tangível ou intangível, concreto ou abstrato, os pensamentos, as coisas
em volta, os animais, os homens; O Ser é a essência do ente, é aquele que dá sentido ao ente, são
as possibilidades de des-velamento do ente. Um lápis, por exemplo, é um ente e sua finalidade é
escrevermas o Ser lápis pode ser desvelado como um apetrecho de cabelo, uma lança ou qualquer
que seja o seu des-ocultar. Essas causas são modos de corresponder coerentes entre si, “Eles
deixam chegar à vigência o que ainda não vige. Com isto, são regidos e atravessados, de maneira
uniforme, por uma condução que conduz o vigente a aparecer.” (HEIDEGGER, 2008, p.16). Essa
determinação se dá a poiesis, des-encobrir o encoberto, é o fazer surgir e ter sentido por si
mesmo, é pro-dução. Des-encobrimento, des-ocultamento, des-velamento significam verdade no
sentido originário, aletheia. Assumindo esses termos podemos, então, considerar que a técnica
não é um simples meio para uma finalidade, é também um meio de desencobrimento.
Técnica advém da palavra grega techneé a habilidade de saber fazer e saber explicar
determinado fenômeno. Essa definição também vale para técnica moderna? Não, o sentido de
des-encobrir na técnica moderna é de explorar sem a necessidade de explicar os fênomenos e sim
esgotá-los. A técnica moderna é fundamentada na moderna ciência exata da natureza, o
desencobrimento regido é o explorador.
O desencobrimento dominante na técnica moderna não se desenvolve,
porém, numa pro-dução no sentido de ποίησις. O desencobrimento, que rege a
técnica moderna, é uma exploração que impõe à natureza a pretensão de
fornecer energia, capaz de, como tal, ser beneficiada e armazenada.
(HEIDEGGER, 2008, p.18).
Essa explicação não se dá aos marisqueiros, seus trabalhos se davam na confiança do rio e a
corrente das águas para conseguir os seus sustentos. Em contraponto, a carciniculturadis-põe, no
sentido de explorar a natureza. Os viveiros de camarão, dis-põe do mangue a fornecer pressão
hidráulica e, conseguinte, a fornecer um conjunto de outros mecanismos e dis-posições para o vir
a ser viveiros de camarão. O próprio mangue aparece, como um dis-positivo. O mangue está
instalado nos viveiros, ele fornece água através de pressão, o mangue existe pela essência do
viveiro. Ele ainda permanece sendo paisagem, “à maneira de um objeto dis-posto à visitação
turística por uma agência de viagens, por sua vez, dis-posta por uma indústria de férias.”
(HEIDEGGER, 2008, p.20). O desencobrimento explorador obtém um processamento com o maior
rendimento e o mínimo a ser gasto, essa exploração acontece em diversos movimentos e têm

3

Escrito na conferência em latim: Causa materialis, causa formalis, causa finalis e causa efficiens.
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como marcas essenciais, controle e segurança. O modo que vige e vigora tudo que o
desencobrimento explorador atingiu se chama dis-ponibilidade. O homem quem realiza o
desencobrimento do real como dis-ponilidade, ele não tem limites para elaborar as coisas e, na
técnica moderna ele participa da dis-posição como modo de des-encobrir. Chegamos, então, a
Ges-tell que se traduz por cavalete, estante ou chassi, esse termo se dá à essência da técnica
moderna e é na com-posição que ela mora.
Permanece verdade: o homem da idade da técnica vê-se desafiado, de
forma especialmente incisiva, a comprometer-se com o desencobrimento. Em
primeiro lugar, ele lida com a natureza, enquanto o principal reservatório das
reservas de energia. Em consequência, o comportamento dis-positivo do homem
mostra-se, inicialmente, no aparecimento das ciências modernas da natureza. O
seu modo de representação encara a natureza, como um sistema operativo e
calculável de forças. A física moderna não é experimental por usar, nas
investigações da natureza, aparelhos e ferramentas. Ao contrário: porque, já na
condição de pura teoria, a física leva a natureza a ex-por-se,como um sistema de
forças, que se pode operar previamente, é que se dis-põe do experimento para
testar, se a natureza confirma tal condição e o modo em que o faz. (HEIDEGGER,
2008, p.24/25)
A Gestell tem a propriedade de esgotar os fenômenos do mundo, tornar o ser de cada ente
com um só perfil, esgotável e finito. A com-posição põe o homem, no que Heidegger chama de
perigo. Não é qualquer perigo e, o perigo não está se referindo à técnica ou aparatos técnicos por
mais mortíferos que sejam, o perigo extremo vige na essência da técnica moderna, na Gestell, “A
ameaça, propriamente dita, já atingiu a essência do homem.” (HEIDEGGER, 2008, p.30). Onde
domina a com-posição é lá onde mora o maior perigo e também o que salva.
Para Heidegger salvar seria “chegar a essência, a fim de fazê-la aparecer em seu próprio
brilho.” (HEIDEGGER, 2008, p.31), ou seja, compreender o des-encobrir da essência da técnica
moderna no sentido originário sem a finalidade de dominá-la, pois não há viabilidade. Toda vez
que des-encobre um caminho do ente outros caminhos encobrirão como um mistério. Não é
possível dominar a técnica moderna porque ela possui inúmeras possibilidades de Ser,
impossibilitando de esgotá-la. Para encontrar a salvação dos homens e de tudo aquilo que é, é
preciso saber que há um perigo iminente e é necessário fazer aparecer a salvação na sua essência,
apesar de que a nossa grande maioria verá a técnica como incompreendida.

3. METODOLOGIA
A metodologia que se aplica nesse artigo é a revisão bibliográfica do estado da arte do
problema da técnica. Esse artigo foi baseado na conferência A Questão da Técnica, fichamentos e
discussões feitas nas reuniões de pesquisa.
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4. CONCLUSÃO
Podemos inferir desse trabalho uma abertura para discussões densas a respeito da técnica
moderna e a sua relação com os entes, esta pesquisa projeta algo além do que se pensa sobre a
técnica, sua essência e os homens. Tema que requer problematizações urgentes na era da técnica.
Essa proposta contempla além dos temas pensados pois, ela reflete nos nossos comportamentos e
tudo aquilo que está sendo em nossa volta.
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RESUMO
O conhecimento sobre o lugar, enquanto categoria do
espaço geográfico permite desenvolver a pesquisa, bem
como contribuir com o “meu lugar” ao publicar sobre
este. O artigo apresenta os resultados obtidos através da
revisão bibliográfica e pesquisa de campo sobre a
construção do lugar a partir da relação campo/cidade em
Jardim de Piranhas/RN. Para o desenvolvimento do
trabalho utilizou-se a revisão bibliográfica com base nos

autores (TUAN, 1983; CARLOS, 2007; SANTOS, 2014), a
fim de compreender a percepção dos moradores sobre a
construção do lugar a partir da relação campo/cidade. A
pesquisa está vinculada ao Núcleo de Pesquisas em
Estudos Geográficos - NUPEG do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte,
Campus Natal - Central, com financiamento do PIBIC –
CNPq.

PALAVRAS-CHAVE: Lugar, Campo, Cidade, Pequena cidade.

THE CONSTRUCTION OF THE PLACE FROM THE RELATIONSHIP BETWEEN FIELD AND
CITY IN JARDIM DE PIRANHAS - RN
ABSTRACT
The knowledge about the place as a category of the
geographical area allows to develop the research, as well
as contribute to "my place" to publish about this. The
article presents the results obtained through the
literature review and field research about the place
construction through the relation between field and
town in Jardim de Piranhas/RN. For the work's
development it was used the literature review based on

the authors (TUAN, 1983; CARLOS, 2007; SANTOS, 2014),
in order to understand the residents perceptions about
the places construction through the relation field/town.
The research is linked to the Research Center in
Geographical Studies - NUPEG of the Federal Institute of
Education, Science and Tecnology of Rio Grande do
Norte, Campus Natal - Central, financed by PIBIC - CNPq.

KEYWORDS: Place, Field, Town, Small town.
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1. INTRODUÇÃO
A construção do lugar a partir da relação campo/cidade em Jardim de Piranhas-RN resulta
do projeto de pesquisa aprovado por meio do Edital 04/2015 PIBIC/CNPq. Seu objetivo consiste
em analisar o modo de vida urbano na cidade de Jardim de Piranhas-RN, a luz do conceito de
lugar, a partir da influência do modo e cultura de vida no campo nas três últimas décadas. Na
compreensão de Azevedo (2004), mesmo que denomine como território urbano, os hábitos e os
costumes da vida no campo ainda influenciam os modos de vida na cidade de Jardim de Piranhas RN, razão pela qual nos interessamos em investigar as percepções dos ex-moradores do meio
rural.
Os estudos sobre lugar e em particular, o lugar Jardim de Piranhas, reforça por um lado os
nossos laços afetivos e por outro lado o interesse em analisar o modo de vida urbano e o cotidiano
dos moradores da cidade que viveram suas primeiras experiências no campo. Considerou-se,
inicialmente, a influência dessas experiências nas três últimas décadas: 1980, 1990 e 2000,
período de intensa urbanização, marcado pela transferência de população do campo para a
cidade.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 O lugar: lugar da vida
Carlos (2007) discute sobre a redefinição de lugar, explicando que nas ciências humanas e
na geografia, de modo especial, o problema da redefinição do lugar emerge como uma
necessidade em meio ao esmagador processo de globalização, que se realiza, hoje, de forma mais
acelerada do que em outros episódios da história. Existe atualmente uma discussão muito
proveitosa sobre o sentido da noção de lugar.
Em meio à discussão, a autora faz uma indagação sobre o que ligaria o mundo e o lugar.
Logo após, prossegue discutindo sobre o conceito, respondendo de forma mais clara o
questionamento feito anteriormente que nos leva a uma melhor compreensão sobre a definição
de lugar. Em sua compreensão,
[...] O lugar é a base da reprodução da vida e pode ser analisado pela tríade habitante identidade - lugar. A cidade, por exemplo, produz-se e revela-se no plano da vida e do
indivíduo. Este plano é aquele do local. As relações que os indivíduos mantêm com os
espaços habitados se exprimem todos os dias nos modos do uso, nas condições mais
banais, no secundário, no acidental. É o espaço passível de ser sentido, pensado,
apropriado e vivido através do corpo (CARLOS, 2007, p. 17).

Nessa perspectiva, Carlos (2007) levanta um novo questionamento sobre como o homem
percebe o mundo, e explica que é através de seu corpo, de seus sentidos, que ele constrói e se
apropria do espaço e do mundo. O lugar é a porção do espaço apropriável para a vida, é o bairro, é
a praça, é a rua. Motoristas de ônibus, bilheteiros, são conhecidos-reconhecidos como parte da
comunidade, cumprimentados como tal, não simples prestadores de serviço. As casas comerciais
são mais do que pontos de troca de mercadorias, são também pontos de encontro (CARLOS,
2007).
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Os percursos realizados pelos habitantes ligam o lugar de domicílio aos lugares de lazer, de
comunicação, mas o importante é que essas mediações espaciais são ordenadas segundo as
propriedades do tempo vivido. O que se revela no lugar não é apenas a história de um povo, mas o
peso da história da humanidade. O lugar é também o espaço do vazio que se refere àquele da
monumentalidade do poder (CARLOS 2007).
Corrêa (1995), baseando-se em Tuan (1979), entende o lugar de outra forma: “[...] Possui
um “espírito”, uma “personalidade’, havendo um “sentido de lugar” que se manifesta pela
apreciação visual ou estética e pelos sentidos a partir de uma longa vivência”. De acordo com Tuan
(1983), entende-se que lugar se traduz como algo abstrato e que se revela através de sentimentos
relacionados a objetos, pessoas, imóveis, costumes, culturas.
Sendo assim, pode-se estabelecer um forte elo entre o que foi estudado no decorrer da
pesquisa sobre Lugar, tendo como referência Tuan (1983), e os resultados apurados a partir da
pesquisa de campo, considerando o Lugar como conceito chave da pesquisa. A partir das falas dos
entrevistados percebe-se vários elementos que fizeram parte da vida deles no campo e que se
encaixam no conceito de lugar. De acordo com o autor,
O lugar é um mundo de significados organizados. No lar, os móveis como uma
escrivaninha, uma poltrona, a pia da cozinha e a cadeira de balanço na varanda são pontos
ao longo de um complexo caminho de movimento que é seguido dia após dia. Estes
pontos são lugares, centros para organizar mundos. Como um resultado do uso habitual, o
próprio caminho adquire uma densidade de significado e uma estabilidade que são traços
característicos de lugar (TUAN, 1983, p. 21.).

O lugar definido pelos entrevistados se traduz em outras palavras, permanecendo com o
mesmo significado o qual é discutido por Tuan (1983), aproximando, dessa forma, a perspectiva
do geógrafo à nossa pesquisa. Segundo o teórico, “Os lugares íntimos são lugares onde
encontramos carinho, onde nossas necessidades fundamentais são consideradas e merecem
atenção sem espalhafato”. Ele ainda acrescenta que quando o espaço nos é inteiramente familiar,
torna-se lugar.

3. A CIDADE E O CAMPO: UMA BREVE ANÁLISE HISTÓRICA E CONCEITUAL
De acordo com Santos (2014), na transição do feudalismo para o capitalismo, quando as
terras pertenciam aos senhores feudais, a cidade aparece como o lugar do trabalho livre. O burgo,
lugar que possibilita a existência do trabalho livre, é possível destacar a concentração de
trabalhadores tais, como: artesãos, pedreiros, alfaiates e comerciantes. Desse modo, vale salientar
que a cidade se diferencia do campo justamente por permitir a existência do trabalho livre. Então,
segundo o autor, a cidade aparece como uma semente de liberdade; gera produções históricas e
sociais que contribuem para o desmantelamento do feudalismo.
Sendo assim, a cidade renasce, visto que já existia antes do feudalismo, e as primeiras
formam-se por volta de 3 500 a. C., quando se conhece um movimento bastante intenso de troca.
Ademais, o autor enfatiza que a cidade reúne um considerável número de profissões cultas,
possibilitando o intercâmbio entre elas, sendo que a criação e a transmissão do conhecimento têm
nela o lugar privilegiado. Dessa forma, a cidade é um elemento impulsionador do desenvolvimento
e aperfeiçoamento das técnicas. Por último, Santos (2014) destaca que alguns estudos, como o
próprio Marx, revelam que, em suas origens, o capitalismo foi revolucionário na história da
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humanidade, pois, entre outros aspectos, aumentou o número de pessoas que habitavam as
cidades, tendo, pois, o caráter transformador, fazendo crescer o trabalho livre.
Nessa mesma perspectiva, sobre como se define cidade, observa-se que para Azevedo
(2010), a sua concepção ocorreu durante o Estado Novo, por meio do Decreto-Lei 311, de 1938, o
qual transformou em cidades todas as sedes municipais existentes, independentemente de suas
características estruturais e funcionais. Logo, pequenos povoados e/ou simples vilarejos
transformaram-se em cidades por norma que continua em vigência desde o período pós-64,
sobretudo em função do Estatuto da Cidade.
Citando Veiga (2001), Azevedo (2010) enfatiza que até o ano de 1938 não havia dispositivo
legal que diferenciasse o campo e a cidade. Foi o Estado Novo que estabeleceu as regras de
divisão territorial no Brasil, vigentes até hoje, embora em 1991 o IBGE tenha definido “três
categorias de áreas urbanas (urbanizadas, não-urbanizadas e urbanas-isoladas) e quatro tipos de
aglomerados rurais (extensão urbana, povoado, núcleo e outros)”. Com relação ao conceito de
campo, buscamos a sua compreensão a partir dos estudos de Azevedo (2010), onde afirma que as
características que diferenciam o campo da cidade são:
a) a baixa densidade populacional; b) o uso econômico predominantemente agropecuário;
c) os moradores têm um perfil que se caracteriza pelo pertencimento às pequenas
coletividades e às relações particulares com o espaço; d) a cultura se identifica e
representa especificamente o meio rural; e) os sujeitos se relacionam com a natureza por
meio de práticas e de representações particulares, tendo relação com espaço, o tempo, a
família, as crenças, os costumes, entre outros aspectos, que se diferenciam da cidade; f) as
vivências coletivas resultam das relações e dos interconhecimentos sociais; g) menor
diferenciação e mobilidade sócio-espacial; posse da terra como o centro do sistema
político-econômico (AZEVEDO, 2010, p. 86).

O autor enfatiza que isso é predominantemente em algumas regiões do país, como no
Nordeste, mas que não existe consenso sobre o conceito, inclusive entre os demógrafos. A
literatura mais recente que discute o tema mostra que em vez de rural, se deve falar em campo,
numa contraposição à ideia tradicional. Assim, a expressão campo é usada para definir:
[...] espaço geográfico e social que possui vida em si e necessidades próprias, como “parte
do mundo e não aquilo que sobra além das cidades”. O campo é concebido enquanto
espaço social com vida, identidade cultural própria e práticas compartilhadas, socializadas
por aqueles que ali vivem (BRASIL. Instituto..., 2007, p. 8).

Assim sendo, vemos que a ideia de campo não se restringe apenas a um perímetro nãourbano, mas um “[...] campo de possibilidades que dinamizam a ligação dos seres humanos com a
própria produção das condições da existência social com as realizações da sociedade humana
(BRASIL. MEC, 2002, p. 4-5).

3.1 Traços de uma pequena cidade
Segundo Sposito e Silva (2013), a ideia de “cidade pequena” usada de modo amplo pela
mídia e pelos leigos, ganha um sentido mais geral muitas vezes vago e sua significação geográfica
é perdida, distorcida ou até mesma negligenciada. Por isso, em muitas situações, diz-se que tais
locais são sossegados e seguros, polos de recepção de idosos e com um nível elevado de qualidade
de vida, sem sequer se realizar uma investigação tratada com cuidado para provar ou não tais
afirmações. O que se quer chamar atenção é para o acontecimento de que há uma realidade rica
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do ponto de vista empírico e social a ser investigada e que a discussão geográfica pode contribuir
para a sua compreensão.
O município de Jardim de Piranhas - RN, localizada no mapa 1, possui uma área de 330 km²
e população segundo o Senso 2010 do IBGE de 13.506 habitantes, colocando o município entre
aqueles intitulados de pequenos municípios, visto que segundo Silva (1999), entre os estados
subnacionais que fazem parte da região Nordeste, são aqueles que possuem os menores
percentuais populacionais, visto que 86,2% são compostos com até 20 mil habitantes.
De acordo com os estudos de Azevedo (2006), por volta das décadas de 1970-1980,
ocorreu uma intensa migração campo/cidade, decorrente de inúmeros problemas de ordem
política, econômica e social porque vinha atravessando o país, o que gerou uma forte pressão
social em todo o Brasil. Intensifica-se, assim, um processo de urbanização desordenado, sobre o
qual o próprio Estado não mantém controle.
Mapa 1: Localização de Jardim de Piranhas/RN

Fonte: Azevedo (2015)
De acordo com Azevedo (2014), Jardim de Piranhas - RN, escolhida como recorte espacial
para este trabalho, se inscreve na chamada pequena cidade ou cidade local, principalmente
porque nos respaldamos em autores como Carlos (2007). Ao citar Sposito e Jurado da Silva (2013,
p. 40), Azevedo (2014) explica que as cidades pequenas ou locais podem se considerar núcleos
urbanos de menor extensão, quando comparadas a grandes centros. Já para Azevedo (2006),
cidades como Jardim de Piranhas - RN, mesmo tendo o território urbano identificado, podem ser
consideradas também como município rural, pois possuem até 20.000 habitantes, apresentando
modos de vida e cultura que estão associados às características rurais.
Para Azevedo (2004) e Azevedo (2015), foi com a implantação dos primeiros teares
destinados à fabricação de produtos têxteis, em meados da metade do século XX, que a cidade
ganhou uma maior dinâmica econômica e espacial, onde o território foi se modificando
significativamente, “[...] o qual se tornou reconhecível na prática social, em termos de uso e de
forma, apresentando características territorialmente urbanas” (AZEVEDO, 2012, p. 2).
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4. METODOLOGIA
Para a realização do artigo, optamos pelas técnicas de pesquisa definidas no projeto de
pesquisa, as quais consistem no levantamento bibliográfico, documental e entrevistas
semiestruturadas junto a 10 sujeitos que tiveram a vivência de morar no campo por no mínimo 10
anos e estando há mais de dez anos morando na cidade de Jardim de Piranhas - RN.
A pesquisa de campo foi realizada na cidade, entre os dias 30 e 31 de abril de 2016. De
acordo com Lakatos (2003), uma vez manipulados os dados e obtidos os resultados, o passo
seguinte é a análise e interpretação dos mesmos, constituindo-se ambas no núcleo central da
pesquisa. Lakatos (2003, p.167) apud Best (1972, p.152), "representa a aplicação lógica dedutiva e
indutiva do processo de investigação". A importância dos dados está não em si mesmos, mas em
proporcionarem respostas às investigações.
As escolhas estão fundamentadas na pesquisa e nos procedimentos da abordagem
qualitativa que “[...] trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores
e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos
fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis” (MINAYO, 2003, p. 2122). Ainda de acordo com a autora metodologia de pesquisa qualitativa implica e “[...] inclui
concepções teóricas de abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam a compreensão da
realidade e também o potencial criativo do pesquisador” (MINAYO, 1999, p. 22). Sobre as
entrevistas, na compreensão de Pádua (2004), o pesquisador reúne um conjunto de questões
relacionadas ao tema que está sendo estudado, permitindo, e às vezes até incentivando, que a
fala do entrevistado flua livremente sobre assuntos que vão surgindo com o desenvolvimento do
tema principal.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A partir das respostas obtidas, por meio um formulário de caracterização dos
entrevistados, foi traçado um breve perfil social dos dez participantes. Dentre eles, 30% são do
sexo masculino e 70% do sexo feminino. Percebemos que a maioria dos entrevistados só possui o
ensino fundamental. Isso se deve, entre outros aspectos, às dificuldades de se estudar, sobretudo
quando se mora no meio rural. Nos estudos de Azevedo (2006), Azevedo e Queiroz (2006) e
Medeiros (2003), nota-se que até os anos de 1970 as possibilidades de estudar só eram
direcionadas para os filhos de fazendeiros, isso porque existiam poucas escolas no meio rural.
Nos dados sobre a naturalidade, observamos que quase todos os entrevistados
informaram que nasceram no meio rural. Isso é um traço característico de municípios como
Jardim de Piranhas e seu entorno, visto que a sua criação aconteceu nos idos dos anos de 1940,
quando todos os entrevistados já haviam nascido.
Quando analisamos os dados sobre a ocupação dos entrevistados, mais uma vez
percebemos o foco em atividades vinculadas ao meio rural, sobretudo daqueles do sexo feminino.
A história do município mostra que cabia aos homens as atividades agropecuárias e às mulheres
os afazeres domésticos. No que se refere à faixa etária dos entrevistados, percebemos que 50%
deles tem entre 58 e 68 anos, 20% tem entre 69 ou mais, 20% entre 47 e 57 e 10% tem entre 25 e
35 anos.
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As entrevistas semiestruturadas foram constituídas pelas seguintes indagações: 1) Diga o
que significa o meio rural para o Senhor (a). 2) Diga o que significa a cidade para o Senhor (a). 3)
Qual foi o motivo principal da sua vinda para a cidade? 4) Como era o seu dia a dia quando vivia no
meio rural? 5) E como é o seu dia a dia hoje na cidade? 6) Sente falta de viver no meio rural? O
que mais lhe faz falta? 7) Dos seus hábitos ou costumes diários praticados no meio rural, quais
destes continuam sendo praticados aqui na cidade? 8) Você voltaria a morar no meio rural? Diga o
porquê. 9) Diga o nome do seu lugar: Sitio, Povoado, Fazenda. 10) Agora descreva como era esse
lugar com a sua paisagem: Moradia, local de trabalho, escolas, locais de encontro para bate papo
e festas da família e da comunidade (tradições, crenças, festas, clubes, igrejas, praças.
Os entrevistados, quando questionados sobre o que significa o meio rural, segundo suas
concepções, a maioria respondeu que é um ambiente bom, tranquilo, mais sossegado do que a
cidade, que possibilita o cultivo e a criação de animais. Já a minoria respondeu que enfrentou uma
rotina muito árdua, acompanhada de muita luta e sofrimento. Sobre a cidade, todos, sem exceção,
deram respostas positivas. Destacaram que se trata de um lugar melhor, mais desenvolvido, que
facilita mais a vida dos moradores em termos de estudos, cuidados com a saúde e de mais
oportunidades relacionadas ao mercado de trabalho. Sobre o significado de cidade, os
entrevistados responderam que se trata de um ambiente melhor que o sítio, que a vida é um
pouco mais facilitada. Destacaram algumas características que não se encontram no campo: mais
oportunidade de trabalho, escola, hospital, festas.
Quando questionados sobre motivo da migração do campo para a cidade, os ex-moradores
do campo citaram exemplos, como: a falta de água para o abastecimento das comunidades rurais;
a influência de familiares e/ou amigos que resolveram deixar o campo; os filhos começaram a
trabalhar na cidade com o comércio, e construíram casas para se instalarem; a propriedade rural
foi vendida, inviabilizando, assim, a permanência da família no campo; em busca de estudos e
trabalhos melhores; a falta de segurança.
Sobre o dia a dia do meio rural, eles responderam que faziam comida, torrava café, pelava
milho, arroz, cuidava da casa, pastorava vaca, transportavam água e lenha na cabeça. Outros
cuidavam de plantações, criavam porcos, galinhas, cuidavam dos filhos, de mercearia. Alguns
também trabalhavam em casa passando rede. Muitas dessas atividades, antes desenvolvidas no
meio rural, não são mais possíveis serem desenvolvidas na cidade. Sobre o dia a dia na cidade,
responderam que têm mais amigos, podem sair mais, têm mais lazer, mas por outro lado, algumas
atividades permaneceram no dia a dia deles, pois continuam lavando roupa, fazendo comidas,
cuidando dos filhos. Mesmo assim, todos sustentaram que a cidade é melhor do que o meio rural.
Também foram questionados sobre sentir falta do meio rural, e o que mais faria falta.
Alguns responderam que sim, que às vezes sente falta do banho de açude, da família (que ainda
mora no sítio), dos animais, do cultivo de plantações, do silêncio que não há na cidade. Mas a
maioria respondeu que não sente falta do meio rural. Na sétima indagação “dos seus hábitos ou
costumes diários praticados no meio rural, quais destes continuam sendo praticados aqui na
cidade?”, responderam que já chegaram a plantar hortas em casa, já saíram para caçar, as tarefas
de casa que permaneceram, também pode continuar criando galinhas em casa, trabalhando com
redes, costurando, cuidando da família, com pequenas plantações no quintal de casa.
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Quando indagados se voltariam a morar no meio rural, a maioria respondeu que não por se
tratar de um lugar, segundo eles, de solidão. Outros responderam que também não voltariam
porque já estão adaptados à rotina na cidade (educação dos filhos, cuidados domésticos, mais
segurança). A minoria, que respondeu sim, justificou que se fosse necessário voltaria, pois o sítio é
muito sossegado. O nono questionamento se refere ao nome que os entrevistados atribuem ao
seu lugar: todos, sem exceção, denominam o seu Lugar como sítio.
No décimo e último questionamento, foi pedido que todos descrevessem o seu lugar.
Responderam que era uma casa feita de taipa, muito simples, e que se sentiam bem nela. Nas
noites de luar, nos terreiros das casas, se encontravam para brincar e conversar. Tinha muito
forró, São João, festas de casamento, capela para celebrarem missas, bingos e rifas. Outros
destacaram que tinham fogão à lenha, ferro de passar à brasa e por se tratar de outra comunidade
rural, diferentemente da resposta anterior, não tinha capela e a missa era na rua.
Também falaram sobre os grupos escolares, onde os donos das terras pagavam aos
professores para educarem os filhos dos moradores do sítio. Descreveram os grupos como um
ambiente bom, divertido, mas quando não tinha merenda, não compareciam. As casas dos
vizinhos costumavam ser os locais de encontro. O local mais escolhido era a casa que tivesse
televisão colorida. As festas também eram realizadas nas casas dos vizinhos. Não tinha microfone,
mas tinha sanfona, pandeiro. A Semana Santa também foi destacada, e acresceram que era muito
respeitada por toda a comunidade.

6. CONCLUSÃO
Alguns entrevistados conseguiram responder os questionamentos de forma objetiva, sem
entrar em detalhes, mas a maioria se empolgou bastante ao relembrar a rotina no campo, as
atividades que eles eram responsáveis por desenvolver em casa (fazer comida, cuidar dos filhos) e
fora de casa (cuidar da roça, transportar água, lenha, criação de animais), entre outros. As
entrevistas foram aplicadas no domicílio de cada entrevistado.
A rotina da maioria das mulheres entrevistadas era muito desafiadora: além de cuidar do
lar e dos filhos, necessitavam fazer outros trabalhos como carregar água, lenha, plantar, cuidar das
plantações, torrar café, “pelar” milho, arroz, moer milho, pastorar vaca, criar porcos, galinha,
cachorro. No entanto, percebe-se que por mais que tenha sido difícil a realidade dessas famílias
no meio rural de Jardim de Piranhas, ficou muito evidente a felicidade nos olhos de quase todos os
que relataram um pouco sobre o modo de vida e cultura vivenciada há alguns anos, no meio rural,
pois o lugar está acima de tudo. Logo, o objetivo do trabalho foi alcançado com êxito.
Como parte da pesquisa ora em andamento trilhou-se os primeiros passos da iniciação
científica. Sua construção foi importante para o conhecimento acerca dos procedimentos
metodológicos adotados, com destaque a revisão bibliográfica e para a pesquisa de campo. Desse
modo, realizar este trabalho foi vital, uma vez que contribuiu para o amadurecimento acadêmicocientífico, bem como para compreensão do lugar como categoria do espaço geográfico.
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RESUMO
Este estudo trata da pesquisa sobre a concentração
de nitrato nas águas destinadas ao consumo humano,
uma vez que quando acima dos limites permitidos
pela legislação brasileira, revela-se a uma ameaça à
saúde daqueles que a utilizam. Teve como objetivo
analisar a presença de nitrato na água potável de
consumo humano, definindo o conhecimento da
população acerca desse tema, nos bairros de Nova
Parnamirim e de Boa Esperança, em Parnamirim-RN,
ano de 2016. Por meio de entrevistas realizadas com
moradores da região e após verificações em contas
de água dos bairros de Nova Parnamirim e de Boa

Esperança, durante oito meses, concluiu-se que os
níveis de nitrato locais, causados, principalmente,
pela ausência de saneamento básico, sofreram
oscilações ao longo do período observado, ficando
acima do adequado diversas vezes. Constatou-se que
a falta de conscientização e o pouco conhecimento
sobre o assunto persistem como potenciais entraves
do controle da qualidade da água e verdadeiros
gargalos de realização de ações mitigadoras ou
amenizadoras de problemas ambientais, tais como a
eliminação das tão utilizadas fossas sépticas e
implantação de sistemas de esgotamento sanitário.

PALAVRAS-CHAVE: Nitrato, Água, Contaminação, Parnamirim-RN.

ANALYSIS NITRATE IN DRINKING WATER FOR HUMAN CONSUMPTION
ABSTRACT
This study deals with the research on nitrate
concentrations in water intended for human
consumption, as when above the limits allowed by
Brazilian law, is revealed to a threat to the health of
those who use it. We aimed to analyze the presence
of nitrate in drinking water human consumption,
defining the population's knowledge on this subject,
in the neighborhoods of New Parnamirim and Good
Hope in Parnamirim-RN, 2016. Through interviews
with residents the region and after checks on water
bills of Nova Parnamirim neighborhoods and Good

Hope, for eight months, it was concluded that the
levels of local nitrate, caused mainly by the lack of
basic sanitation, experienced fluctuations over the
observed period , staying above the appropriate
several times. It was found that the lack of awareness
and lack of knowledge on the subject remain as
potential control barriers of water quality and real
bottlenecks of conducting mitigation or amenizadoras
actions of environmental problems, such as the
elimination of the so used septic tanks and
deployment
of
sewage
systems.

KEY-WORDS: Nitrate; Water; Contamination; Parnamirim-RN.
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1 INTRODUÇÃO
O nitrato é constantemente encontrado em águas naturais, subterrâneas ou superficiais,
sendo considerado o contaminante mais frequente dessas águas (REYNOLDS-VARGAS; FRAILEMERINO; HIRATA, 2006). Devido a isso, a quantidade de nitrato é utilizada mundialmente para
avaliação dos padrões aquáticos, uma vez que essa substância possui alta mobilidade e pode se
disseminar facilmente no ambiente.
Formado pela combinação química de nitrogênio e oxigênio, na proporção de três para um,
com fórmula molecular NO3-, esse íon pode ser facilmente convertido em nitrito através da ação
de bactérias durante a digestão, sendo prejudicial ao organismo humano. Isso porque o nitrito,
posteriormente, converte-se em nitrosaminas, as quais são substâncias cancerígenas, além de
modificar as hemoglobinas do sangue, impedindo o processo de transporte de oxigênio.
No Brasil, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) é o principal órgão
responsável por determinar os padrões aceitáveis de lançamento de efluentes e qualidade da
água, definindo o valor 10 mg/L para a quantidade máxima de nitrato permitida na água potável.
No Rio Grande do Norte (RN), o município de Parnamirim-RN tem apresentado alto teor de
contaminação, causado pelo lançamento inadequado de esgotos nos lençóis freáticos, o que
confere ao corpo d’água receptor características de qualidade que não obedecem às normas
estabelecidas pelo CONAMA. A cidade de Parnamirim é a terceira cidade mais populosa Rio
Grande do Norte (RN), com área de aproximadamente 120,2km², pertence à Região Metropolitana
de Natal (RMN), sendo o principal bairro, Nova Parnamirim (PARNAMIRIM, 2009).
A ausência de estudos a respeito desse assunto e a falta de conhecimento e interesse da
população sobre os malefícios causados constituem graves problemas, fazendo necessária a
realização de maiores pesquisas e investimentos do governo em orientar e informar os habitantes,
para que haja compreensão da importância do controle de nitrato. Diante da problemática
exposta, esse trabalho parte da indagação: Como se dá a ocorrência de nitrato na água potável de
Parnamirim e quais são os conhecimentos da população sobre esse assunto no ano de 2016?
Dessa forma, o trabalho teve como objetivo analisar a presença de nitrato na água potável
de consumo humano, definindo o conhecimento da população acerca desse tema, nos bairros de
Nova Parnamirim e de Boa Esperança, em Parnamirim-RN, ano de 2016.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Recursos naturais
Os recursos naturais são conceituados como sendo “qualquer insumo de que os
organismos, as populações e os ecossistemas necessitam para sua manutenção. Portanto, recurso
natural é algo útil”. Nesse sentido, para ser classificado como tal, o objeto de estudo deve
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apresentar qualidades que o tornem viáveis e benéficos para o ambiente que o cerca, sendo
assim, de interesse humano (BRAGA et al., 2005, p. 4).
Recursos naturais fazem parte do meio, mas não sofreram alterações significativas da
atividade antrópica, e por isso, não dependem exclusivamente do homem para existir. Quanto a
isso, afirma-se que recursos naturais são elementos da paisagem geográfica, podendo ser
materiais ou não, que não foram alvo de significantes mudanças antrópicas e cuja origem não
depende do ser humano, mesmo que esse o tenha conferido valores sociais, econômicos e
culturais. Dessa forma, por apresentar importância e valor para a humanidade, inevitavelmente há
alterações no ambiente em que se encontram, através do uso, exploração ou apropriação desses
recursos “tais alterações podem tornar-se negativamente impactantes se a apropriação dos
recursos desconsiderar as dinâmicas naturais, e/ou orientar-se por procedimentos não éticos”,
sendo, portanto, extremamente prejudiciais em certos casos (VENTURI, 2006, p. 15).

2.2 Controle ambiental do uso da água
A água é um recurso natural fundamental na composição de seres vivos, como meio de
vida de diversas espécies, elemento representativo de valores socioculturais e fator de produção
de bens de consumo e produtos do ramo agrícola (PHILIPPI JR. et al., 2004). Tendo enorme
importância nos mais variados setores da vida humana e, especialmente, nos relacionados à sua
sobrevivência, a gestão desse bem envolve o controle, principalmente, da qualidade.
Considerando-se, então, que a poluição das águas é “a alteração de suas características
físicas, químicas ou biológicas, que prejudicam um ou mais de seus usos preestabelecidos”
(PHILIPPI JR. et al., 2004, p. 58), a associação do uso desse patrimônio, com padrões e normas de
aceitabilidade, possibilita que o esgotamento e incapacitação desses corpos sejam impedidos. É
igualmente importante a realização da coleta e do tratamento de esgotos que são dispostos nos
corpos hídricos da região, já que essa água abastece a cidade, evitando assim, que esses dejetos se
infiltrem no solo e contaminem os lençóis freáticos.
São incontáveis os impactos negativos que a poluição dos corpos de água traz para o
ambiente, dentre os quais se destacam a transmissão de doenças de veiculação hídrica, mau
cheiro, encarecimento do tratamento e do galão, limitação de seu uso, formação de bancos de
lodo, contaminação de alimentos e morte de animais.
Implanta-se, então, o sistema de tratamento de águas residuais, “constituído por uma série
de operações e processos que são empregados para a remoção de substâncias indesejáveis da
água ou para sua transformação em outras formas aceitáveis” (PHILIPPI JR. et al, 2004, p. 74), na
esperança de evitar consequências, que possam afetar a natureza permanentemente, motivo pelo
qual se busca sempre o máximo de eficiência nesses processos.
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2.3 Nitrato nas águas da região metropolitana da grande natal
A Grande Natal é, atualmente, composta por 14 municípios detentores de reservas de
águas subterrâneas, pertencentes ao aquífero Dunas/Barreiras, “o qual é favorecido por condições
geológicas que acabam por permitir a infiltração e, consequentemente, renovação dessas águas”
(NÓBREGA; ARAÚJO; SANTOS, 2008, p.6). Essas fontes, que também contêm características
minerais, são as responsáveis pelo abastecimento da região.
À medida que as cidades foram crescendo e se desenvolvendo, porém, falhas foram
cometidas pelos administradores, como o não levantamento da questão ambiental e da saúde dos
corpos de água da região. Dessa forma, elas não contam com sistema de esgotamento sanitário
apropriado, levando a população a buscar, principalmente, fossas e sumidouros para a deposição
de seus efluentes. Da junção dessa deficiência com as características do aquífero regional, que
contribui para a percolação de líquidos, resulta a grande iminência de contaminação das águas
subterrâneas pelo nitrato originário da biodegradação dos excrementos humanos.
Esse composto é encontrado de forma natural em águas subterrâneas, em quantidades
que não representam perigo à humanidade. Quando aparece com mais intensidade, no entanto,
geralmente é oriundo de práticas inadequadas como aplicação de fertilizantes ou da ausência de
sistemas inadequados de saneamento, culminando come a contaminação de lençóis freáticos.
Os compostos nitrogenados de fertilizantes e de resíduos orgânicos transformam-se e
oxidam-se por meio de reações de caráter químico, bem como biológico, e resultam na presença
de nitrato, extremamente solúvel, que contamina a água subterrânea (ARAÚJO, 2005). Análises
feitas nos poços da Companhia de Águas e Esgoto do Rio Grande do Norte (CAERN), nos últimos
anos, têm evidenciado altas concentrações dessa substância em diversos dos locais submetidos
aos estudos, impondo à população o consumo de água “irregular”, fora dos padrões estabelecidos
nacionalmente pela Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005, a qual afirma que as
quantidades de nitrato não devem passar dos 10 mg/L.

2.4 Impactos gerados pelo excesso de nitrato na água fornecida
O nitrato, produzido nas últimas etapas da decomposição biológica, é a forma mais oxidada
no nitrogênio e, no organismo humano, se transforma em nitrito, que tem ação mais rápida e
acentuada, sendo responsável por causar meta-hemoglobinemia (meta-Hb) em quem o consumir
diretamente. Estudos como de Biguelini e Gumy (2012) analisou que em crianças, especialmente
com idades inferiores há seis meses, o excesso de nitrato pode ser fatal. Isso porque, ao combinar
o nitrito com a hemoglobina do sangue, é gerada a metahemoglobina, uma forma de proteína
incapaz de ligar-se e transportar oxigênio para as células, podendo causar doenças, como a
“síndrome do bebê azul” ou a cianose intensa, e levar à morte.
As crianças são mais propensas a desenvolver doenças devido às condições mais alcalinas
do seu sistema gastrointestinal (OLIVEIRA et al., 1987), porém, não são as únicas a sofrer desse
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mal, que também pode acometer adultos que apresentem anemia, gastroenterites, reduções de
estômago ou mulheres grávidas, e por isso, apresenta grandes riscos à população.
Além disso, o consumo de água com índice de nitrato, acima do parâmetro, pode contribuir
para formação de nitrosaminas e nitrosamidas carcinogênicas, a partir de reações entre o nitrito,
ingerido ou proveniente da síntese do nitrato, com as aminas e amidas encontradas nos
alimentos. Desse modo, o aumento no risco do surgimento de linfomas pode ser associado às altas
concentrações de nitrato e à sua ingestão em longo prazo, em águas com até 4 PPM dessa
substância, devido ao efeito acumulativo (BOUCHARD et al., 1992).

3 METODOLOGIA
3.1 Caracterização da pesquisa
A priori, esta pesquisa caracteriza-se com bibliografia (GIL, 2010), com a realização de
fichamentos em livros, dissertações, com consultas na internet e na biblioteca do IFRN - CNAT.
Ademais, foram coletados dados primários por meio de análise de faturas das contas de agua
distribuída pela empresa (Tabela 1 e 2) e aplicação de entrevista com alguns moradores nos
bairros, objeto desse estudo e os dados secundários foram coletados em trabalhos científicos e
documental. A entrevista foi realizada com 27 moradores de Parnamirim, e a amostra, definida
pelo método de saturação (GLASER; STRAUSS, 1967), a partir do momento em que os resultados
da primeira e segunda pergunta começaram a se repetir na frequência de três para quatro.

3.2 Caracterização da área de estudo
A área de estudo, caracteriza-se como litorânea do RN, em Parnamirim, abrange dois
bairros: Nova Parnamirim, que, de acordo com o Censo 2010, conta com 54.076 habitantes e
21.195 domicílios permanentes, e Boa Esperança, que tem 5.925 habitantes e 1.974 residências
particulares (IBGE, 2010). A região é abastecida pelo aquífero Dunas/Barreiras, tendo uma alta
pluviosidade local, de 1539mm/ano (EMPARN), característica do clima quente e úmido local. Este
aquífero é formado por arenitos finos e argilosos, na sua parte superior, e por sedimentos mais
grossos na parte inferior, o que garante fácil percolação de líquidos até ele (ARAUJO, et al., 2005).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Análises do teor de nitrato na água distribuída pela CAERN
Os resultados foram obtidos através da análise de fatura da conta da CAERN (2016) de
moradores nos bairros, 2 para cada local, e de entrevistas realizadas com a população local.
Como prevenção e garantia de que a água consumida não trará danos aos consumidores,
foi estabelecido o limite máximo de 10mg/L de nitrato na água potável (CONAMA, 2005). No
entanto, nos dados analisados, o padrão foi seguido, apenas num mês investigado (Tabela 1).
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Tabela 1: Quantidade de nitrato na água de Nova Parnamirim-RN
Mês ano 2016
Parâmetro CONAMA nº 357
Teor de nitrato (mg/L)
Janeiro
12,95
Fevereiro
12,95
Março
12,18
10mg/L
de
nitrato
na
água
Abril
10,1
potável
Maio
12,34
Junho
10,74
Julho
11,63
Agosto
8,78
Total
11,46
Fonte: As autoras (2016).

Nessa Tabela 1, observaram-se teores de nitrato próximos aos valores estabelecidos pela
Resolução CONAMA nº 357/2005, porém, esses números ainda estão acima dos padrões, e
constituem irregularidade, somando uma media na amostragem de 11,46 mg/L, no bairro de Nova
Parnamirim-RN (CAERN, 2011). Além disso, concentrações acima de 10mg/L, mesmo não tão
distantes, já representam riscos à população infantil.
A Tabela 2 é resultado dos dados fornecidos pela CAERN no bairro de Boa Esperança, o
qual, atualmente, está entre os bairros que mais sofrem com o alto teor de nitrato na água.
Tabela 2: Quantidade de nitrato na água de Boa Esperança
Mês ano 2016
Parâmetro CONAMA nº 357
Teor de nitrato (mg/L)
Janeiro
14,55
Fevereiro
14,55
Março
14,55
Abril
14,55
10mg/L
de
nitrato
na
água
Maio
13.33
potável
Junho
14,42
Julho
13,33
Agosto
16,08
Total
14,58
Fonte: As autoras (2016).

Nessa tabela 2, as quantidades dessa substância encontram-se acima do permitido em
todos os meses, e as taxas são mais preocupantes do que no bairro de Boa Esperança, chegando a
marcar 16,08mg/L, no mês de agosto, somando uma media na amostragem de 14,58 mg/L. A
partir dos dados analisados nas tabelas, foi possível analisar a predominância de teores de nitrato
acima dos níveis permitidos em ambos os bairros, bem como inferir a ocorrência desse fenômeno
em alguns dos demais bairros de Parnamirim-RN.
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4.2 Entrevista com população residente em Parnamirim-RN
Entrevista foi realizada com moradores da cidade de Parnamirim-RN, de forma a reunir
informações e opiniões sobre o destino do esgoto, a distribuição da água nas casas e a relevância
do excesso de nitrato na área objeto desta pesquisa.
Primeiramente foi indagado se já haviam observado a quantidade de nitrato presente na
água da residência e se tinham conhecimento do limite máximo estabelecido pela legislação. De
acordo com as respostas, apenas 22% dos moradores tomavam conhecimento da quantidade de
nitrato discriminada na conta de água de sua residência, sendo que 78% dos entrevistados não
observavam a presença de nitrato, na fatura da água, mostrando um desinteresse e
despreocupação em relação às taxas de nitrato (Figura 1). Enquanto isso, a grande maioria, quase
75% das pessoas entrevistadas, afirmaram desconhecer o limite máximo estabelecido pelo
CONAMA de nitrato nas águas destinadas ao consumo humano, que pode causar o consumo de
água fora dos padrões adequados para a saúde (Figura 2).

Figura 1: Observação da presença de nitrato na
fatura da água de consumo

Figura 2: Conhecimento do limite máximo de nitrato
permitido na água de consume humano

Logo após, foi questionado se conheciam os riscos do excesso de nitrato à saúde e a fonte
causadora da elevação da concentração de nitrato.

Figura 3: Conhecimento dos riscos que o excesso de
nitrato causa à saúde

Figura 4: Conhecimento da fonte causadora do
excesso de nitrato na água

Conforme o respondido, mais da metade dos entrevistados reconhecem que o nitrato pode
trazer riscos à saúde, contudo, uma boa parte não tem esse conhecimento (Figura 3), destacando,
assim, a importância da divulgação de informações sobre o tema. Além disso, quase 65% dos
moradores disseram não saber a fonte causadora do excesso de nitrato (Figura 4), que, no caso de
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Parnamirim, é resultado do lançamento inadequado de esgoto nos corpos hídricos. Assim, a
probabilidade de os habitantes contribuírem para a elevação dessa taxa é muito maior, uma vez
que não há conhecimento e, portanto, prevenção.
Posteriormente, perguntou-se se sabia qual aquífero abastecia o bairro e se tinham ideia
da importância dos aquíferos para o ecossistema e uso humano. Cerca de 67% dos entrevistados
responderam não conhecer o aquífero que abastece a cidade, enquanto mais da metade disse que
não sabia a importância dos aquíferos para o ecossistema humano. Logo, esses números são
preocupantes, uma vez que os aquíferos são de grande importância para o ambiente e para a
sociedade, fazendo-se necessário o conhecimento de todos, para que ocorra a preservação e,
consequentemente, a diminuição de contaminante.
Em seguida, foi perguntada, respectivamente, a origem da água destinada para o consumo
na residência e o destino do esgoto produzido. Mais de 60% dos entrevistados respondeu que sua
água era proveniente de uma empresa de fornecimento privado (Figura 5), a CAERN, responsável
por administrar e controlar as taxas de nitrato na água fornecida, além de informar a quantidade
dessa substância presente. Igualmente, quase metade dos moradores que responderam à
pesquisa disse utilizar o sistema de fossa em sua residência (Figura 6), e apesar de ser um método
melhor do que o despejo direto na rua pode causar problemas ambientais se não instalada
corretamente. Isso porque os dejetos podem infiltrar-se no subsolo e contaminar os lençóis
freáticos, caso não haja a devida proteção, o que contribui para o aumento do teor de nitrato.

Figura 5: Origem da água destinada para consumo

Figura 6: Destino do esgoto na residência

Por fim, foi indagada qual a opinião dos entrevistados acerca da importância de estudos
mais aprofundados sobre o nitrato na água e suas consequências.

Figura 7: Importância de estudos mais aprofundados sobre o tema
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Para a maioria dos entrevistados, 66% responderam ser de grande importância, 26%
entendem importância média, 4% importância pequena e 4% nenhuma importância. Ademais, a
realização de estudos mais detalhados é fundamental para analisar os impactos causados pelo
excesso de nitrato nos corpos hídricos, no tocante a saúde e meio ambiente local.

5 CONCLUSÃO
Tendo sido analisados os dados coletados, e por meio da comparação entre as
concentrações de nitrato ao longo dos meses, observa-se o descumprimento da legislação e das
normas relacionadas ao controle de qualidade da água para consumo humano. Parte significante
dos moradores de Parnamirim-RN utiliza água imprópria para preparar seus alimentos ou mesmo
para dessedentação de animais, o que pode trazer inúmeros malefícios à saúde.
A água fornecida pela CAERN nesses bairros, bem como em muitos outros da cidade, vem
de poços cujos níveis de nitrato estão elevados, resultado da contaminação dos lençóis freáticos
graças ao esgoto que percola, na maioria dos casos, de fossas sépticas até a fonte subterrânea.
Mesmo diante disso, porém, não são feitos os esforços necessários para que os efluentes
domiciliares do município sejam direcionados a uma estação de tratamento a fim de evitar o
comprometimento dos corpos de água. Logo, evidencia-se a falta de interesse das autoridades
governamentais em investir na preservação ambiental e bem estar da comunidade.
Igualmente é a falta de informações, confirmada na pesquisa respondida pelos habitantes.
Mais da metade dos entrevistados afirmou que nunca havia observado a quantidade de nitrato
presente em sua água, de forma que se torna possível concluir que a maioria dos atingidos por tal
problema não faz ideia de seu acontecimento. E, embora um número considerável tenha noção
dos riscos que o excesso de nitrato traz à saúde, de nada isso adianta se a quantidade de
indivíduos que sabe qual é o limite máximo permitido ainda é demasiadamente pequena.
Como medidas mitigadoras da situação ambiental, na qual Parnamirim se encontra, é
preciso que haja intensa educação ambiental, com foco no problema maior que é o nitrato e a
ausência de saneamento básico. Apenas 19% dos participantes da pesquisa responderam que têm
seus efluentes destinados a esgotamento sanitário e quase metade ainda utiliza fossas,
contribuindo de forma inconsciente para o aumento dos níveis de nitrato.
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RESUMO
Obter foto

Este artigo abrange a temática relacionada ao
saneamento básico, tendo como o objetivo geral
elaborar um diagnóstico do saneamento ambiental, no
bairro de Nova Parnamirim, localizado no município de
Parnamirim-RN, no ano de 2016. A metodologia partiu
de pesquisas bibliográficas (GIL, 2009) em periódicos,
dissertações, livros e documental em sites oficias.
Caracterizou-se como exploratória e descritiva mediante
coleta e análise dos dados secundários e primários.

Como resultados tem-se que a ausência do saneamento
ambiental traz inúmeros problemas ambientais na
comunidade e que o essencial é uma boa educação local,
partindo de todos os responsáveis pela vida do ser
humano, como também uma boa gestão governamental,
pois a falta que esse recurso traz, impossibilita a vida de
muitas pessoas, com pontos extremamente negativos
para
toda
a
comunidade
local.

PALAVRAS-CHAVE: saneamento ambiental, limpeza urbana, poder público.

ENVIRONMENTAL SANITATION DIAGNOSIS NEIGHBORHOOD IN NOVA
PARNAMIRIM, IN PARNAMIRIM-RN
ABSTRACTr
This article covers the issue related to basic sanitation,
with the overall objective to elaborate a diagnosis of
environmental sanitation in New Parnamirim district,
located in the municipality of Parnamirim-RN, in the year
2016. The methodology came from literature searches
(GIL, 2009) in journals, dissertations, books and
documents on official sites. It characterized as
exploratory and descriptive through collection and

analysis of secondary and primary data. As a result it has
to be the lack of environmental sanitation brings many
environmental problems in the community and that the
key is a good local education based on all those
responsible for human life, as well as a good governance
as lack that feature brings, prevents the lives of many
people with very negative points for the entire
community.

KEYWORDS: environmental sanitation, urban sanitation, public authorities.
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1 INTRODUÇÃO
O saneamento ambiental também denominado de saneamento básico é uma atividade de
extrema importância para as áreas tanto rurais quanto urbanas, pois essas são espaços de
produção e de geração, constante, de resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Essa temática,
saneamento ambiental, aborda a distribuição da água potável, o tratamento de rede de esgoto, a
coleta de resíduos sólidos e o controle de águas pluviais (BRAGA, et al., 2005; PHILLIPPI JR;
SILVEIRA, 2014).
Para muitos autores o saneamento básico é entendido como sendo o conjunto de
planejamento e de procedimentos adotados em um determinado local visando uma situação
higiênica para os moradores da comunidade. Esse serviço pode ser prestado por empresas
públicas ou privado e é considerado algo essencial não somente para melhoria de vida, mas
também importante para o meio ambiente.
Além disso, o planejamento de saneamento deve estar pautado nas políticas públicas e
sendo desenvolvidas práticas sustentáveis mediante “um processo de decisão político-social e não
apenas como um produto técnico” (BRASIL, 2009). Esse planejamento deve comungar com
informações precisas, ético, debates, participativo e visando realizar ações conjuntas e
participativas junto à comunidade local.
Essas ações participativas devem-se ser acompanhadas por uma definição que trata dos
conceitos de medidas de cunho estruturais e estruturantes sobre todo o planejamento das ações.
As iniciais condizem às tradicionais aplicações econômicas em obras, com interferências físicas
relevantes na área, para a definição das infraestruturas físicas da distribuição de água potável,
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das
águas pluviais urbanas, ou seja: água potável, esgoto sanitário, resíduos sólidos e aguas pluviais
(PLANSAB, 2013).
No Brasil a limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos são considerados na lei de
saneamento básico número 11.445/07 como serviços públicos compostos pelas atividades de:
coleta, disposição final do lixo, transbordo e transporte dos resíduos, triagens para reciclagem ou
reuso e tratamentos que incluem também a compostagem. Essa mesma lei assegura que essa
atividade é um direito de todos, assim como também define que o município é responsável pelo
planejamento do saneamento.
Ademais, no Artigo 11, dessa mesma lei, estabelece um conjunto de condições de validade
dos contratos que tenham como objetivo o fornecimento de serviços públicos de saneamento, tais
como: diagnóstico ambiental, cenário ambiental, planejamento ambiental e o plano de
saneamento básico como ferramenta do planejamento. Além de ações de cunho legal como:
estudo que comprove a viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação universal e
integral dos serviços, normas de regulação e escolha da entidade de regulação e de fiscalização;
realização prévia de audiências e de consulta públicas; mecanismos de controle social nas
atividades de planejamento, regulação e fiscalização e hipóteses de intervenção e de reaquisição
dos serviços.
A ausência do saneamento acarreta situações ambientais negativas para a população. Um
estudo feito pelo Instituto Trata Brasil constatou que o nosso país vive com centenas de milhares
de casos de internação por diarreias todos os anos, sendo cerca de 400 mil casos em 2011, desses
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53% eram crianças de 0 a 5 anos de idade. Outro estudo, agora do BNDES, estima que 65% das
internações hospitalares em crianças se dão pela deficiência do tratamento de esgoto e
inexistência de água limpa, prejudicando-as até mesmo em seu desempenho escolar, já que foi
comprovado que as que não possuem saneamento, têm um rendimento escolar de 18% a menos
(TRATA BRASIL, 2015).
Porém, para muitos gestores públicos, o saneamento ambiental não passa a ser prioridade
em suas agendas. Não o bastante, o Brasil teve duas décadas de atraso em relação ao
saneamento, conforme dados destacados pelo Ministério das Cidades apontaram que 36 milhões
de pessoas ainda não tem acesso à água tratada, além de que 48, 1% tem esgoto coletado e
menos de 40% é tratado. Entre todos os estados brasileiros, apenas 7 capitais possuem mais de
80% dos domicílios tem rede de coleta de rejeitos. Outro dado que assusta é que cerca de 7
crianças morrem por dia pela falta dele. Isso gera a pergunta “por que o saneamento não é
disponibilizado para toda a população, visto que isto é previsto em lei como um direito?” (SNIS,
2016, p. 188).
Essa temática é muito discutida por autores de referência no que diz respeito ao ambiente
e melhoria de vida, tratando da carência do saneamento básico que é o objeto desse estudo,
porém pouco se tem voltado para a área, objeto deste estudo. Mediante a essa problemática
indaga-se: qual a situação do saneamento ambiental no bairro de Nova Parnamirim, em
Parnamirim-RN? Frente a ese contexto, o objetivo desse estudo é elaborar um diagnóstico da
falta do saneamento ambiental no bairro de Nova Parnamirim, localizado no município de
Parnamirim-RN, no ano de 2016.
Justifica-se este estudo, na medida em que é visto que a situação precária da ausência do
serviço de saneamento básico traz inúmeros fatores negativos para uma comunidade. Com isso foi
buscado comprovações para constatar essa afirmativa, a fim de conscientizar as pessoas acerca
desse fato, visto que é algo frequente.
Este artigo está estruturado nas seguintes seções: a primeira, introdução, o qual é
abordado os conceitos de saneamento básico e sua importância; a segunda, fundamentação
teórica, que inicialmente traz o conceito de recursos naturais, seguido da fundamentação do
estudo em questão; a terceira, metodologia, o qual é informado o método utilizado para o estudo
e logo após o local de pesquisa e as suas características; a quarta, resultados são mostrados,
comprovando o que foi dito durante todo este artigo; a quinta, conclusão, que descreve a
concordância no pensamento das autoras, com afirmativas e fechamentos finais na comprovação
da temática e artigo em questão; e por fim as referências que deram embasamento teórico e
metodológico para a pesquisa.

2 RECURSOS NATURAIS
Nesta seção abordaram-se principais conceitos que deram suporte a pesquisa em tela.
Os recursos naturais são considerados tipos de materiais encontrados na natureza e que
viáveis ao uso para devidos fins. Eles são denominados dessa forma quando favorecem ao ser
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humano e não danificam o meio ambiente, tais como: agua, ar, solo, vegetação. Na definição de
Recurso Natural estão relacionados três aspectos: tecnologia, economia e meio ambiente.
Dentre esses Recursos há duas classificações: renováveis e não-renováveis. Os renováveis,
após o seu uso, continuam disponível na natureza, devido ao seu ciclo natural. No entanto, com o
passar do tempo eles podem se tornar inutilizável para a existência humana. Já os não renováveis,
não podem mais ser reaproveitados após sua retirada. Dentro desses Recursos, existem os
minerais energéticos (combustíveis fósseis e urano) e não energéticos (fósforo, cálcio e outros).

Saneamento básico nas trilhas do esgoto doméstico
O saneamento ambiental mostra-se como um aliado importante, no sentido de melhoria
na saúde para a população. Ela reforça também que além desse serviço, o bem-estar de uma
comunidade e a privação de doenças depende da distribuição de renda, hábitos saudáveis,
condição de habitação e alimentação, além de higiene, entre outros (KRASILCHIK et.al., 2001).
Além disso, o diagnostico sobre saúde e saneamento deve ser entendido como importante para o
planejamento de políticas públicas locais.
Essa importância do saneamento básico para Phillippi Jr e Silveira (2014) é importante que
se tenha um claro conhecimento das relações essenciais entre as condições ecológicas, culturais e
de saúde humana para que se tenha um ambiente saudável com igualdade de direitos sociais e
sustentabilidade. Uma escala global citada nesse capítulo, refere-se à biodiversidade que vem
perdendo seu valor em um ritmo acelerado, agindo sobre os estudos da ciência um
enfraquecimento e diminuindo os ecossistemas como também a capacidade de melhoria de vida.
Para a Organização Mundial de Saúde, o saneamento ambiental refere-se as medidas de
controle de todos os fatores do meio físico como: água, ar e vegetação, que exercem ou podem
agir de forma negativa com efeitos nocivos ao seu bem-estar físico, mental e social. Nesse
contexto, o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) é apontado como sendo um
processo que se apoia no “pacto pelo saneamento básico” em que se baseia nos projetos de mais
saúde, qualidade de vida e cidadania (BRASIL, 2013).
Na constituição brasileira, capitulo VI tratando do meio ambiente, no Art. 225: traz que é
direito de todos terem acesso “ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo” às atuais e as gerações vindouras.
De acordo com Giuliano Dragone (2016), presidente do conselho do Sindicato Nacional das
Concessionárias Privadas de Água e Esgoto, a meta de saneamento básico para toda a população
brasileira dificilmente será alcançada até 2033, se não houver um estímulo maior das empresas
privadas por meio de concessões ou de Parcerias Público-Privadas (PPPs).
O saneamento é apontado como sendo submetidos a uma política pública de
saneamento básico, “formulada com a participação social, e entendida como o conjunto de
princípios e diretrizes que conformam as aspirações sociais e/ou governamentais no que concerne
à regulamentação do planejamento, da execução, da operação, da regulação, da fiscalização
e da avaliação desses serviços públicos” (BRASIL, 2009.p. 36).
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Nesse contexto, o tratamento adequado do esgoto doméstico deve ser feito pelas estações
de tratamento de efluentes (ETE), e os cidadãos, devem estar atentos ao seu cumprimento e
cobrando as autoridades responsáveis pelo assunto sobre sua correta aplicação.

3 METODOLOGIA
Nesta seção abordaram-se os caminhos trilhados para a realização do estudo em tela.
Ciente da caracterização da área, objeto de investigação de da pesquisa. Este estudo caracterizouse inicialmente como pesquisas bibliográficas (GIL, 2009) mediante a realização de fichamentos
em livros, periódicos, teses e documental em sites oficiais. Pode ser considerada de cunho
exploratória e descritiva após a coleta e análise dos dados secundários e primários na medida em
que foi realizado visitas de reconhecimento da área e descritiva após a coleta e análise dos dados.
Os dados secundários foram coletados em sites oficiais tais como: Instituto Trata Brasil,
Portal Resíduo Sólido e Cidade. E os dados primários foram coletados por meio de entrevistas com
um número máximo de 11 pessoas da população local. A população de amostra foi definida pelo
método de saturação por ser indicada a definir um número de pessoas a serem entrevistadas na
definição do tamanho final de uma amostra em estudo, interrompendo a captação de novos
componentes, uma vez que nenhum novo elemento permite ampliar o número informações do
objeto investigado (GLASER; STRAUSS, 1967).
A área, objeto do estudo foi selecionada o bairro de Nova Parnamirim, localizado no
município de Parnamirim no estado do Rio Grande do Norte. Uma área pouco atendida pelos
gestores públicos, com relação ao meio ambiente e o saneamento básico. Onde se encontra três
lagoas de capitação, ruas com esgotos abertos para a área das residências.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção abordaram-se as análises e resultados das entrevistas realizadas no local
objeto deste estudo.
Na primeira indagação resgatou-se o pensar de Krasilchik et.al. (2001) sobre a importância
do saneamento ambiental como aliado importante, no sentido de melhoria da saúde para a
população local.
Questionados sobre o conhecimento e ou entendimento da importância do saneamento
ambiental na comunidade, 100% dos entrevistados responderam que entendem a importância
desse recurso para seu ambiente (Figura 1).
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Figura 1: conhecimento sobre o saneamento ambiental na comunidade

No segundo questionamento abordou-se o pensar de Phillipe Jr (2014. 60 p.) de ser
“fundamental que se tenha um claro conhecimento das relações no que diz respeito também a
saúde humana para que se tenha um ambiente saudável com igualdade de direitos sociais e
sustentabilidade”.
Sobre o desequilíbrio do ambiente com relação à saúde, os moradores destacaram doenças
presentes como: dermatite, dengue, doenças transmitidas por mosquitos, micose, rinite alérgica,
diarreia, infecção intestinal, leptospirose, barriga d’água, verme, infecção na pele, cólera, febre
amarela e zika vírus. Sendo que a dengue, a zika vírus e os vermes foram os mais citados por
todos os participantes envolvidos na entrevista.
Na terceira indagação, de acordo com a politica ambiental, foi redigida com base na
afirmativa que deve se impor ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preserválo para os presentes e as futuras gerações. Com relação a participação do poder público na gestão
do saneamento básico de qualidade: (Figura 2)

Figura 2: Atenção do poder público para a organização desse recurso
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Na quarta inquirição foi baseada na afirmativa de que o ambiente não deve ser danificado,
mas que seja um ambiente favorável para a vida do ser humano em todos os aspectos. Com
entendimento sobre essa questão principal, foi cogitado das famílias se a falta daquele recurso em
sua área de moradia interferia a sua vida e a sua família (Figura 3).

Figura 3: Interferência negativa da falta do saneamento na vida secular

Pela análise e observação dos dados recolhidos, discute-se que é imprescindível que o
poder público dê uma atenção para esse recurso, visto que os problemas causados pela sua falta
são muito significativos. A melhoria de vida do ser humano depende também de uma água limpa e
de boa qualidade e todos têm direito a ela, como é previsto em lei.
Foi verificado que os habitantes do bairro têm ciência da importância do saneamento, mas
a maioria conhece de forma mais superficial, já que quando perguntado se a falta desse recurso
afeta a sua família, a resposta foi não na grande parte das vezes, sendo que provavelmente possa
ter afetado através de alguma doença que tenha sido causada pelo consumo de água tratada de
forma errada, como uma diarreia ou uma infecção que apareceu sem causas aparentes ou nas
várias vezes em que há grandes alagamentos pela falta do saneamento.
Uma observação importante foi a revelação de um dos entrevistados, em que colocava em
questão o descaso da própria sociedade para com o cuidado de sua de moradia, onde muitos
deles, despojavam as águas usadas de suas lavanderias a rua, simplesmente, para que não
prejudicasse o seu bem-estar com o esgotamento da sua fossa. O que se destaca em uma
declaração com essa é a falta principal da educação ambiental na sociedade, que no período em
que estamos ainda é algo vazio e sem muita visibilidade, sem suporte para que os indivíduos
entendam que melhor investir na prevenção e no cuidado com o meio ambiente do que arcar com
os custos da reparação.
Essa discussão tendo como viés a busca pelo entendimento de que a ausência do
saneamento ambiental adequado afeta toda uma sociedade foi abordada neste estudo, apesar de
que muitos ainda internalizaram essa temática e ainda não percebem a dificuldade que uma área
não saneada pode comprometer a saúde ambiental e melhoria de vida.
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5 CONCLUSÃO
Como resultados tem-se que a ausência do saneamento ambiental traz inúmeros
problemas ambientais na comunidade e que o essencial é uma boa educação local, partindo de
todos os responsáveis pela vida do ser humano, como também uma boa gestão governamental,
pois a falta que esse recurso traz, impossibilita a vida de muitas pessoas, com pontos
extremamente negativos para toda a humanidade. Essa foi uma maneira de mostrar as pessoas
que o ambiente em que vive necessita de cuidados para que sua geração futura não sofra com
tantos danos que nos cercam, e para que a possiblidade de entendimento e busca por parte desse
recurso seja cobrada e devidamente feita por partes daqueles que se dispõe a efetivar de verdade
um governo de conquistas, não só para ele, mas para toda a sociedade em questão.
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RESUMO
Tendo em vista a necessidade de mensurar o
desenvolvimento de forma completa, considerando e
dando
a
devida
importância
às
condições
socioambientais, o objetivo desta pesquisa foi avaliar a
sustentabilidade da microrregião geográfica do Vale do
Açu-RN, utilizando método o índice DNA Brasil adaptado
com o i IDS³, no ano 2010. Com metodologia pautada em
pesquisa bibliográfica documental, buscaram-se dados
secundários em bases de dados oficiais, a partir dos quais
foram selecionados doze indicadores, adaptados do

Índice DNA Brasil, divididos entre dimensões social,
ambiental e econômica. Como resultado, constaram-se
índices diversos entre os nove municípios avaliados, indo
de péssimos a ótimos, mas com predominância de
valores abaixo do considerando bom. Conclui-se a
necessidade de amplos investimentos nas três
dimensões dos municípios, sobretudo na social, e
também a possível melhoria dos resultados obtidos com
o índice caso houvesse maior disponibilidade de
indicadores.

PALAVRAS-CHAVE: Índice DNA Brasil, Semiárido, Sustentabilidade

SUSTAINABILITY DNA OF THE BRAZILIAN SEMIARID: MICROREGION OF VALE DO
AÇU-RN
ABSTRACT
In view of the need to measure the development fully
considering and giving due importance to the social and
environmental conditions, the objective of this research
was to evaluate the sustainability of geographic
microregion Vale do Açu-RN using method the DNA index
Brazil adapted with hi IDS³ in 2010. With methodology
guided by documentary literature, sought secondary data
from official databases, from which we selected twelve
indicators adapted DNA Index Brazil, divided between

social, environmental and economic dimensions. As a
result, they consisted are several indices among the nine
municipalities evaluated, ranging from terrible to great,
but with a predominance of values below considered
good. The conclusion is the need for large investments in
the three dimensions of the municipalities, especially in
the social, and also the possible improvement of the
results obtained with the index case had greater
availability indicators.

KEYWORDS: DNA Brasil Index, Semiarid, Sustainability
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1.

INTRODUÇÃO

As ideias de progresso ilimitado e consumo, bases da sociedade atual, trouxeram inúmeros
questionamentos sobre a sustentabilidade das gerações, como os definidos pelo Relatório
Brundtland de 1987, elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento,
que marca o começo de um processo de questionamento do modelo de desenvolvimento vigente
e do próprio conceito de desenvolvimento pautado na economia (VEIGA, 2010).
A utilização do Produto Interno Bruto (PIB) como indicador de desenvolvimento estaria
levando a um desenvolvimento focado, sobretudo no crescimento econômico, à custa de prejuízos
graves nos aspectos social e ambiental, em especial à população mais pobre. Com a publicação
anual do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) pela Organização das Nações Unidas (ONU), no
entanto, o crescimento econômico deixa de ser objetivo e passa a ser um meio de melhorar a
qualidade de vida da população (LOUETTE, 2009).
Apesar do índice de desenvolvimento humano (IDH) TR se mostrar valioso ao tirar o foco do
crescimento econômico, apresenta fragilidades quanto à multidimensionalidade de informações
de uma realidade social, sendo necessários indicadores que englobem outras dimensões, como a
ambiental, e sejam mais criteriosos. Por esse viés a Agenda 21 Global, do Rio-92, colocou o tema
indicadores de sustentabilidade em voga na medida em que apresentou a necessidade da
definição de indicadores de sustentabilidade para tomadas de decisões nas diversas escalas
espacial (PHILIPPI JR. MALHEIROS, 2012). Nesse cenário de definições, surge o Índice DNA Brasil,
indicador de quarta geração que permite a comparação e análise em sete dimensões distintas
(VEIGA, 2010).
O objetivo desta pesquisa foi avaliar a sustentabilidade da microrregião geográfica do Vale
do Açu-RN, utilizando método o índice DNA Brasil adaptado com o i IDS³, no ano 2010. Essa
microrregião do semiárido potiguar, uma das dezenove microrregiões do estado brasileiro do Rio
Grande do Norte pertencente à Mesorregião do Oeste Potiguar, é formada pelos municípios de
Açu, Alto do Rodrigues, Carnaubais, Ipanguaçu, Itajá, Jucurutu, Pendências, Porto do Mangue e
São Rafael, banhada pela Bacia Hidrográfica do rio Piranhas-Açu, estendendo-se cerca de 44.000
km², desde a nascente no Estado da Paraíba, município de Bonito de Santa Fé, atravessando terras
potiguares e desaguando, por meio do delta, no litoral da cidade de Macau–RN (GOMES, 2009).
Uma microrregião brasileira é conceituada como sendo um conjunto de municípios
contíguos e que foram definidas como partes das mesorregiões que apresentam especificidades,
quanto à organização do espaço. Porém, essas especificidades não significam uniformidade de
atributos, nem conferem às microrregiões auto-suficiência e tampouco o caráter de serem impar,
devido a sua articulação a espaços maiores, quer à mesorregião, à Unidade da Federação, ou à
totalidade brasileira (BRASIL, 1990).
Os resultados da pesquisa, ao apontarem as forças e fraquezas da situação dos municípios
em diversas dimensões, permitem o direcionamento das políticas públicas e ações populares para
alcançar um processo de desenvolvimento realmente sustentável, além de constituírem também
uma fonte de informações para pesquisas futuras.
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2.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1

O desenvolvimento posto em questão

A formação da sociedade global atual baseada no crescimento através da indústria e na
busca por um progresso ilimitado pautado nos recursos naturais levou a um processo de
desenvolvimento extremamente danoso ao meio ambiente e que desconsidera as necessidades
das parcelas mais pobres da população, acumulando, ao longo dos anos, danos imensuráveis de
cunho ambiental e social (VEIGA, 2010).
Embora de início não houvesse necessidade de se distinguir desenvolvimento de
crescimento econômico, essa é uma diferenciação fundamental na atualidade. Até idos dos anos
de 1960, as nações desenvolvidas eram as que tinham se tornadas abastadas meio da
industrialização e as tidas como subdesenvolvidos eram as que tinham menos recursos, levando a
uma associação entre riqueza e desenvolvimento. Mas, após com o entendimento de que o
crescimento econômico em países semi-industrializados não havia se convertido em melhorias
para a população, sobretudo no acesso à saúde e à educação, teria sido posto em questão o
sentido de desenvolvimento a luz do Produto Interno Bruto (PIB) (VEIGA, 2010).
O PIB corresponde à soma de riquezas finais produzidas em determinada região ou parcela
da sociedade, além de estar em evidência na mídia e opinião pública, é usado como referência
para análises, guiando decisões tomadas por pessoas em cargos e posições de influência e decisão,
levando a países e organizações cuja prioridade é o crescimento do PIB, um indicador que
considera despesas com acidentes, poluição, contaminações tóxicas, criminalidade ou guerras tão
relevantes quanto investimentos em habitação, educação, saúde ou transporte público, sem fazer
distinções entre o que é produtivo ou destrutivo, que eleva ou rebaixa a condição humana. Para
realmente medir a riqueza de uma nação, portanto, seria necessária uma avaliação mais
abrangente, que levasse em conta aspectos não apenas econômicos, mas também sociais e
ambientais (LOUETTE, 2009).
Ter o PIB o principal indicador de desenvolvimento, como colocado por Sheng (2001), leva
a governos e, consequentemente, políticas públicas que focam no crescimento econômico ao
custo de negligenciar as necessidades socioambientais sob sua jurisdição. Corroborando com esse
pensar Furtado (1974) descreve que o desenvolvimento econômico não passa de um mito, através
do qual tem sido possível desviar as atenções da tarefa de identificar as necessidades básicas,
possibilidades de avanços e melhorias da coletividade em prol do crescimento econômico. Isso
tem levado a população, sobretudo aquela parcela mais vulnerável, a se sacrificar em nome do
suposto desenvolvimento, mantendo um sistema produtivo de caráter predatório. Para esse
autor, o entendimento de desenvolvimento reside no centro da visão de mundo predominante e
que dela vem a visão do homem como agente transformador do mundo.
No entanto, no ponto de vista do homem como agente transformador, a compreensão de
sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável passou a ser tomada como um objetivo final de
um determinado desenvolvimento que pode ser suportado, mantido. A situação sustentável pode
ser compreendida, também, como tudo aquilo que pode ser obtido, permanentemente, em
condições semelhantes ou superiores de vida em dado ecossistema, objetivando a capacidade de
ser resilientes. Ela pode ser relacionada a um melhor estado de qualidade de vida de populações
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em seus territórios vivenciais, a partir da capacidade de suporte dos ecossistemas. Essa qualidade
de vida pode ser compreendida como o grau de prazer, satisfação e realizações socioeconômicas
concretizadas por cada indivíduo em seu cotidiano vivencial (SILVA et al., 2015, p.200).

2.2 Indicadores de sustentabilidade
Existe inúmeros estudo que buscam conceituar indicadores, mas de uma forma geral, é
entendido um conjunto de variáveis, atreladas a dimensões, que indicam o nível de
sustentabilidade de um determinado fenômeno por meio de uma medição. Porém deve ter-se em
mente de que “a ideia é que aquilo que está sendo efetivamente medido tenha significado maior
do que simplesmente o valor associado a essa medição, sempre dentro da proposta do uso do
indicador na tomada de decisão” (PHILIPPI JR. MALHEIROS, 2012.p.35).
O PIB, embora esteja em evidência e ainda seja usado como parâmetro de
desenvolvimento, tem um escopo muito reduzido para ser utilizado como indicador principal. A
venda de recursos naturais, por exemplo, é contabilizado como um aumento do PIB, como algo
positivo, desde que gere lucro, desconsiderando as dificuldades futuras que podem surgir em prol
da riqueza imediata. A tomada dos campos de agricultores familiares e sua expulsão para regiões
periféricas por grandes produtores, por exemplo, é contabilizada como aumento da produtividade
da empresa rural e enriquecimento do município. O que é deixado de lado, no entanto, são os
custos gerados para a sociedade com as favelas criadas, o desconforto de famílias expulsas e o
desemprego, mascarados de desenvolvimento (LOUETTE, 2009).
Entende-se, na visão de Louette (2009), que herdamos um sistema de contas nacionais
restrito à dimensão econômica, que fornece a soma dos valores e custos de produção de bens e
serviços. Com a introdução dos Indicadores de Desenvolvimento Humano (IDH), no entanto, teria
havido uma inversão radical: o social deixa de ser um meio e passa a ser objetivo, enquanto os
aspectos econômicos tornam-se meio para prover uma vida com saúde, educação, cultura e lazer,
melhorando a qualidade de vida da coletividade. Para manter esse sistema, é preciso adotar uma
contabilidade que priorize qualidade de vida, progresso social real, e dê resultados que vão além
do simples aumento ou queda do PIB.
O IDH, apesar de ter se mostrado de suma importância no processo de deslocar o foco do
crescimento econômico e integrar aspectos sociais aos objetivos públicos e governamentais, é
obtido pela média aritmética dos índices de renda, escolaridade e longevidade, deixando de lado
diversos aspectos relevantes à sociedade, como a situação ambiental, cívica e cultural do local
analisado. Uma renda muito elevada, por exemplo, poderia alavancar o IDH de uma localidade, a
despeito de seus déficits nos outros dois âmbitos, invisibilizando-os e mascarando o
desenvolvimento local, reforçando a ilusão que visava desconstruir. Mesmo o PNUD admite que o
IDH não é senão um ponto de partida, emitido como uma medida sumária mais voltada ao bem
estar humano que ao rendimento, mas completada por uma série de indicadores sobre assuntos
específicos, que permitem avaliar outras dimensões do desenvolvimento. Ainda assim, o IDH
permite diferenciar bem-estar e rendimento: nem sempre o país de PIB mais alto é o possuidor do
maior IDH (VEIGA, 2010).

2.3

Índice DNA Brasil
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O foco de críticas e de discussões ao IDH intensificou no Núcleo de Estudos de Políticas
Públicas (NEPP) da Universidade de Campinas (UNICAMP), situada em São Paulo, uma um debate
sobre a necessidade de um sistema mais analítico de medidas, já então chamado de Sistema
Múltiplo de Indicadores (SMI). Após um primeiro contato com o Instituto DNA Brasil, essa
discussão foi acelerada e se optou pela realização de uma primeira aplicação do SMI, que passou a
ser denominado Índice DNA Brasil. Nascia, a partir da criação deste índice, uma parceria entre o
Instituto DNA Brasil e o NEPP.
O índice DNA Brasil aborda sete dimensões distintas (Quadro 1), dentro das quais constam
24 indicadores. Para demonstrar a comparação entre as dimensões abordadas, é usada uma forma
geométrica: o referencial como círculo com o comparado como um polígono dentro dele, formado
pelo conjunto de pontos definidos. O índice se destaca pela sua abrangência, ao levar em conta as
diversas dimensões e indicadores que o compõem, a adaptabilidade ao local de aplicação e a
facilidade de comparação, em vista da representação geométrica.

3.

METODOLOGIA

A presente pesquisa iniciou-se através pela pesquisa bibliográfica (GIL, 2009) realizada em
diversas bases de dados online, na biblioteca central Zila Mamede (UFRN) e biblioteca central
Sebastião Fernandes (IFRN-CNAT), para coletar informações sobre desenvolvimento, indicadores
de sustentabilidade e sobre o do Índice DNA Brasil em livros, teses e periódicos, acompanhada da
construção de fichamentos. Em seguida, para a mensuração do índice, teve início a etapa de
pesquisa documental, para coletar dados secundários em bancos de dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e do
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) de dados históricos do
desenvolvimento nas dimensões de cunho socioeconômica e ambiental, da área deste estudo,
organizados em tabelas construídas ao decorrer das buscas e correlacionando com a construção
do índice para dar continuidade à pesquisa.
Em decorrência da ausência de informações de alguns dos indicadores propostos pelo
método o índice DNA Brasil, os indicadores encontrados para os municípios no período estudado
foram reorganizados em três dimensões básicas: social, ambiental e econômica.
A análise dos dados deu-se por meio do método Índice DNA Brasil (LOUETTE, 2009; SOUTO,
2006) adaptado com o do método Instrumento de Avaliação Metodología para Estimar el Indice
de Desarrollo Sostenible de Territorios IDS³, também denominado de Biograma (SEPÚLVEDA,
2009). Os indicadores foram separados entre três dimensões mencionadas, cada uma com quatro
indicadores distintos, para obter o índice de sustentabilidade de cada município em cada uma
delas. Foi mensurado que os índices possuem valores compreendidos entre 0 e 1, sendo o 0 a
situação péssima e o 1 a situação ideal. Para análise as situação do índice, do DNA e do IDS³, foram
considerados intervalos entre 0 e 0,2 como péssimo, de 0,2 a 0,4 como ruim, de 0,4 a 0,6 como
mediano, de 0,6 a 0,8 como bom e de 0,8 a 1 como ideal, conforme Figura 1.
Péssimo

Ruim

Mediano

0
0,2
0,4
0,6
Figura 1: Situação do índice de sustentabilidade a partir do DNA
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Após a definição das dimensões e indicadores pautou-se no método Índice DNA Brasil e para
o calculo dos índices dos indicadores de sustentabilidade foi utilizado o método IDS³.
As dimensões foram: social, ambiental e econômica (Tabela 1). Na dimensão social foi
utilizada como indicadores a taxa de analfabetismo da população a partir de 15 anos ou mais de
idade, a porcentagem de acesso ao ensino superior, à taxa de mortalidade infantil e o Índice de
Gini. Na dimensão ambiental, acesso a saneamento básico, abastecimento de água pela rede
geral, destino adequado do lixo e ausência de instalações sanitárias. Por fim, na dimensão
econômica, renda média domiciliar per capita, taxa de ocupação, rendimento médio das mulheres
em relação aos homens e diferença de rendimentos por cor.
Tabela 1: Sistematização: Dimensões, indicadores, parâmetros, fonte e função relação

Dimensões

Social

Ambiental

Econômica

Indicadores
Taxa de analfabetismo
Acesso ao ensino superior
Taxa de mortalidade infantil
Índice de Gini
Saneamento básico
Destino adequado do lixo
Abastecimento de água pela rede geral
Ausência de instalações sanitárias
Renda domiciliar per capita
Rendimento médio das mulheres em relação
ao dos homens
Diferença de rendimentos por cor
Taxa de ocupação

Fonte
IPEADATA
IBGE
DATASUS
DATASUS
IBGE
DATASUS
DATASUS
DATASUS
DATASUS
IBGE

funçã0
–
+
–
–
+
+
+
_
+
+

IBGE
IBGE

–
+

Como exposto na Tabela 2, dos municípios que compõem a Microrregião do Vale do Açu,
Porto do Mangue apresentou o índice de 0,28, do município mais baixo, único classificado de
situação ruim, pois apresenta um índice social péssimo em função da alta taxa de analfabetismo
aliada ao baixo acesso ao ensino superior, além de índices ruins nas outras dimensões.
Os municípios Carnaubais, Ipanguaçu, Jucurutu e São Rafael apresentaram índice municipal
mediano de: 0,48, 0,53, 0,45 e 0,42 respectivamente. Carnaubais, Jucurutu e São Rafael
apresentam índices econômicos ruins de: 0,26, 0,36 e 0,35, respectivamente, com rendas per
capita e taxas de ocupação baixas. Ipanguaçu apresenta índice ambiental ruim de 0,36, com
baixíssimo acesso a saneamento básico, bem como Porto do Mangue, indice ruim de 0,31; São
Rafael apresenta, também, um índice social ruim de 0,35, isso muito preocupante, indicado pela
mortalidade infantil alta e baixo acesso ao ensino superior. Apesar desses problemas, esses
municípios apresentaram índices melhores nas outras dimensões.
Os municípios com os melhores índices, classificados como bons, foram Açu, Alto do
Rodrigues, Itajá e Pendências, com boa média nas três dimensões. Ainda assim, Açu e Pendências
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apresentaram índice econômico um pouco mais baixo que os outros, assim como Itajá apresenta
índice ambiental mediano, principalmente em função da alta ausência de instalações sanitárias.
Tabela 2: Índices da sustentabilidade dos municípios do Vale do Açu

Município
Açu
Alto do Rodrigues
Carnaubais
Ipanguaçu
Itajá
Jucurutu
Pendências
Porto do Mangue
São Rafael

Dimensão
Social
Ambiental
Econômica
0,68
0,61
0,65
0,76
0,52
0,66
0,54
0,36
0,76
0,42
0,46
0,52
0,60
0,90
0,17
0,31
0,35
0,57

Índice do
Município
0,53
0,61
0,69
0,70
0,26
0,48
0,69
0,53
0,64
0,61
0,36
0,45
0,59
0,70
0,36
0,28
0,35
0,42
O DNA Brasil
0,53

Os índices também estão apresentados, de acordo com sua dimensão, nas figuras 2, 3 e 4.
Açu
São Rafael

Porto do
Mangue

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Alto do
Rodrigues

São Rafael

Porto do
Mangue

Carnaubais

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Açu
Alto do
Rodrigues

Porto do
Carnaubais
Mangue

Jucurutu

Itajá

Figura 2: Índice do DNA social

Índice

Açu
Alto do
Rodrigues

Carnaubais

Ipanguaçu Pendências

IpanguaçuPendências

Pendências

São Rafael

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Jucurutu

Itajá

Índice

Figura 3: Índice do DNA ambiental

Ipanguaçu
Índice
Jucurutu

Itajá

Figura 4: Índice do DNA econômica

Assim, é possível constatar que, na dimensão social, o município Porto do Mangue tem
índice péssimo de 0,17; São Rafael apresenta índice ruim de 0,35, já os de Jucurutu, Carnaubais e
Ipanguaçu têm índices medianos de: 0,46, 0,52 e Açu, Alto do Rodrigues, Itajá e Pendências têm
índices bons de: 0,68, 0,65, 0,76 e 0,60, respectivamente.
Na dimensão ambiental, Ipanguaçu e Porto do Mangue apresentam índices ruins 0,36 e
0,31; Itajá, Jucurutu e São Rafael apresentam índices medianos de: 0,42, 0,52 e 0,57; Açu, Alto do
Rodrigues e Carnaubais apresentam índices bons de: 0,61, 0,76 e 0,66, respectivamente;
Pendências tem índice ideal de 0,90, por apresentar 89,55% dos domicílios com abastecimento de
água pela rede geral.
Na dimensão econômica, Carnaubais, Jucurutu, Porto do Mangue e São Rafael apresentam
índices ruins de: 0,26; 0,36; 0,36 e 0,35. Pendências e Açu indice mediano de: 0,59 e 0,53 e os
municípios do Alto do Rodrigues, Ipanguaçu e Itajá apresentam índices bons de: 0,69; 0,69 e 0,64,
respectivamente.
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Tanto na Tabela 2 quanto na Figura 5, podem-se ser observados os índices da situação dos
municípios por dimensão e também o índice municipal de cada um. Observa-se que o DNA Brasil
da microrregião do Vale do Açu-RN foi mediano, de 0,53, sendo agravado na dimensão social pela
alta Taxa de analfabetismo e elevado Índice de Gini, como por exemplo, o município de Itajá tem
um coeficiente, GINI, de 1 corresponde à completa desigualdade em que uma pessoa recebe todo
o rendimento e as demais nada recebem; na dimensão ambiental a ausência de 69% de
saneamento básico e destino adequado do lixo apenas 0,4% vem comprometendo a situação
ambiental; na dimensão econômica o indicador renda média domiciliar per capita o município de
Porto do Mangue teve indice péssimo 0,0 e o indicador diferença de rendimentos por cor foram
os de maior agravante e o município de Açu teve, indice péssimo de 0,0.
Açu
1,0

Índice DNA

0,9
0,8

Alto do Rodrigues

0,7
0,6
0,5
0,4

São Rafael

Carnaubais

0,3
0,2
0,1
0,0

Porto do Mangue

Ipanguaçu

dimensão social
dimensão ambiental
Pendências

Itajá

dimensão econômica

índice do município

Jucurutu
Figura 5: Índice do DNA da sustentabilidade do Vale do Rio Açu-RN

5. CONCLUSÃO
A pesquisa bibliográfica mostrou os debates sobre o processo de desenvolvimento e a
importância de indicadores de DNA da sustentabilidade que podem ser considerados eficazes para
seu direcionamento no caminho da sustentabilidade. A partir deles, é possível inferir a
necessidade do aprimoramento dos métodos de mensuração de desenvolvimento e
sustentabilidade, de sua aplicação e de seu uso no processo de tomada de decisões a nível local,
regional e global. Ao serem usados como uma forma de obter avaliações mais completas de
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situações socioeconômicas, ambientais e institucionais de cada local, poderiam beneficiar
governos, empresas e população locais, para guiar a busca por melhorias na qualidade de vida, por
um crescimento econômico sustentável e por um processo de desenvolvimento que leve em conta
não só a simples obtenção de riqueza, mas também as necessidades da população e do meio
ambiente.
O índice DNA Brasil se provou uma ferramenta abrangente, ao englobar diversos aspectos
do local avaliado, adaptável, ao admitir uma variedade de indicadores, e eficaz, ao possibilitar a
mensuração da sustentabilidade de uma região de forma prática ao mesmo tempo em que cobre
grande parte das lacunas deixadas por outros indicadores.
Quanto ao município analisado, os índices obtidos demonstram a necessidade de focar
primeiramente as políticas públicas e ações governamentais nos indicadores da dimensão
econômica.
É importante ressaltar, ainda que a parca disponibilidade de dados atualizados sobre os
indicadores do município e a reduzida oferta de indicadores reduz a eficácia da ferramenta do
DNA Brasil e obrigou esta pesquisa a reduzir os parâmetros analisados quando em comparação
com os recomendados da ferramenta utilizada.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO ESTRATÉGIA DE CONTROLE DO USO DA ÁGUA:
ESTUDO DE CASO NUMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL
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RESUMO
Desde o século XX, para atender às necessidades
humanas, foi-se construindo um círculo vicioso de
extrair, utilizar e descartar os recursos naturais como a
água, o solo, a vegetação e o ar. Este estudo teve
como objetivo geral conhecer a contribuição da
educação ambiental como estratégia de controle do
uso da água numa escola de ensino fundamental, em
Natal-RN, no ano de 2016. O referido trabalho teve
como metodologia pesquisas bibliográficas, realização

de entrevistas, com alunos, e oficinas educativas para
a introdução ao tema. Como resultados, tem-se um
percentual de 55% dos alunos indicando a falta de
conhecimento sobre práticas e hábitos de Educação
Ambiental durante o ano letivo, o que confere à
estratégia de controle do uso da água o título de
assunto demasiado teórico, num mundo necessitado
de resolver os problemas ambientais, em que essa
educação se elege como norteadora de uma cidadania
ambientalmente consciente.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental, Escola, Água, Conscientização.

ENVIRONMENTAL EDUCATION AS WATER USE CONTROL STRATEGY: CASE STUDY ON A HIGH
SCHOOL
ABSTRACT
Since the twentieth century, to meet human needs,
whether it was a vicious circle-building to extract, use
and discard of the natural resources such as water,
ground, vegetation and air. This study aimed to know
the contribution to environmental education as a
strategy of control of water use in an elementary school
in Natal-RN. This work had as methodology, literature
reviews, questionnaires with students and educational

workshops to introduce the topic. As a result, there is a
percentage of 55% of students indicating a lack of
knowledge

about

practices

and

environmental

education habits during the school year, which gives the
water use control strategy the title too theoretical
matter in a world needed to solve environmental
problems, where such education is chosen as the
guideline in an environmentally conscious citizenship.

KEYWORDS: Environmental education, school, water, conscious.

XII CONGIC | II
II SECITEX

1214

1. INTRODUÇÃO
Este estudo traz à tona a discussão sobre a educação ambiental (EA) como estratégia de
controle do uso dos recursos naturais, principalmente da água em virtude da necessidade desse
bem vital para a vida, tanto para ecossistemas quanto para populações humanas. Como no caso, a
sobrevivência, o homem faz premente a interação com o meio, desde o início de sua existência.
Nesse raciocínio o relacionamento da humanidade com a natureza, o qual teve
inicialmente a ínfima intervenção nos ecossistemas, culmina, na modernidade, com uma forte
tensão sobre os recursos naturais. Dentre as diversas afrontas do homem ao meio ambiente
podemos elencar o desmatamento excessivo e predatório da flora, poluição atmosférica e sonora,
contaminação dos cursos de água e a caça indiscriminada da fauna (VENTURI, 2006).
O recurso natural, a água, sob a ótica biológica e ambiental, tem fundamental importância
para a continuidade da vida no planeta, e, portanto, abordar a relevância dos conhecimentos
sobre este recurso natural, em suas diversas perspectivas, é falar da sustentação vital da espécie
humana, da manutenção e do equilíbrio da biodiversidade e das interações de dependência entre
seres vivos e ambientes naturais. Além disso, é lúcido ressaltar o valor econômico desta valiosa
substância frente às esferas industriais, as quais lucram exponencialmente desde o abastecimento
à população até como elemento participante do processo produtivo (BACCI; PATACCA, 2008).
Mediante tal cenário, a EA, principalmente dentro do ambiente escolar, surge como uma
das saídas para combater os impactos ambientais que o homem vem gerando na natureza, uma
vez que a escola é um notável espaço para estabelecer conexões, bem como a troca de
informações em busca de uma maior conscientização. Porém, atualmente, evidenciam-se poucas
discussões sobre a contaminação dos cursos de água, mais especificamente, o uso da água, por
alunos do ensino fundamental, abordando técnicas de EA, como estratégia de mudanças de hábito
e atitudes no controle do uso da água. Autores como Phillipi Júnior et al. (2004) destacam que
esse tipo de discussão na formação da cidadania, bem como a interferência, sobre a formação
ética e justa dos estudantes, se faz primordial para a mudança de hábitos e atitudes do homem,
quanto a usos dos recursos naturais.
Não obstante, a preciosidade da água é, indubitavelmente, depreciada na atual sociedade
contemporânea, uma vez que passou a ser vista como um recurso hídrico e não mais como um
bem natural disponível para a existência humana e das demais espécies, o que acarretou no uso
indiscriminado deste bem universal, sem avaliar os passivos ambientais em relação à quantidade e
qualidade da água.
Somada ao aumento populacional numa escala mundial no último século, a degradação
hídrica atingiu tal grau de deterioração, em virtude de fatores antrópicos ligados à ocupação do
solo, à poluição e contaminação dos corpos de águas superficiais e subterrâneos, tendo por
consequência a crise da água vivida em todo o mundo, castigando aos seres humanos com uma
qualidade inadequada para o consumo, bem como intempéries naturais que a restringem.
Dentro desse contexto, a EA aparece como um importante componente para a formação e
a educação permanente da sociedade, buscando um direcionamento voltado para a resolução das
problemáticas ambientais e a contribuição da população de forma ativa. A escola surge, portanto,
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como uma instituição responsável pelo repasse de valores e conhecimentos básicos, buscando
sensibilizar os seus alunos para a busca de conhecimento que conduzam a uma convivência
harmoniosa com o meio ambiente e as demais espécies existentes no globo (DIAS, 2004).
Convém chamar atenção para o alarmante déficit atual de conscientização ambiental no
país tupiniquim, muito embora existam programas eficientes elaborados pelo poder público e até
mesmo privado, pecando na falta de unidade entre teoria e prática. Nesse sentido, é ético citar a
Política Nacional de Educação Ambiental, lei n° 9.795/1999 (BRASIL, 1999), destina-se a assegurar,
no antro educativo, a integração equilibrada das múltiplas dimensões da sustentabilidade ambiental, social, ética, cultural, econômica, espacial e política - ao desenvolvimento do País, haja
vista a participação e envolvimento social na proteção, conservação ambiental e manutenção
dessas condições a longo prazo.
Todavia, os comportamentos paradoxais a exemplo de desperdício de água em banhos
demorados, na lavagem de carros e calçadas, exprimem a indiferença social frente a este recurso
natural e as parcas resoluções adotadas. Nessa discussão, cabe avaliar o desempenho educativo
estadual do Rio Grande do Norte (RN), o qual o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio
Ambiente (IDEMA) compartilha da missão de fortalecimento do Sisnama e do ProNEA, atuando
através de programas como o Barco Escola Chama Maré, Caravana Ecológica, Projeto Orla, além
de outras ferramentas de conscientização, firmando no município de Natal-RN esta missão, por
meio dos programas municipais, a exemplo do Planeta em cena e a Agenda Verde.
Mediante a essa problemática, este estudo partiu da pergunta principal: como a educação
ambiental contribui de maneira estratégica no controle do uso da água na escola de ensino
fundamental IV Centenário, localizada em Natal-RN?
Para responder à indagação, este estudo teve por objetivo geral conhecer a contribuição
da educação ambiental como estratégia de controle do uso da água numa escola de ensino
fundamental, em Natal-RN, no ano de 2016.
De maneira exploratória, o estudo de caso (YIN, 2001) parte da experiência vivenciada nos
dias atuais na execução da EA tal qual uma mera citação nas aulas expositivas, sem lidar, na
prática, a conscientização e mudança de comportamento dos cidadãos.
Quanto à estrutura do artigo, este se organiza em seis seções, sendo introdução,
responsável pela abordagem inicial da temática tratada no presente estudo; seguida pela
fundamentação teórica, a qual tem por eixo central apresentar conceitos fundamentais da
pesquisa, fortemente embasados nas referências acadêmicas; acompanhada posteriormente, por
sua vez, da metodologia, seção destinada ao detalhamento dos procedimentos científicos de
pesquisa social. Além disso, o quarto elemento do artigo consiste na apresentação dos resultados
e discussões, com o propósito de avaliar a coleção de dados obtida durante o processo de estudo
e pesquisa; as considerações finais; as referências bibliográficas, espaço cujo é responsável pela
delimitação das fontes acadêmicas, nas quais serviu-se de conhecimento para elaboração da
problemática e suas discussões.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
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2.1 RECURSOS NATURAIS
Na modernidade, os recursos naturais vêm sendo utilizados de maneira insustentável,
avançando, em um período curto de tempo, o desequilíbrio ambiental, pondo em risco a
sobrevivência no planeta, caso não haja intervenções diretas e preventivas na perspectiva,
primordialmente, social, no sentido de conscientização.
Mediante tal discussão, faz-se necessário a compreensão do que se entende por recursos
naturais, com o intento de promover um maior esclarecimento acerca desta problemática. Na
concepção de Braga (2004), tal aspecto traduz-se como elementos cujas populações, ecossistemas
e organismos dependem para desenvolvimento social, econômico e tecnológico, em virtude da
utilização, sobretudo, de insumos advindos do meio ambiente, a exemplo da água e do solo.
Nesse sentido, tal influência consolida indubitavelmente uma relação necessária entre
tecnologia e recursos, uma vez que os processos tecnológicos são imprescindíveis para a contínua
melhoria na extração e manuseio de tais recursos. De posse desse raciocínio, destaca-se, por
exemplo, o intenso uso de chumbo, elemento químico utilizado largamente na indústria para
produção de baterias para automóveis, bem como o gás hélio atuante no tratamento da asma, o
que contribui significativamente para o incentivo à produção de inovações tecnológicas, em razão
da exigência destas para manejo dos recursos.
Dentro desse contexto, destaca-se também a vertente econômica que advém da
exploração viável para obtenção de capital, a exemplo da produção de álcool pelo cultivo de canade-açúcar.

2.2 CONTROLE DO USO DA ÁGUA
Na concepção de autores como Phillippi Júnior (2004), o controle ambiental do uso da água
define-se como uma gestão ambiental necessária e consciente dos recursos hídricos, levando em
consideração duas dimensões significativas: uma em referência à quantidade de água, enquanto a
outra restringe-se à qualidade hídrica. Nesse sentido, faz-se premente o estudo aprofundado
neste gerenciamento de noções de hidrologia, responsável pela resposta e controle da quantidade
de água presente no planeta, ao passo que a delimitações dos usos da água, no que tange o
abastecimento público, industrial, navegação, atividades agropecuaristas, recebimento de
efluentes líquidos, são definidas pela classificação de qualidade da água, no sentido de
atendimento às exigências legais de propriedades físicas, químicas e biológicas da água.

2.3 EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Vivemos em um mundo centrado em inovações e avanços no meio científico-tecnológico,
uma busca incessante pelo progresso que já acarretou um elevado crescimento econômico e
populacional, trazendo consigo a perda do equilíbrio ambiental atrelada a problemas sociais e
culturais. Há 40 anos, preocupações com os impactos ambientais eram mínimas, apesar da
gravidade dos mesmos, perspectiva essa que está sendo quebrada para dar lugar a ideia de
sustentabilidade. No meio de toda essa discussão surge a Educação Ambiental como elemento
fundamental para a ascensão do modelo de desenvolvimento sustentável (DIAS, 2004).
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No tocante às políticas públicas, voltadas para a educação nacional, e iniciativas da
abordagem da educação ambiental, pautadas nos planos curriculares nacionais do Conselho
Nacional de Educação (PCNE) destaca que os objetivos da EA se coadunam com os princípios
gerais da Educação contidos na Lei 9.394/1996 das diretrizes e bases (LDB) que, em seu
artigo 32, assevera que o ensino fundamental terá por objetivo a formação básica do cidadão
mediante a compreensão do espaço ambiental natural, social, politico, tecnologia das artes e dos
valores de cidadania (BRASIL, 1996).
Ademais, a feitura da educação ambiental na escola, deve ser entendida como um
processo, de caráter permanente conduzido para o futuro, envolto tanto no âmbito individual
como também no coletivo, que visa a construção de uma consciência acerca do meio ambiente.
Tal consciência vem atrelada ao desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, no intuito de
adquirir valores, mentalidades e atitudes, para enriquecer e formular o aprendizado ambiental do
indivíduo. O resultado de todo esse processo se finaliza com a comprovação de que tais indivíduos
estão preparados para agir e promover, de forma ativa, soluções para os problemas ambientais.
Assim, a educação ambiental tenta avivar em todos, a compreensão do homem como parte do
meio em que ele vive, parte de uma grande teia que rege a vida no nosso planeta, tentando
transpor a visão antropocêntrica, do homem como centro de tudo (DIAS, 2004).

3. METODOLOGIA
Este trabalho trata-se de uma pesquisa exploratória ao atender pré-requisitos de um
estudo de caso, proporcionado pelo levantamento de dados primários, esquematizado em
diversas etapas. A priori, foi realizada a delimitação da área de pesquisa mediante consenso do
grupo, o qual elegeu a análise da educação ambiental em uma escola de ensino fundamental,
servindo-se, a posteriori, da busca incessante desta abordagem em periódicos, livros e teses por
meio de pesquisa bibliográfica (GIL, 2010) e, ainda, a leitura da Política Nacional de Educação
Ambiental.
O estudo de caso (YIN, 2001) contou com a disponibilidade do instituto de ensino municipal
potiguar mediante o acolhimento da diretora pedagógica, bem como da atuante professora de
ciências das turmas de 9° ano, série escolar eleita tal qual grupo experimental do artigo, com o
intento de comparar a maturidade e eficiência dos programas de educação ambiental
desenvolvidos, além de instrumento de preparo para clarificar as informações antes de
ingressaram ao ensino médio, haja vista todo o conhecimento colecionado ao longo dos anos
pelos estudantes concluintes.
Para coleta de dados, foi realizadas entrevistas com alunos, como dito anteriormente,
concluintes do ensino fundamental II da escola municipal IV Centenário, localizada no Bairro
Petrópolis, conforme apresenta a Figura 1. Após a definição da escola a ser pesquisada, elaborouse uma entrevista com 10 questões fechadas sobre projeto de Educação Ambiental na estrutura
curricular da escola e as atividades desenvolvidas pelos professores, abordando a consciência
ambiental e o controle do uso da água por iniciativa administrativa da instituição.
O primeiro passo foi entrar em contato com a responsável administrativa da escola,
explanando o objetivo do trabalho e a solicitação de autorização para realização da pesquisa,
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mediante a apresentação de um ofício e agendamento das visitas, visto que a coleta de dados e
apresentação de medidas resolutivas por meio de oficinas educativas foram divididas em dois
encontros produtivos e objetivos, concretizados nos dias 5 e 26 de Agosto de 2015. O passo
seguinte foi a aplicação dos questionários e observação in loco da prática de Educação Ambiental,
bem como a análise de livros didáticos e buscas acadêmicas em sites confiáveis.
Após a coleta e seleção dos dados, estes foram tratados e analisados quantitativamente e
qualitativamente para verificar a abordagem da Educação Ambiental na sua estrutura curricular e
práticas ambientalmente adequadas, no que diz respeito ao controle do uso da água mediante
abordagem teórica e prática.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
No que diz respeito aos resultados das entrevistas aplicadas aos 69 alunos, isto é, 100% dos
participantes das oficinas foram-se possível chegar às seguintes constatações, as quais levaram em
consideração para análise o contato na atual instituição de ensino, bem como experiências
anteriores:
Quando questionados acerca da abordagem da educação ambiental em sala de aula, parte
substanciosa do corpo estudantil afirmou que esta ferramenta de conscientização fora discutida
durante as aulas expositivas de seus respectivos educadores, como se pode verificar no Gráfico 1.

Figura 1: Contato com a Educação Ambiental no ambiente escolar.

Percebe-se, através da leitura do Gráfico 1, que a educação ambiental não é mais um
conteúdo omitido dentro do âmbito escolar, porém a forma como tal temática é trabalhada
dentro de sala de aula é um agravante ponderoso, em virtude da necessidade de uma abordagem
direcionada para a intervenção individual e consciente no meio ambiente, com o intuito de
contribuir para o envolvimento ativo social em prol de um crescente bem estar das comunidades
humanas e ambientais. Em prejuízo desta realidade, é imprescindível o contato e desenvolvimento
de trabalhos relacionados às problemáticas ambientais, com o propósito de incentivar a mudança
de comportamento frente à realidade ambiental e promover a derrocada da visão anacrônica e
antiética antropocêntrica.
Sob esse ponto de vista, uma vez que, arguidos de que forma a Educação Ambiental se
apresenta no espaço escolar, os discentes responderam sobre as disciplinas cujo incluíram a
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educação ambiental aos seus cronogramas, constatando-se apenas Ciências e Geografia com
resultados positivos, tal qual exposto no Gráfico 2.

Figura 2: Educação Ambiental trabalhada nas disciplinas.

Por meio do Gráfico 2, constata-se o dilema relacionado a abordagem da EA dentro das
escolas, uma vez que este pressuposto é tratado, quando abordado, somente dentro das
fronteiras de disciplinas ligadas à esfera ambiental, tais como as disciplinas de Ciências e de
Geografia. A exclusão das demais matérias fere ainda o próprio conceito da Educação Ambiental,
um processo educativo de caráter integrador e interdisciplinar, que busca interligar, durante todo
o processo de aprendizagem do aluno dentro do âmbito escolar, as facetas de uma realidade
social dependente do uso dos recursos naturais, que deve ser realizado de maneira profícua e
segura, tomando o indivíduo como ser determinante para o cumprimento desta perspectiva desde
a mais terna consciência, com o objetivo de enraizar o mais cedo possível a responsabilidade ética
ambiental.
Acrescenta-se à análise dessa problemática a busca pela realidade do papel da escola como
centro para a inserção da consciência ambiental, se esta tratava da educação ambiental apenas na
semana do meio ambiente ou durante todo o ano letivo, que pode ser verificado no Gráfico 3.

Figura 3: Educação Ambiental na escola.

Nesse sentido, o Gráfico 3, por sua vez, demonstra outra barreira no ensino da Educação
Ambiental, que está relacionado ao modo e a frequência que esse assunto é tratado em sala de
aula. Segundo os resultados obtidos através dos questionários, a temática ambiental não é tratada
de forma efetiva com os alunos, e quando esta é tratada é feita de forma fragmentada,
descontextualizada e isolada, não havendo dessa forma uma real integração entre o tema tratado
e os educandos.
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Sobre o papel da escola como centro para a inserção da consciência ambiental, foi
questionado se esta já havia feito alguma intervenção para o controle do uso da água, obtendo
por resultado 59% do corpo experimental afirmando que não sabiam e 24% que não havia sido
feita nenhuma intervenção e, somente, 17% já. O assunto em si, a problemática da água e a
necessidade desta ser reutilizada e controlada, já havia sido abordado em sala de aula, segundo
82% dos alunos, e 86% responderam que estavam familiarizados com medidas para reutilizar água
em casa ou na escola. Não obstante, é válido questionar a veracidade desta consciência, uma vez
que o total entendimento leva o indivíduo a buscar melhoras na abrangência de todo o seu
comportamento, não somente em parte dele.
Diante de tais resultados, muito embora esteja inserida nos temas transversais dos
Parâmetros Curriculares Nacionais, a EA ainda apresenta inúmeras lacunas no que tange a eficácia
e assertividade de sua inserção no ambiente educacional. Por tal motivo, deparamo-nos com
alunos e, de certa maneira, docentes despreparados para trabalhar de forma interdisciplinar a
problemática de uma abordagem estratégica ambiental de centros comerciais, acadêmicos e
comportamentais. Considerando-se tais assertivas, faz-se premente a participação mais efetiva
dos professores, não só aqueles responsáveis pela disciplina de ciências, majoritariamente,
incluindo assim a educação ambiental em uma abordagem interdisciplinar, para a integração dos
alunos aos problemas do meio ambiente, e, então, iniciar-se o processo de conscientização
ambiental.
Soma-se a isso, a defasagem dos métodos utilizados pelos educadores, também carrega
uma grande culpa diante de toda a problemática ambiental dentro do ambiente escolar. A falta de
consciência ambiental dos alunos se origina a partir de tal estrutura educacional baseada em
métodos nada eficazes, sem sintonia com a realidade, ou seja, que não propõe para o indivíduo a
veracidade dos dilemas enfrentados, suscitando, assim, cidadãos sem o senso crítico necessário
para identificar, resolver e propor soluções para os impasses ambientais, ou, em situações mais
agravantes, cidadãos que portam hábitos e comportamentos assustadoramente nocivos para o
meio ambiente.
Concernente a esta análise, estudos e práticas realizadas apresentam que, a educação
ambiental só será eficaz, se levar os alunos a terem percepção do mundo que os cerca,
“envolvendo-os de forma a despertar uma consciência crítica que busca soluções para o
problema” (KINDEL, 2006, p.23).

5. CONSIDERAÇÃO FINAL
Trabalhar com um tema inovador e ainda pouco difundido no contexto escolar como a
Educação Ambiental foi muito desafiador e, ao mesmo tempo, edificante. É consenso planetário
de que o crescimento e expansão da Educação Ambiental são extremamente importantes para
provocar melhores condições de vida às futuras gerações, num contexto de contínua degradação
ambiental e consumo desenfreado.
Como afirmado durante o texto, o momento atual exige a mobilização e motivação da
sociedade, com o pretexto de assumir um posicionamento mais propositivo, assim como
questionar as paradoxais condutas cotidianas dos cidadãos e a ínfima iniciativa governamental
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para propagação da consciência ambiental na nação. Para tanto, é importante o fortalecimento da
Educação Ambiental, haja vista que esta ferramenta é o principal meio de difundir uma cultura
sustentável e ambientalmente adequada, além do incentivo a organizações de capacitações de
docentes, pautadas por uma lógica de sustentabilidade. Diversas experiências, principalmente no
que diz respeito a administrações municipais, evidenciam que, havendo vontade política, é
possível viabilizar ações governamentais pautadas pela adesão dos princípios de Educação
Ambiental adjunta a resultados no antro do desenvolvimento social e econômico. Deve-se mostrar
que, com atitudes simplórias, tais quais desligar a torneira ao escovar os dentes ou ao lavar a
louça, mesmo que de pequena economia, se levadas em consideração àquelas realizadas
conjuntamente por um grupo, poderão garantir um ou até dois dias a mais de água para uma
família (BACCI; PATTACA, 2008).
Propõe-se que a visibilidade da EA abandone o paradigma de tema transversal e passe a
atuar como uma disciplina separada, com o intento de que, desta forma, seja concedida uma
maior importância ao tema e a oportunidade de uma melhor conscientização, em virtude da maior
disponibilidade de tempo, extinguindo, portanto, a marginalização desta temática no cenário
educacional. Tendo em vista a necessidade de conservação e defesa do meio ambiente, num
cenário de crise hídrica e depredação natural, não há alternativa de resolução que não
compreenda a mudança de comportamento dos indivíduos, o que acarreta na implantação da
Educação Ambiental na escola, sob o propósito de multiplicar esta conduta a partir das gerações
presentes e perpetue para as futuras. Nesse sentido, o trabalho pedagógico, por conseguinte,
deve ser centralizado nas realidades de vida social mais imediata, para que o interesse pela
preservação do aluno seja construído também de forma coletiva.
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RESUMO
A demanda por eletricidade, especialmente no

sofre os efeitos ambientais mais diversos, dentre os

meio rural do Brasil, é motivo da inserção de

quais se destaca a invasão de morcegos na área do

empreendimentos eólicos nesse espaço. Associa-se a

pomar. Esse impacto exige um controle ambiental,

essa condição, a Política Nacional de Mudanças

realizado intuitivamente pelas agricultoras, ao se

Climáticas que objetiva limitar as emissões estaduais de

revezarem dia e noite na observação desses animais,

gases de efeito estufa. Esse contexto tem influenciado a

para assim impedirem seu contato com o pomar. Para

expansão da oferta de eletricidade, por meio do

este estudo, utilizou-se pesquisas bibliográficas e visita

incentivo ao uso de fontes limpas e renováveis de

in loco. Os resultados alcançados indicaram um cenário

energia. Em sua maioria, esses parques ocupam ou se

de incertezas e preocupações, dada à relação

limitam com assentamentos rurais consolidados pela

conflituosa entre a questão agrária e a expansão do

reforma agrária. No município de João Câmara, o

setor eólico na região.

assentamento Modelo II, objeto geográfico desse artigo,
PALAVRAS-CHAVE: Energia eólica; Assentamento rural; Modelo II

Wind energy and its effects at the model II – RN countryside settlement
ABSTRACT
The demand for electricity, especially in rural

the most diverse environmental effects, among which

Brazil, is the reason for the insertion of wind farms in

stands out the bat invasion of the orchard area. This

this space. It is associated with this condition, the

impact requires an environmental control, done

National Policy on Climate Change which aims to limit

intuitively by farmers, to take turns night and day on

state emissions of greenhouse gases. This context has

the observation of these animals, so as to prevent their

influenced the expansion of the electricity supply, by

contact with the orchard. For this study, bibliographic

encouraging the use of clean and renewable energy

research and on-site visit were performed. The results

sources. Most of these parks occupy or are limited by

obtained indicated a scenario of uncertainty and

rural settlements consolidated by agrarian reform. In

concern, given the conflictual relationship between

the municipality of João Câmara, the settlement

the agrarian question and the expansion of the wind

Modelo II, the geographic object of this article, suffers

industry in the region.

KEYWORDS: Wind power; Rural settlement; Model II.
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1. INTRODUÇÃO
As fontes renováveis consideradas viáveis ambientalmente têm ganhado força e se
expandido em todo o mundo. As energias renováveis aliam sustentabilidade ambiental com a
manutenção do atendimento energético global e a possibilidade de escassez de fontes primárias de
energia. Todavia, o desafio no século XXI é atingir sustentabilidade, reduzindo significativamente o
uso de fontes fósseis, o que exige um modelo de desenvolvimento tecnológico e econômico que
impactem o mínimo possível o meio ambiente e garanta o bem-estar humano e a equidade social,
uma vez que, desde a descoberta das fontes primárias de energia, o desenvolvimento está ligado
diretamente à produção de energia obtida de tais fontes, sobretudo nos países com escassos
recursos renováveis.
No Rio Grande do Norte, a região mais promissora para geração de energia eólica é a do
Litoral Nordeste e o maior número de parques eólicos dispostos espacialmente está localizado nas
áreas rurais dos municípios de João Câmara e Parazinho, para onde foi negociado o maior potencial
energético pelo setor privado. Na Zona Rural de João Câmara, o Assentamento Modelo II que tem
como território fronteiriço o Parque Eólico Campo dos Ventos vem registrando a invasão de
morcegos nas proximidades da área com agricultura, o que tem se tornado uma tormenta para
agricultoras, que cultivam um pomar e é dele que vinte e duas mulheres assentadas obtêm renda
semanal com a comercialização de frutas.
Tal situação tem se tornando uma preocupação adicional, pois segundo relatos durante
visita de campo, os mamíferos voadores são uma ameaça constante para a manutenção do pomar
cultivado por elas. Centenas deles se abrigam no espaço sede da futura cooperativa agroecológica
e isso obriga as mulheres assentadas a adotarem o controle ambiental, para assim impedirem
ataques noturnos às frutas produzidas. Dessa forma verifica-se vulnerabilidade socioambiental no
assentamento rural Modelo II, objeto espacial. Assim, o objetivo do presente trabalho foi apontar
os problemas identificados na visita in loco, ou seja, a invasão de morcegos na área plantada com o
pomar, visto que a produção deste artigo é um recorte de pesquisa desenvolvida no âmbito do
Programa Institucional de Apoio à Pesquisa – Desenvolvimento de Projetos de Pesquisa do Instituto
Federal De Educação, Ciência E Tecnologia do Rio Grande do Norte, através do projeto intitulado “A
PRODUÇÃO ENERGÉTICA NO RIO GRANDE DO NORTE: MODERNIZAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICA X
POBREZA”.
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Para atender o objetivo do trabalho realizou-se revisão bibliográfica e visita ao
assentamento citado, que está geograficamente localizado na zona rural de João Câmara, município
da região do Mato Grande/RN (MAPA 01).

Mapa 1 – Localização do Assentamento Modelo II.

Fonte: IBGE (2014); IDEMA (2006); GOOGLE EARTH (2013); PESQUISA DE CAMPO (2015).

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Energia é a chave mestra para o desenvolvimento das atividades humanas e do sistema
econômico mundial. Ao longo do tempo o consumo humano e as formas de produção têm se
expandido elevando o aumento do consumo deste insumo, o que tem forçando o homem a buscar
estratégicas que não permitam um “apagão” no avanço global. As formas mais tradicionais de
produção de energia e os combustíveis fósseis têm mobilizado políticos, técnicos, sociólogos,
ambientalistas, advogados e administradores, pois a energia tem influência particular sobre a
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evolução e desenvolvimento social, quanto às questões ambientais tanto quanto o atendimento da
demanda (BORGES, 2007).
Em tempos de globalização e consequente aumento da produção industrial e crescimento
urbano, aumenta-se a demanda de energia elétrica em todo o mundo, acarretando uma maior
exploração de recursos naturais. Assim, a preocupação está centrada no aumento da temperatura
global, o que obriga a sociedade a procurar alternativas energéticas para reduzir o uso dos
combustíveis fósseis, uma vez classificados como os maiores responsáveis pelo aquecimento global. O
uso em grande escala do carvão e do petróleo desde a revolução industrial e suas consequências
ambientais são indicadores do problema, mas tem também mostrado o caminho da sustentabilidade
energética, para o uso alternativo de fontes limpas e renováveis (VECCHIA, 2010).
Pacheco (2006) entende que a questão energética vem gerando uma apreensão mundial e
ganhando sempre mais importância, seja pela questão ambiental, seja pela necessidade de reduzir
a emissão de gases poluentes. Assim, a importância de se descobrir formas inovadoras de produção
de energia que não afetem o bioma planetário e preserve a vida na terra é prioritário. A opção pela
energia renovável decorre, entre outras coisas, dos efeitos nocivos das mudanças climáticas, da
necessidade de segurança energética e da preferência pelo desenvolvimento sustentável (TAVARES;
QUEIROZ FILHO, 2012).
Pacheco (2006) e Vecchia (2010) afirmam que as fontes renováveis de energia são a única
saída para a crise energética mundial, pois as mesmas são provenientes de ciclos naturais de
conversão da radiação solar, fonte primária de quase toda energia disponível na Terra. O sol é o seu
astro e isso faz com que o planeta seja privilegiado com sua energia. Essa nova abordagem
energética no mundo configura a possibilidade de desenvolvimento sustentável, pois do astro sol
dispomos das fontes, a saber: eólica, solar, geotérmica, hidráulica, das marés, do hidrogênio e da
biomassa, para a produção e de fornecimento energia e excepcionalmente, a eletricidade.
Segundo Pacheco (2006) o Brasil neste cenário é visto como um dos maiores países do
mundo para o desenvolvimento de energias renováveis. É um país cuja maior parte do território se
localiza na zona tropical, a qual se caracteriza por dias ensolarados na maior parte do ano, dispõe
de mão de obra abundante, extensão territorial e certo desenvolvimento tecnológico, o que o faz
grande produtor de energia limpa. Nesse sentido, Vecchia (2010, p.76) afirma que:
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O Brasil tem enorme potencial para participar de forma ativa e em posição de
destaque na batalha global contra as mudanças climáticas. Possui uma posição privilegiada
entre os países mais desenvolvidos do mundo e atingiu esse patamar sem emitir o montante
de GEE, originários dos combustíveis fósseis, de outros países industriais. Não há hipótese
de o mundo decidir qualquer assunto relevante na área ambiental sem a participação do
Brasil, hoje uma potência ambiental mundial, talvez a maior.

Na região Nordeste do país há potencias naturais para geração de energia renovável. Dos
143.000 MW do país para produção de energia eólica, a região é o principal detentor desse potencial
e os estados do Rio Grande do Norte e Ceará são os mais promissores para a implantação de usinas
eólicas, em decorrência das condições favoráveis dos ventos na região. Ventos com velocidade
adequada para a geração de energia – a mais de 7 metros por segundo – fazem do Rio Grande do
Norte, mais especificamente, um gigantesco parque eólico em potencial. (NETO, 2012).
Mesmo considerada uma alternativa viável ambientalmente, a instalação das usinas eólicas
causa impactos, sendo os mais recorrentes: ruído, interferência eletromagnética, colisão de
pássaros, impacto visual e aceitação pública (REIS, 2013). Para o autor, eles são os mais recorrentes,
mas só são seriamente considerados em países onde a questão ambiental se encontra mais
avançada. Ademais, o uso da terra e os danos à fauna são impactos que poderiam, em tese, ser
substancialmente reduzidas, e até mesmo eliminados, através de planejamento adequado e adoção
de inovações tecnológicas (MME; EPE, 2007).
Para a instalação de empreendimentos eólicos é necessário apresentar licença ambiental,
regulada por órgão oficial instituído pelo Estado. A resolução CONAMA 279 de 27.07.2001
determina o licenciamento ambiental, com prazo máximo de sessenta dias de tramitação, dos
empreendimentos com impacto ambiental de pequeno porte, necessários ao incremento da oferta
de energia elétrica no país e a resolução 462 de 24.07.2014 atualiza a necessidade de licenciamento
ambiental de empreendimentos de geração de energia elétrica, a partir de fonte eólica em
superfície terrestre.
Essa simplificação pode deixar margens para irregularidades, pois se trata de um processo
muito simplificado, pois inclui sistemas de transmissão de energia elétrica e a maioria dos parques
eólicos no Nordeste se encontra em áreas no litoral de espaços rurais, onde as correntes de ventos
são mais propícias e essenciais à manutenção da produção energética das torres. Para o Painel de
Mudanças climáticas as fontes de energia renováveis, se implantadas apropriadamente, podem
também contribuir para o desenvolvimento social e econômico, para a universalização do acesso à

XII CONGIC | II
II SECITEX

1228

energia e para a redução de efeitos nocivos ao meio ambiente e à saúde (IPCC, 2011 apud TAVARES;
QUEIROZ FILHO, 2012).
No Rio Grande do Norte, ocorre a confluência entre Parques eólicos e assentamentos rurais
na mesma região, a do Mato Grande, onde de um lado os empreendimentos se beneficiam dos
melhores ventos e do outro, estão as terras de assentados, acessadas por meio da luta. Essa luta
reconhecida pela forma de organização dos trabalhadores rurais, através das associações e
movimentos respeitados politicamente em prol da reforma agrária no estado. As primeiras
ocupações de terras em João Câmara foram transformadas em assentamentos rurais e destes,
Modelo II entrou para a história de lutas e conquistas na região do Mato Grande, pois fizeram-nas
com que o poder público realizasse desapropriações em favor da justiça e do interesse social.
Os chamados aerogeradores, versão atual dos antigos cata-ventos exigem uma extensão
considerável de terra, porque as turbinas devem ter uma distância respeitável entre si para evitar a
perturbação provocada pelo fluxo do vento entre uma unidade e tais espaçamentos devem ser no
mínimo de 5 a 10 vezes a altura da torre, tornando inevitável em muitos casos a invasão das áreas
de assentamentos. Isso propicia futuros problemas e quiçá conflitos, pois a tríade reforma agrária,
agricultura familiar e a nova matriz energética começam a desvendar um futuro de incertezas.

3. ASSENTAMENTO RURAL MODELO II
A construção do território do assentamento rural Modelo II percorreu um caminho que
antecede sua concepção enquanto ideia de luta e conquista. Todavia, sua história se coaduna com
a dos trabalhadores no Brasil. A conquista decorreu do fim da exploração e consequente acesso a
propriedade da terra, reivindicada para reforma agrária e atendida às famílias que permanecem até
hoje nessas terras. O quadro do desconforto de subordinação começou a mudar a partir de 1985,
com a redemocratização política e o fim da ditadura militar, com o movimento social camponês com
origem no MST permitindo ao povo lutar pelos seus direitos e organizar-se em grupos políticos
contra os interesses das elites conservadoras.
Na Região do Mato Grande, com uma organização sindical e articulação entre órgãos de
apoio ao MST de base consolidada ocorreram as primeiras ocupações com sucesso no estado. Na
região existem 79 assentamentos, com destaque para o município de João Câmara, com 14
assentamentos, e uma área de 22.201 hectares. Atualmente, a região se destaca por sua
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importância na geração de energia elétrica oriunda da geração eólica, o que vem pressionando e
modificando a rotina nos assentamentos, especialmente em Modelo II, objeto de estudo da
pesquisa.
No dia 29 de julho de 1995 foi oficializada a posse e a criação do assentamento rural
Modelo, que naquela ocasião reunia 183 famílias numa área total de 4.687 hectares. Daí em diante,
o INCRA passou a fiscalizar os projetos e contribuir tecnicamente com as famílias assentadas.
Contudo, a história de Modelo vem tomando um contexto de preocupações, motivado pela
presença de Parque eólico em seu entorno e por sua vez vem impactando a produção de frutas de
um pomar agroecológico produzido pela associação das mulheres assentadas. Este tem diariamente
sofrido os ataques provocados por morcegos, o que obriga as responsáveis a realizarem uma escala
diária de trabalho vigilante, com fim no controle ambiental, para afastar tais inimigos. Segundo
Tavares & Queiroz Filho (2012), áreas rurais mais distantes podem ser energeticamente supridas de
forma mais competitiva utilizando-se as fontes limpas, uma vez que a produção de energia
renovável pelos produtores rurais traz ainda a vantagem de gerar renda e emprego com melhor
distribuição de renda e fixação do homem no campo.

4. METODOLOGIA
Para a realização deste trabalho, utilizamos como metodologia a pesquisa bibliográfica, que
segundo Marconi & Lakatos (2003) é um apanhado geral sobre os principais trabalhos já realizados,
revestidos de importância, por serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes relacionados
com o tema. Para a constatação da problemática realizou-se visitas para observação e contato com
a comunidade, o que propiciou resultados acerca dos impactos ambientais, que vêm contrariando
a rotina das agricultoras de Modelo II. O trabalho de campo permitiu averiguar a realidade com
base em paramentos pré-estabelecidos com maior rigor e análise crítica (BOSCOLO, 2007).

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Fica evidente pelos estudos que foram realizados que a produção de energia através de
usinas eólicas, por inúmeros fatores, é altamente viável, poderemos citar alguns, os mais
consideráveis como, fonte energética quase que inesgotável, já que utiliza o vendo para sua
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efetivação, território propicio para seu desenvolvimento, visto que no Brasil tem sol e vento durante
todo o ano, não emite
gases de efeito estufa, assim não afetando o meio ambiente, além de ter baixo impacto ambiental,
e seus custos têm caído consideravelmente ao longo do tempo, isso acontece por que o
desenvolvimento da tecnologia em torno desta matriz energética tem se aprimora muito, sempre
na busca de fazer com que a energia eólica se torne competitiva.
A comprovação disso é o aumento da implantação de usinas eólicas em todo território
brasileiro, especialmente no Rio Grande do Norte, que conta com 70 parques eólicos em operação,
31 em construção e 67 já com autorização para serem iniciados, fazendo com que o esse estado,
hoje, seja autossuficiente na produção de energia limpa (ARSEP, 2015).
No assentamento Modelo II foi feito o trabalho de reconhecimento da área de estudo, o
que evidenciou o problema dos morcegos invasores na área produtora de frutas. Através de
conversa informal, as mulheres relataram a situação de desconforto enfrentada. Relataram também
que na época de estiagem é grande a dificuldade para se produzir, mesmo dispondo de poço
artesiano próprio precisam pagar pelo consumo de energia elétrica, para o bombeamento da água
destinada à irrigação do pomar.
Contradição? Sim. Essa é a percepção das assentadas, uma vez que no “quintal” do
assentamento existe um parque eólico produzindo eletricidade, o que na visão delas reduziria o
custo com energia elétrica no cultivo de frutas. No segundo momento, visitou-se o Campus João
Câmara do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, e em
entrevista com professor do curso de energias renováveis, para compreender o que representa a
atividade eólica para o município, ele afirmou que de cada 10 alunos formados, 6 saem para
trabalhar como técnicos no setor eólico. Segundo ele, antes esses postos de trabalho eram
ocupados por profissionais de outras regiões do Estado e/ou do exterior.
Para completar o trabalho de campo conversamos com cidadãos residentes na cidade e
quando interpelados sobre o assunto, todos falaram positivamente a respeito do desenvolvimento
econômico decorrente do setor eólico para o município e seus vizinhos. Para eles, há melhoria do
comércio e valorização da terra depois da chegada das usinas. Contudo, demostraram desconhecer
a relação existente entre a questão agrária e a geração eólica.
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Desse modo, se comprova a atuação das duas fontes de produção: energia e agricultura,
cuja convivência tem sido harmoniosa a exemplo do Povoado de Queimadas em João Câmara, onde
na propriedade de “Nego Veio” com mil hectares de terra estão 20 aerogeradores instalados, lhes
conferindo uma renda extra de R$ 20.000 mensais, dinheiro que tem sido investido na melhoria do
plantio de suas terras.
Além disso, afirma que as torres não interferem na produção agrícola de sua propriedade
e tem ajudado a diversificar a produção e fazer melhorias na terra, como perfurar poços para
irrigação. No entanto, a imagem demonstra (Figura 1) uma contradição, revelando um quadro de
pobreza em meio a produção de riqueza e tecnologia advindos dos empreendimentos eólicos
Figura 1: Vista da Comunidade de Queimadas em João Câmara-RN

Fonte: http://cleantechinvestor.com/events/pt/blogbwec2014/418-cernepics2.html

De acordo com relato de moradora de Modelo II, o assentamento receberá
aerogeradores, porém quando indagada sobre os royalties provenientes das instalações, não sabia
informar se os assentados terão direito, pois o Instituto Nacional de Reforma Agrária (INCRA) é ainda
o proprietário da terra, visto que o processo não está finalizado.
Segundo o INCRA, até que possuam a escritura do lote, os assentados e a terra recebida
estarão vinculados ao órgão, portanto, sem portar a escritura do lote em seu nome, os beneficiados
não poderão vender, alugar, doar, arrendar ou emprestar sua terra a terceiros, ou seja, a autonomia
dos assentados é mínima e a chegada dos aerogeradores nestas terras está vinculada diretamente
ao proprietário, que neste caso é o INCRA.

XII CONGIC | II
II SECITEX

1232

6. CONCLUSÃO
Apesar dos efeitos da energia eólica nos assentamentos rurais, aproximar a relação entre a
eletricidade e bem-estar socioambiental em espaços geográficos marcados pela pobreza e
desigualdade pode ser a chave para o desenvolvimento com sustentabilidade. Assim, consideramos
que os desafios são para gestores públicos, agricultores e setor eólico, pois as evidências indicam
que a ordem é priorizar as formas alternativas de produção de energia renovável. Desse modo não
há como impedir a ampliação da matriz de energia elétrica de fontes renováveis, nem ignorar a
questão da agricultura praticada pelo pequeno produtor rural, pois certamente as duas devem ser
ambientalmente responsáveis
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RESUMO
Este artigo analisa a situação ambiental de uma
comunidade rural situada no município de Jardim do
Seridó-RN em plenos domínios do Semiárido Potiguar
que se encontra num estágio de avançada degradação
dos solos, tendo em vista a apropriação desordenada dos
recursos naturais por atividades antrópicas realizadas ao
longo do tempo, a saber: a pecuária, a cotonicultura, a
agricultura de subsistência, a atividade oleira e a
mineração. A atuação do homem por meio dessas
atividades provocou uma série de problemáticas
ambientais, tais como a redução da cobertura vegetal, a

compactação do solo, a erosão, o assoreamento dos
corpos de água e a redução da capacidade produtiva do
solo, o que tem interferido negativamente na qualidade
de vida da população residente na comunidade. Diante
dessa realidade, é notório afirmar que a ausência de um
planejamento ambiental que norteie o uso e a ocupação
do solo na referida área de estudo tem agravado a
situação da desertificação na área, uma vez que o
município de Jardim do Seridó encontra-se numa
delimitação afetada por esse processo de degradação
dos solos.

PALAVRAS-CHAVE: Comunidade rural; situação ambiental; desertificação.

ENVIRONMENTAL SITUATION OF RURAL COMMUNITY SEMIARID POTIGUAR
ABSTRACT
This article analyzes the environmental situation
of a rural community located in the Jardim do Seridó
municipality in full areas of semiarid region that is one of
the disturbing soil degradation stage, with a view to
disorderly appropriation of natural resources by human
activities over time such as: livestock, cotton farming,
subsistence farming, the pottery activity and mining. The
role of the man through these activities led to a series of
environmental problems such as reduction of vegetation

cover, soil compaction, erosion, siltation of water bodies
and reduction of productivity of the soil, which has
negatively interfered in quality of life of the resident
population in the community. Given this reality, it is clear
to say that the absence of an environmental plan that
guides the use and occupation of land in that area of
study has aggravated the situation of desertification in
the area, since the municipality of Jardim do Seridó is in a
delimitation affected by this soil degradation process.

KEYWORDS: rural community; environmental situation; desertification.
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1. INTRODUÇÃO
A problemática da desertificação vem ocorrendo em diversas regiões do mundo, bem
como no Nordeste brasileiro, cujo clima semiárido é um fator natural de susceptibilidade a esse
processo. No entanto, a ação humana com o uso inadequado do solo e da vegetação nativa tem
um papel decisivo na deflagração da desertificação que provoca a perda da capacidade produtiva
e, por conseguinte, a qualidade de vida da população.
A região do Seridó potiguar tem um histórico de ocupação do espaço em que as atividades
econômicas exerceram ao longo do tempo uma forte pressão sobre os recursos naturais, o que foi
decisivo para a instalação da desertificação nos seus municípios.
Para minimizar os efeitos desse processo foi criado no ano de 2004 um projeto piloto de
convivência com a desertificação que recebeu o nome de Núcleo de Desenvolvimento Sustentável
do Seridó (NUDES) na área da microbacia do rio Cobra contemplando as comunidades rurais de
Santo Antônio da Cobra, Cachoeira e Juazeiro, ambas situadas no município de Parelhas.
Desde o ano de 2004, alguns programas e projetos foram direcionados para a microbacia
do rio Cobra estendendo-se apenas as três comunidades do NUDES, não beneficiando as
comunidades rurais de Recanto, Currais Novos e Zangalheiras que se estendem a jusante das áreas
beneficiadas pelo NUDES.
Essas últimas comunidades localizam-se no município de Jardim do Seridó e não possuem
um planejamento ambiental para a microbacia e nem muito menos fazem parte das estratégias
previstas no plano traçado para o NUDES, o que mostra a necessidade de construir um
planejamento ambiental participativo que norteie o ordenamento das atividades desenvolvidas
nesses locais, bem como sirva de instrumento operativo para a recuperação das áreas degradadas.
Em Jardim do Seridó a problemática da desertificação tem comprometido o
desenvolvimento das atividades produtivas no campo e tem provocado uma redução na
biodiversidade local. Mesmo com essa problemática existem poucos estudos científicos dedicados
ao planejamento ambiental, que sejam voltados a convivência com o processo de desertificação,
embora continue se expandindo.
Considerando essa problemática torna-se fundamental a realização de um trabalho de
pesquisa sobre essa área que não está sendo contemplada com ações de convivência com a
desertificação. Vale salientar que o presente artigo resulta de uma pesquisa exploratória sobre a
comunidade de Recanto que apresenta um histórico de atividades produtivas que utilizam os
recursos naturais sem nenhum tipo de planejamento ambiental.
Assim, o presente artigo tem como objetivo geral apresentar a situação ambiental da
comunidade de Recanto, evidenciando as atividades econômicas que foram responsáveis pelas
transformações espaciais, bem como as consequências desses processos ao longo do tempo. Vale
destacar que as condições climáticas tem um papel relevante no agravamento da situação
ambiental, uma vez que potencializa o processo de desertificação. Desse modo, para a elaboração
de um planejamento ambiental é imprescindível a realização de um diagnóstico sobre a situação
ambiental da área estudada.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Um dos problemas ambientais mais graves que afeta diversas áreas do planeta Terra é o
processo de desertificação que se constitui como um ciclo vicioso de degradação que surge em
decorrência das condições climáticas desfavoráveis e das atividades humanas sobre um
determinado espaço geográfico.
As condições climáticas que envolvem a baixa pluviosidade e elevada evapotranspiração
potencial tornam as regiões secas mais susceptíveis ao processo de desertificação que pode ser
compreendida como “[...] a degradação dos solos em áreas áridas, semiáridas e subúmidas secas,
resultante de diversos fatores, inclusive de variações climáticas e de atividades humanas”
(CMMAD, 1997, p. 183).
No Brasil, as áreas susceptíveis a desertificação (ASD) classificadas de acordo com o PANBrasil (2004) são formadas por áreas semiáridas, subúmidas secas e de entorno, onde o fenômeno
se manifesta em diferentes intensidades, com destaque para os núcleos de desertificação de
Gilbués (PI), Irauçuba (CE), Cabrobó (PE) e Seridó (RN), onde a problemática se instalou há muitas
décadas, produzindo impactos negativos sobre o meio ambiente e consequentemente sobre a
qualidade de vida da população local (BRASIL, 2004).
No estado do RN, os estudos têm apontado que a desertificação afeta sobremaneira a área
do núcleo do Seridó, bem como as terras situadas nos municípios próximos as suas adjacências, as
quais Vasconcelos (2002) e Sobrinho (1978) chamaram de Área Piloto para estudos da
desertificação, uma vez que esse fenômeno se manifesta com maior intensidade. Essa área é
compreendida pelos municípios de Currais Novos, Acari, Parelhas, Equador, Carnaúba dos Dantas,
Caicó, Jardim do Seridó, que são a área objeto deste estudo, além de municípios vizinhos
(SOBRINHO 2002; RN, 2005).
Tratando-se especificamente da desertificação no Seridó potiguar entende-se que essa
problemática foi provocada pelo sobrepastoreio, pela mineração, pela cotonicultura, pela retirada
da argila dos vales dos rios para a fabricação de telhas e tijolos e pela retirada da mata nativa para
a queima nos fornos das cerâmicas e de outras atividades que constituem a conjuntura econômica
desse território que foram potencializadas pelas condições de semiaridez locais.

3. METODOLOGIA
Os procedimentos metodológicos adotados nesse estudo objetivam mostrar a situação
ambiental da comunidade Recanto localizada no município de Jardim do Seridó - RN. Para
fundamentar o presente trabalho foi imprescindível a utilização de fontes bibliográficas,
vinculadas as temáticas propostas, bem como o levantamento de dados secundários, em
instituições como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Empresa de Pesquisa
Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN), o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) e a Agência de Desenvolvimento Sustentável do
Seridó (ADESE) que subsidiaram com informações a elaboração do referido artigo.

XII CONGIC | II
II SECITEX

1237

Além disso, foram realizadas visitas in loco objetivando identificar a situação ambiental da
área de estudo com foco na análise das atividades produtivas presentes na comunidade e que
contribuem para intensificar problemáticas ambientais, como a desertificação. Nesse sentido,
foram realizadas entrevistas com o presidente da Associação Comunitária do Recanto e com
moradores da comunidade com o objetivo de identificar a real situação desse espaço.
Para determinar a classificação pluviométrica da área de estudo foi utilizado os parâmetros
trabalhados por Neves (2010) que estabeleceu os níveis de criticidade do período chuvoso para
cada microrregião do estado do Rio Grande do Norte, utilizando uma série histórica desde 1963
até 2006. No caso do Seridó Oriental, onde está localizado o município de Jardim do Seridó o
referido autor determinou a classificação dos períodos chuvosos em muito seco, seco, normal e
chuvoso, conforme pode ser observado no quadro 01:
Quadro 01: Classificação pluviométrica para microrregião do Seridó Oriental, Estado do Rio
Grande do Norte.
Precipitação (P) acumulada no ano (mm )
Muito Seco
Seco
Normal
Chuvoso
P ≤ 323,95
323,95 < P ≤ 463,45 463,45 < P ≤ 678,50
678,50 < P ≤ 865,40
Fonte: NEVES (2010, p. 160)

Muito chuvoso
P > 865,40

Todos esses procedimentos metodológicos serviram para embasar o trabalho realizado na
comunidade Recanto, que atualmente vem sendo afetada por diversos problemas ambientais, que
podem ser superados com a elaboração de um planejamento ambiental participativo onde
estratégias de convivência sejam adotadas para esse espaço.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 Características ambientais e socioeconômicas do município de Jardim do Seridó
O município de Jardim do Seridó possui uma área territorial de 368,6 Km², o que equivale a
0,70% da superfície do Rio Grande do Norte (RN, 2014). Sua população total é de 12.113
habitantes, dos quais 9.835 residem na área urbana e 2.278 na zona rural. Sua densidade
demográfica é de 32,86 habitantes por Km² (IBGE, 2010).
A área objeto deste estudo está inserida no município de Jardim do Seridó localizado na
microrregião do Seridó Oriental, que apresenta o clima Semiárido com registros de temperaturas
elevadas, baixa umidade relativa do ar, elevada insolação que supera 2.800 horas-anuais, balanço
hídrico deficitário, além de secas anuais e plurianuais. As chuvas ocorrem em uma curta estação
que geralmente compreende o período de janeiro a maio, sendo mal distribuídas no espaço e no
tempo (BRITO, 2007).
De acordo com informações disponibilizadas pela Empresa de Pesquisa Agropecuária do
Rio Grande do Norte (EMPARN), o acumulado das chuvas em Jardim do Seridó nos anos de 2005,
2007 e no período que compreende 2010 a 2016 (Gráfico 01) foi considerado abaixo do normal,
em virtude da média pluviométrica da microrregião do Seridó Oriental ser inferior a 678,50
milímetros anuais (NEVES, 2010), o que tem provocado sérias consequências do ponto de vista
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ambiental, social e econômico. Nos demais anos, as chuvas foram acima da média, melhorando a
disponibilidade hídrica no município e dando melhores resultados as atividades produtivas.

Gráfico 01: Precipitação acumulada em Jardim do Seridó - 2005 a 2016
Fonte: EMPARN, 2016.

Em decorrência das condições climáticas que afetam o município a maioria dos
reservatórios de água superficial encontra-se em estado crítico, apresentando um baixo volume de
água, como é o caso do açude Zangarelhas, localizado na microbacia do Rio Cobra, que no período
de 2013 a 2015 entrou em colapso total, prejudicando parte do abastecimento de água do
município que é mantido pelo referido reservatório e pela Barragem Passagem das Traíras,
localizada no Rio Seridó. Com as chuvas ocorridas em 2016, esses reservatórios acumularam uma
pequena quantidade de água, o que não é suficiente para normalizar o abastecimento até o
término do referido ano, tendo em vista que o primeiro está com 15,4% e o segundo com 4,7% de
sua capacidade total.
A irregularidade das chuvas durante os últimos cinco anos levou ao agravamento da
situação ambiental não só no núcleo urbano, mas também nas comunidades rurais que
sobrevivem de atividades produtivas como a agricultura e a pecuária, responsáveis pelo sustento
de muitas famílias residentes no campo.
Geologicamente o município está localizado no embasamento cristalino da era précambriana, cujos solos variam de rasos a pedregosos apresentando algumas limitações para o
desenvolvimento de atividades agrícolas (GUERRA, 2007).
A vegetação de Caatinga é do tipo hiperxerófila que é considerada rala e de pequeno porte
que ocupa áreas secas e quentes no semiárido brasileiro. As espécies vegetais predominantes são
as arbóreas, herbáceas, arbustivas e cactáceas. No tocante a exploração de lenha no município
identificou-se que no intervalo temporal de 1994 a 2014 foi retirado na referida área um total de
466.178 m² de lenha (IBGE, 2014). Segundo Freitas et al (2010), 1 hectare de Caatinga apresenta
em média 60 m² de lenha e fixa aproximadamente 35 toneladas de CO2 em um período de 20
anos, resultando em uma fixação de 1,75 toneladas de CO2/ano por hectare. Diante dessa
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realidade, constata-se que no período de 20 anos a extração de 466.178 m² de lenha gerou uma
área devastada de 7.770 hectares. Com a retirada e queima da vegetação, foram liberados para a
atmosfera um total de 271.950 toneladas de carbono que antes estavam aprisionadas na
vegetação.
Quanto aos setores produtivos que sustentam a economia do município, podemos
destacar a participação da agropecuária, da indústria de cerâmica vermelha, das facções de
produção de roupas e do setor terciário (comércio e serviços) na cidade.

4.2 Situação ambiental da comunidade Recanto, Jardim do Seridó-RN
A situação ambiental é compreendida neste estudo como a análise das transformações
antrópicas realizadas no espaço geográfico mediante o uso de práticas e tecnologias que
modificam o ambiente. Assim, a análise de uma situação ambiental do ponto de vista antrópico
considera que a ação do homem pode modificar e utilizar os recursos disponíveis no espaço para
atender seus objetivos (FLORIANO, 2007).
Por esse viés a Comunidade Recanto localizada na microbacia do Rio Cobra situa-se a 12
Km da sede do município de Jardim do Seridó e apresenta um total de 27 famílias com uma
população de 70 moradores. As características da situação ambiental são semelhantes àquelas
identificadas anteriormente no município de Jardim do Seridó, onde as condições climáticas de
semiaridez influenciam no modo de vida da população, pois as chuvas escassas e mal distribuídas
influenciam diretamente nos rendimentos alcançados na atividade agropecuária.
Segundo dados primários, as chuvas durante o período de 2012 a 2015, na comunidade
Recanto foram abaixo do normal (Gráfico 02), comprometendo o desenvolvimento da agricultura
e da pecuária, bem como o abastecimento humano. Por consequente, a situação ambiental local
se apresentou crítica nesse período.

Gráfico 02: Precipitação acumulada na comunidade Recanto, Jardim do Seridó - 2010 a 2016.
Fonte: Pesquisa de campo, 2016.
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De acordo com dados disponibilizados no Gráfico 02, constata-se que o ano de 2013 foi o
mais seco, como consequência, os pequenos reservatórios existentes na comunidade entraram
em colapso, faltando água para o abastecimento humano, para a dessedentação animal e para a
produção de alimentos para os rebanhos.
Tratando-se especificamente dos recursos edáficos presentes na comunidade, esses
podem ser classificados como Neossolos litólicos eutróficos e o Luvissolo que apresentam algumas
potencialidades e fragilidades (LEPSCH, 2010).
Os Neossolos litólicos eutróficos que ocupam a maior parte das terras da comunidade
apresentam limitações quanto ao uso, devido serem considerados rasos e pedregosos, não
ultrapassando os 20 cm de profundidade, pois estão localizados sobre a rocha matriz (LEPSCH,
2010). Quando destituídos de vegetação são mais vulneráveis aos processos erosivos, o que
agrava ainda mais a situação ambiental da área (SANTOS et al, 2010).
Já os Luvissolos crômicos presentes na comunidade Recanto, apresentam coloração
avermelhada, e uma espessura que raramente ultrapassa 1 metro de profundidade, apresentando
acúmulo de argila no horizonte B, que torna endurecido na ausência de água, dificultando o
desenvolvimento de culturas temporárias como milho, feijão e sorgo no período de estiagem. Vale
salientar que o referido solo apresenta outras limitações além da baixa profundidade e do
endurecimento pela ausência de água, caso da elevada susceptibilidade à erosão hídrica que leva
as camadas mais férteis do solo. Dependendo da sua profundidade é possível cultivar algumas
espécies de plantas frutíferas como a manga, o caju e o coco, como também o algodão arbóreo
(LEPSCH, 2010).
A vegetação nativa presente na comunidade Recanto corresponde a Caatinga que ao longo
do tempo vem sendo retirada para atender a demanda de atividades econômicas, como também
para fins domésticos. No início de seu povoamento essa vegetação era retirada para dar lugar às
áreas de pastagens para o gado e para o desenvolvimento da agricultura de subsistência. Com a
cotonicultura grandes extensões de terra foram desmatadas para o plantio do algodão arbóreo,
variedade conhecida como “mocó” que era bastante resistente à seca.
O declínio dessa atividade na região do Seridó provocou a desestruturação da base
produtiva local, uma vez que os agricultores tinham nessa atividade sua principal fonte de renda,
usada, sobretudo, nos períodos de estiagens. Com isso, estudos apontam que muitos moradores
abandonaram o campo e foram em busca de melhores condições de vida nos centros urbanos,
fato esse que também ocorreu na Comunidade Recanto, onde muitas famílias dependiam do
cultivo do algodão para sobreviver.
Com a derrocada dessa atividade, os agricultores que permaneceram na comunidade
voltaram-se a criação de animais e com isso expandiram as áreas de pastagens, o que provocou
um maior desmatamento. Atualmente a pecuária ainda é uma das principais ocupações dos
moradores que residem no local, cujo rebanho atual chega a um total de 150 cabeças de gado.
Vale destacar que a pecuária é desenvolvida acima da capacidade de suporte do ambiente, o que
aumenta ainda mais a pressão sobre os recursos naturais, pois o suporte forrageiro da vegetação
de Caatinga é considerado muito baixo, sendo necessário entre 10 e 25 hectares para alimentar
uma cabeça de gado (MENDES, 2007)
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Em virtude da apropriação desordenada desse espaço pela pecuária, observa-se uma
situação ambiental crítica, tendo em vista que os desmatamentos indiscriminados seguidos das
queimadas tem provocado o surgimento de problemas graves nesse espaço, como: perda da
capacidade produtiva do solo, extinção da microfauna responsável pelo processo de aeração do
solo, surgimento de processos erosivos e assoreamento dos corpos de água.
A agricultura é uma das principais atividades econômicas da comunidade tendo seu papel
de destaque na manutenção das famílias residentes nesse espaço que produzem gêneros
alimentícios como feijão e milho. Além disso, os agricultores também produzem melancia, melão,
caju e manga, que são utilizadas para complementar a dieta alimentar durante boa parte do ano,
seja através do consumo das frutas de forma in natura ou através da fabricação de derivados.
No entanto, as práticas de manejo inadequado da vegetação e do solo decorrentes do
cultivo de alimentos em áreas próximas aos cursos de água tem provocado a ocorrência de
diversos processos como erosões laminares e em forma de sulcos que levam as camadas mais
férteis de solo em direção as partes mais baixas da propriedade. Assim, “[...] áreas descobertas
podem ter perdas grandes de solo, principalmente se tiverem topografia acidentadas e forem
atingidas por chuvas intensas. Valores na ordem de 100 ton ha ano são citados para o Nordeste”
(SAMPAIO, et al. 2003, p. 30).
De acordo com os agricultores familiares entrevistados a perda da capacidade produtiva do
solo tem refletido diretamente na redução da produção agrícola ao longo dos anos. Desse modo, a
retirada da vegetação nativa, seguido de queimadas, abre espaço para o surgimento de
fenômenos erosivos, os quais são considerados como um dos mais graves que afetam a área
estudada.
Outro segmento produtivo que, por muito tempo, contribuiu para a geração de emprego e
renda na comunidade foi a atividade oleira que teve início no ano de 1972 com a instalação de
uma olaria manual, cuja mão de obra envolvida era totalmente de cunho familiar. Em decorrência
da modernização do setor, a olaria manual na comunidade entrou em declínio no ano de 1994.
Com a expansão e fortalecimento do setor ceramista, muitos agricultores familiares e
trabalhadores remanescentes das olarias manuais foram absorvidos pelo setor, que passou a ser
considerado como a principal fonte de renda de centenas de famílias da região do Seridó (RN,
2005), fato esse que também foi registrado na Comunidade Recanto, onde muitos agricultores
familiares e trabalhadores da antiga olaria manual procuraram emprego nas indústrias de
cerâmica vermelha localizadas nas comunidades vizinhas.
A indústria de cerâmica vermelha trouxe vários benefícios como a geração de emprego e
renda para os habitantes locais, porém provocou a degradação das terras na comunidade que
passou a extrair a lenha da mata nativa e a argila das áreas de várzeas para servir de insumos para
a fabricação de telhas e tijolos.
A comunidade ainda apresenta a mineração que começou a ser desenvolvida
recentemente de forma artesanal com a extração do feldspato, que é adquirido pela empresa
Armil Mineração do Nordeste situada em Parelhas. Esse mineral é bastante usado como matéria
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prima nas indústrias de cerâmica e de vidro. Vale destacar que a extração do feldspato ainda é
muito pequena e envolve pouca mão de obra na sua exploração.
É importante ressaltar que apesar de sua importância para a sociedade, a mineração se
constitui como um segmento que pode provocar sérios problemas ambientais afetando o solo
pela retirada da cobertura vegetal, deposição de resíduos e pela ação erosiva que acaba afetando
a qualidade da água existente nos mananciais próximos a área de lavra (PEREIRA; SOUSA; COSTA,
2007). Na comunidade, a área explorada fica próxima ao rio Cobra e a pequenos açudes que
abastecem a população local.
A ação humana aliada as condições climáticas vem agravando a situação ambiental da
referida área, sendo de fundamental importância a adoção de um planejamento ambiental que
norteie o uso e a ocupação do solo nesse espaço, bem como o uso sustentável dos recursos
naturais, evitando sua exaustão num curto espaço de tempo. Portanto, o planejamento ambiental
deve ser visto como um instrumento que norteará de forma ordenada o uso, o controle e a
proteção dos recursos disponíveis para as atuais e futuras gerações (SANTOS, 2004).

5. CONCLUSÕES
A situação ambiental da comunidade Recanto, no município de Jardim do Seridó, que está
localizada na microbacia do Rio Cobra, cuja área vem sendo afetada pelo processo de
desertificação é resultado da ação antrópica e das condições climáticas locais. É importante
referendar que as condições de semiaridez aliado ao uso predatório dos recursos naturais
praticado pelo homem ao longo do tempo, através do desenvolvimento de atividades econômicas
como a pecuária, a cotonicultura, a agricultura de subsistência, a atividade oleira e a mineração
provocaram o agravamento da situação ambiental na comunidade.
O uso predatório dos recursos naturais sem levar em consideração a capacidade de
suporte do ambiente e as condições climáticas locais provocou o surgimento de vários problemas
ambientais como erosão, compactação dos solos, assoreamento dos corpos de água, perda da
capacidade produtiva dos solos, desaparecimento da fauna local, devido os desmatamentos
indiscriminados e consequentemente a redução da qualidade de vida de seus habitantes.
Desse modo, a Comunidade Recanto precisa de uma proposta de planejamento ambiental
que norteie o uso dos recursos naturais, de modo que a capacidade de suporte do ambiente seja
respeitada e que a população local possa ter uma melhor qualidade de vida, a partir da mitigação
dos efeitos da desertificação.
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RESUMO
A proposta de controle ambiental de áreas verdes
para vazios urbanos, tendo como objetivo geral
elaborar uma proposta de controle ambiental, em um
vazio urbano no bairro de Nova Parnamirim,
Parnamirim-RN, em 2016. Para tal a metodologia
partiu de pesquisa bibliográfica (2010), de estudo de
caso (YIN, 2001) e de visitas ao local, onde foram
realizadas entrevistas e análises. Justifica- se o tema
com a necessidade de pesquisas na área

em questão, bem como intervenções que busquem o
controle ambiental do espaço analisado, com
problemas ambientais como a disposição inadequada
de resíduos sólidos, queimadas, erosões e proliferação
de vetores. Conclui-se que à medida que se formam
esses vazios urbanos, tornam-se mais escassas as
zonas verdes urbanas, logo, a conversão do espaço
subutilizado em uma área verde é uma proposta de
controle ambiental auxiliadora na melhoria da cidade
e
saúde
ambiental.

PALAVRAS-CHAVE: Vazio urbano; Controle Ambiental; Áreas verdes urbanas; Saúde ambiental.

MOTION FOR ENVIRONMENTAL CONTROL FOR GREEN AREAS: EMPTY URBAN
ABSTRACT
The proposed environmental control of green areas for
urban voids, with the overall objective of elaborating a
proposal for environmental control in an urban void in
New Parnamirim district Parnamirim-RN in 2016. For this
methodology came from literature (2010 ) case study
(Yin, 2001) and site visits, where interviews and analyzes
were performed. Justified if the subject with the need for
research in the region in question, as well as

interventions that seek environmental control of the
analyzed space with environmental problems such as
improper disposal of solid waste, forest fires, erosion and
proliferation of vectors. In conclusion, as they form these
urban voids, become more scarce urban green areas, so
the conversion of underutilized space in a green area is a
proposed auxiliadora environmental control in improving
the
city
and
environmental
health.

KEY-WORDS: Empty Urban Space; Environmental Control; Urban Green Areas; Environmental Health.
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1 INTRODUÇÃO
As áreas verdes urbanas vêm sendo estudadas por muitos pesquisadores e compreendidas
como ambientes conservadores do equilíbrio ambiental, geradoras de energia, de oxigênio, de
matéria prima e de refúgio para seres vivos, na medida em que contribui para amenizar
temperaturas, embelezar a cidade e ocasionando a valorização imobiliária, além de ser elemento
preventivo de deslizamentos em encostas, de processos erosivos e de recuperação de áreas
degradadas, dentre outras. Porém, com a interferência do homem frente às evoluções industriais,
na medida em que vão se tornando mais raras e escassas as áreas de conservação de vegetação,
formam-se áreas obsoletas, como os vazios urbanos (BONONI, 2014).
Com a evolução dos recursos técnico-científicos e o aumento da expectativa de vida
humana, a densidade demográfica aumenta demasiadamente e a demanda por espaço está cada
vez mais elevada. Isso direciona a sociedade à maior preocupação com a funcionalidade dos
espaços da cidade, e faz surgir problemáticas como a dos vazios urbanos, também conhecidos
como terrenos baldios. Indo de encontro com o aumento da densidade demográfica, há também
uma urbanização crescente e acelerada, que juntamente aos avanços nos processos industriais
fazem com que o homem se isole cada vez mais entre prédios e poluição, esquecendo-se do quão
importante são as áreas verdes urbanas para saúde ambiental de uma cidade e,
consequentemente, das pessoas que a habitam.
No Brasil embora existam estudos abordando vazio urbano, como os de: Souza (2010),
Borde (2006), Portas (2010) e Freitas et al. (2014), parcos são os voltados para a área de controle
ambiental, aliados a ausência de preocupação com a funcionalidade dos vazios urbanos e com as
áreas verdes urbanas.
No município de Parnamirim-RN, a lei ordinária nº 1.730/2015 dispõe sobre limpeza e
conservação de terrenos segundo o Art.1°expondo que os “terrenos localizados no perímetro
urbano local deverão ser mantidos limpos, livres de mato, lixo, detritos, entulhos ou qualquer
material nocivo à vizinhança e à saúde pública” (PARNAMIRIM, 2015, p.1). Porém nenhum
trabalho foi localizado tratando dessa temática, até o momento da pesquisa, sobre a área objeto
deste artigo. Mediante a essa condição a problemática partiu da seguinte indagação: que medidas
de controle ambiental poderão contribuir para a situação ambiental de um terreno no bairro de
Nova Parnamirim, Parnamirim - RN?
Para responder tal indagação este artigo tem como objetivo elaborar uma proposta de
controle ambiental, em um terreno no bairro de Nova Parnamirim, Parnamirim - RN, no ano de
2016. Para tal a metodologia partirá de pesquisa bibliográfica e de um estudo de caso (YIN, 2001),
com ida ao campo para reconhecimento e entrevista na comunidade do entorno.
Espera-se que com este artigo criar subsídios para que uma área verde em situação de
vazio urbano, a qual não venha cumprindo nenhuma função social se torne ativa novamente, com
a justificativa pautada na insuficiência de projeto de controle ambiental, apresentado pela gestão
pública municipal e que seja voltado para o reestabelecimento da funcionalidade socioambiental
do vazio urbano, objeto deste estudo de caso.
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Para responder ao objetivo referido este artigo está estruturado através de seis sessões: a
primeira é a introdução, onde contextualizamos o tema, expomos o problema e destacamos o
objetivo geral, bem como a justificativa da presente pesquisa; a segunda é pautada na
fundamentação teórica, baseada nos principais teóricos da área que nos serviram de fonte de
pesquisa; a terceira é a metodologia, direcionadora do andamento da pesquisa; a quarta são os
resultados e discussões, onde são expostos os principais dados coletados; a quinta conclui tudo
que foi pesquisado e coletado através da apresentação de soluções para os problemas apontados;
e, por fim, a sexta são as referências dos elementos que deram embasamento a pesquisa.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Recurso natural
Recurso natural é uma denominação aplicada a todas as matérias-primas, tanto aquelas
renováveis como não renováveis, obtidas diretamente da natureza, e aproveitáveis pelo homem
(IBGE, 2004). Segundo o autor Venturi (2006), os recursos naturais podem ser qualquer elemento
da natureza que pode ser explorado pelo homem, portanto, um bem natural pode se tornar
recurso natural em determinado contexto histórico e deixar de sê-lo em outro, variando de acordo
com os diferentes conjuntos de valores culturais assimilados por determinada sociedade em certo
tempo e espaço, e seus níveis de desenvolvimento tecnológico. Além disso, a demanda pelos
recursos naturais depende de fatores como sua ocorrência e distribuição na natureza, questões
técnicas, econômicas ou geopolíticas.
O conceito de Portugal apud Dulley (2004) vai de encontro ao de Venturi, ao afirmar que o
homem recorre aos recursos naturais para satisfazer suas necessidades. Assim, eles estão ligados
às necessidades físicas e culturais do homem e representam o olhar dele sobre a natureza,
exigindo uma abordagem física e humana, ou seja, umas abordagens geográficas como a
conceberam. O autor Godard (2002) resume o conceito afirmando que recurso natural é um
conceito que está entre os processos sociais e processos naturais, sendo resultado do olhar do
homem, suas necessidades, conhecimentos e habilidades sobre o meio biofísico.

2.2 Controle ambiental de áreas verdes urbanas
O Ministério do Meio Ambiente define áreas verdes urbanas como complexo de espaços
intraurbanos que possuam uma cobertura vegetal, seja ela arbórea arbustiva ou rasteira,
contribuindo de alguma maneira significativa para a qualidade de vida e equilíbrio ecológico da
cidade. O Art. 8º, § 1º, da Resolução Nº 369/2006 considera área verde "o espaço de domínio
público que desempenhe função ecológica, paisagística e recreativa, propiciando a melhoria da
qualidade estética, funcional e ambiental da cidade, sendo dotado de vegetação e espaços livres
de impermeabilização" (CONAMA, 2006, p. 5).
As áreas verdes urbanas estão voltadas para o atendimento da população, como um local
de convívio de todas as classes sociais e idades, e também para a conservação da biodiversidade
do local, sendo, portanto, uma área de integração ao exercício da cidadania, alvo para o
desenvolvimento de campanhas de educação ambiental (PHILIPPI at al., 2014).
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Dessa forma, tais áreas são indicadores na avaliação da qualidade ambiental urbana, uma
vez que, consoante a Lima at al. (2006), esses espaços livres públicos obrigatórios por lei, quando
não são efetivados, interferem na qualidade do ambiente. Obre esse posicionamento Loboda
(2005) complementa, mencionando as áreas verdes públicas como elementos imprescindíveis
para o bem estar da população, influenciando diretamente na saúde física, através da absorção de
ruídos, da filtração das partículas sólidas em suspensão no ar e da atenuação do calor do sol, e a
mental, diminuindo o sentimento de opressão do homem com relação às grandes edificações e
aprimorando o senso estético.
Baseado nos estudos de Matias et al, (2011) as áreas verdes urbanas possuem três funções
básicas: a estética, pautada na proporção entre espaços construídos e espaços destinados a
circulação, como a valorização visual e ornamental do ambiente e diversificação da paisagem
construída; e social, ligada a oferta de espaços para o lazer e entretenimento da população, e a
ecológica, que é caracterizada pela redução de impactos decorrentes da industrialização pelos
próprios elementos naturais que compõem as áreas verdes, como aumento do conforto térmico,
controle da poluição do ar e acústica, interceptação das águas das chuvas, e abrigo à fauna.

2.3 Vazios urbanos
Em definições como a do autor Borde (2006) os vazios urbanos também podem ser as
edificações não utilizadas, subutilizadas, desocupadas ou desestabilizadas, localizadas em terrenos
infraestruturados e que passaram ou estão passando por processo de esvaziamento. Portanto, o
autor também considera vazios urbanos aqueles terrenos localizados em áreas providas de
infraestrutura que não realizam plenamente a sua função social e econômica, seja porque estão
ocupados por uma estrutura sem uso ou atividade, seja porque estão de fato desocupados.
A perspectiva ambígua gerada pelo termo vazio, de que este pode ser um espaço que não
está vazio, é resumida por Portas (2010), para o autor uma terra pode não estar literalmente
vazia, mas encontrar-se simplesmente desvalorizada com potencialidade de reutilização para
outros destinos, mais ou menos cheios, e em ambos os casos seria considerada um vazio urbano.
Dessa forma, vazios urbanos podem ser áreas inutilizadas, subutilizadas ou em desuso, que
ficaram assim graças aos processos históricos, políticos, econômicos e/ou geográficos, segundo
Freitas et al. (2014). E o uso dessa área pode trazer benefícios sociais e ambientais e também ser
uma nova via de acesso para comunidades carentes de áreas de lazer e infraestruturas públicas,
como parques, praças, escolas, hospitais, academias comunitárias e áreas de preservação, como
as áreas verdes urbanas.

2.4 Saúde ambiental
A saúde ambiental concebida na Carta de Sofia, produzida no encontro da Organização
Mundial de Saúde, na cidade de Sofia, na Bulgária, em 1993, onde diz que a saúde ambiental é um
aglomerado de aspectos da saúde humana, que engloba a qualidade de vida, definida por fatores
físicos, químicos, biológicos, e determinados por fatores físicos, químicos, biológicos, sociais e
psicológicos no meio ambiente (RIBEIRO, 2004).
No Brasil, a expressão “saúde ambiental” é definida pelo Ministério da Saúde no art. 4º da
Instrução normativa nº 01/2005, que regulamenta a Portaria GM/MS nº 1.172/04 como uma área
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da saúde pública que envolve o conhecimento científico e a formulação de políticas públicas
relacionadas à interação entre a saúde humana e os fatores do meio ambiente natural e antrópico
que a determinam, condicionam e influenciam, com vistas a melhorar a qualidade de vida do ser
humano, sob o ponto de vista da sustentabilidade (BRASIL, 2005).
Diversas pesquisas comprovam a importância do contato do homem com a natureza e a
influência das áreas verdes na saúde ambiental. Isso pode ser visto por meio da pesquisa de Zorzi
(2015) em que partindo da teoria de que o homem é uma criatura biológica que no decorrer de
milhões de anos se adaptou aos ambientes verdes, chegou à conclusão de que inconscientemente
somos capazes de experimentar um contexto mais significativo em um ambiente com parques e
áreas verdes do que em um ambiente sem vegetação.

3 METODOLOGIA
3.1 Caracterização da área
A área em pauta corresponde a um vazio urbano (SOUZA, 2010; BORDE, 2006; PORTAS,
2010; FREITAS et al., 2014) localizado na rua Maestro Tomás Jobim com a esquina da rua
Virginopolis e a Pantanal, no bairro Nova Parnamirim, em Parnamirim-RN (Figura 1).

Figura 1: Localização da área do estudo

3.2 Caracterização da pesquisa
A pesquisa realizada baseia-se na descrição e análise dos aspectos e impactos ambientais
dessa área, através do estudo de caso, realizado por meio da coleta de dados em campo, incluindo
aplicação de entrevistas à população, feitas através do método de saturação (GLASER; STRAUSS,
1967), e levantamento das problemáticas que giram em torno da área (Figura 1), com base na
pesquisa bibliográfica (GIL, 2010) realizando fichamentos de: livros, revistas, periódicos,
dissertações, teses, além de visitações em sites e na biblioteca Central do IFRN-CNAT.
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Foram realizadas entrevistas para conhecer a sensibilização da população do entorno
acerca dos problemas ambientais da área e dos benefícios que trariam sua transformação e
controle ambiental. Através da análise dos dados provenientes das entrevistas qualitativas
aplicadas foi possível propor medidas de controle ambiental para atender da melhor forma as
demandas socioambientais da população da área. Outra técnica utilizada foram
georeferenciamento, registros fotográficos e observação presencial e não presencial.

4 DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL
Dentre os 13 entrevistados, 53,8% eram do sexo feminino e 46,8% do masculino. A maioria
possuía entre 35 e 50 anos (38,5%) ou mais de 50 (30,8%) anos e o seu conhecimento sobre o que
é um problema ambiental apresentou-se muito limitando, tendo em vista que a grande maioria
citou como exemplo “sujeira” e “mato” como sendo problemas ambientais.
Apesar de parco conhecimento sobre o assunto, os entrevistados têm consciência de que
no terreno existem diversos problemas ambientais, inclusive apresentam queixas a problemas
muito semelhantes. Quando perguntados se a poluição e degradação presente no terreno
interferia no bem estar, 53.8% dos entrevistados disseram que interferem de forma acentuada,
provocando sentimentos como raiva, desconforto, incômodo, insegurança e impotência. Enquanto
23% disseram que não se sentem afetados pelos problemas ambientais.
Dentre os entrevistados, os maiores problemas estão relacionados à disposição incorreta
dos resíduos sólidos na área (Figura 2), fazendo com que se proliferem diversos vetores como
ratos, raposas e, principalmente, mosquitos; e a queima desses resíduos a céu aberto. Além disso,
há um espaço de acumulação de água que deveria ser uma lagoa de capitação, mas como não
existe manejo ou cuidado ambiental propriamente dito, quando chove, os resíduos dispostos ao
redor desse talude acabam sendo arrastados e se acumulam lá.

Figura 2: Disposição inadequada de resíduos sólidos
Fonte: As autoras (2016).

Para entender-se o melhor o papel da população e do poder público na manutenção e
limpeza do terreno, foi perguntado se a coleta de lixo é realizada regularmente e 100% das
respostas foram afirmativas, no entanto, apenas 30,8% dos entrevistados separam o lixo seco do
molhado, alegando que na hora da coleta a URBANA não realiza a seleção.
Quanto à preservação ambiental, foi indagado aos entrevistados se acreditavam que
podiam contribuir com a preservação ambiental, todos disseram sim e deram exemplos bem
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pertinentes, enfocando a importância da coleta seletiva, o descarte correto dos resíduos sólidos, o
cuidado e preservação da fauna e até mesmo o cuidado com o vazio urbano em questão, embora
nenhum dos entrevistados colocam em prática nenhuma dessas atividades.
A maioria dos entrevistados (72,92%) admitiram não usar o terreno de nenhuma forma,
mas pode-se destacar dois entrevistados que utilizam o terreno de formas diferentes, um pegou
uma parte do terreno, limpou e hoje o utiliza como área de festas privadas; já outro o utiliza para
descarga de metralha. Dessa forma, observou-se que os moradores do entorno do terreno não
costumam descartar resíduos lá, já que seria diretamente afetada, então a maioria dos problemas
ambientais encontrados no terreno são gerados por pessoas que moram mais distantes.
Os entrevistados acham fundamental a presença de áreas verdes urbanas e parques na
cidade, principalmente para que pudessem exercer atividades de lazer e exercícios para
manutenção da qualidade de vida, assim como também reconhecem a importância da fauna
desses locais para manutenção da “limpeza” do ar e o resfriamento do clima.

4.1 Proposta de controle ambiental
Ante a realidade explanada do vazio urbano, em estudo, surge a necessidade do
desenvolvimento de proposta de controle ambiental do terreno baldio. Sua conversão em uma
área de preservação e lazer possibilitaria que este espaço corroborasse com a Resolução CONAMA
Nº 369/2006, transformando-se em uma área verde urbana, admitindo valor social, ambiental,
econômico, paisagístico, melhoria de vida da população do entorno. Uma vez que o terreno é uma
propriedade particular, para que sejam realizados projetos de conversão desse vazio urbano em
uma área verde urbana, há a necessidade de uma parceria entre a gestão pública e o privado, que
poderia instigar a construção de um novo espaço que trouxesse consegue uma nova alternativa de
lazer e cultura para aqueles que moram nas proximidades do terreno.
A participação da população na transformação desse espaço é fundamental, então, para
que haja de fato a melhoria ambiental da área, propõe-se também uma parceria entre a Escola
Municipal Antônio Severiano, localizada a 81m do vazio urbano, e o proprietário do terreno, tendo
em vista a implantação de uma praça, com hortas comunitárias, academia para idosos e etc, ou
seja, um verdadeiro local de convivência e lazer, que pudesse ser usado pelos professores da
escola para trabalhar a educação ambiental dos alunos (Quadro 1). Desta forma, poderá haver um
estímulo por parte dos alunos e da população para realizar práticas de controle ambiental, local.
Problemas
Disposição
inadequada
de resíduos
*
sólidos
Espaço
vazio

Meta
Mobilizar 100% dos
moradores do entorno,
escola, proprietário e
poder publico.
Realizar oficinas de
educação ambiental

Ação
Articular parceria entre
gestão
pública
e
privada
Elaborar
projeto de conversão
desse vazio urbano em
uma área verde urbana

Como
Realização de
oficinas
mobilizadores e
de
educação
ambiental
continua

Quem
Técnico
de
controle
ambiental
Gestão pública e
privada
Moradores

Quando
Anualme
nte

*

descumprimento da lei 1.730/2015.
Quadro 1 – Sistematização de medidas de controle ambiental
Fonte: As autoras (2016).
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5 CONCLUSÃO
A partir das análises das entrevistas e visitas ao vazio urbano localizado no bairro Nova
Parnamirim, na grande Natal, pôde-se perceber que as pessoas consideradas geradoras da
degradação na área, objeto desse estudo, são as que moram distantes do local em questão. Já as
que moram em seu entorno sentem-se incomodadas com os problemas ambientais do vazio
urbano, que envolvem a disposição inadequada de resíduos, queimadas, erosões e proliferação de
vetores.
Esse vazio urbano pode ter sido originado a partir do esvaziamento das áreas centrais pelo
setor empresarial, provocadora de degradação urbana dos locais, onde os espaços dotados de boa
infraestrutura, memória urbana e vegetação são subutilizados, se tornando vazios urbanos. Essas
áreas, por sua vez, devem ser alvos de grandes projetos urbanos, como ocorre nas metrópoles
desenvolvidas, como supõe Leite (2012).
Dessa forma, essas regiões urbanas potenciais para tais mudanças, assim como a área de
estudo, precisam receber investimentos do poder público e da iniciativa privada, para regeneração
e reestruturação urbana através de projetos de controle ambiental específicos e novas políticas
urbanas, criando conjuntos urbanos criativos, que incluam áreas verdes urbanas, com espaços de
recreação e preservação ambiental, para promover a renovação dos espaços e incentivar a
população a reocupar os antigos vazios abandonados.
Nesse contexto, espera-se contribuir com a gestão pública a partir da lógica do controle
ambiental em vazios urbanos pautado na criação de áreas verdes, que retomariam a
funcionalidade desses espaços, antes obsoletos, possibilitando um ganho socioambiental para a
população, visto que o crescimento na porcentagem dessas áreas se relaciona intimamente com
menores índices de poluição atmosférica local. Tais medidas poderão corroborar para melhoria da
saúde ambiental do espaço, principalmente se esse possuir crescentes níveis de urbanização e for
alvo de construtoras, tanto em Parnamirim, como na grande Natal.

REFERÊNCIAS
BENINI, Sandra Medina; MARTIN, Encarnita Salas. Decifrando Áreas Verdes Públicas. Revista
Formação, Presidente Prudente, v. 2, n. 17, p.63-80, 2010. Semestral. Disponível em:
<http://revista.fct.unesp.br>. Acesso em: 05 maio 2016.
BONONI, Vera Lucia Ramos. Áreas Verdes Urbanas. In: PHILIPPI JUNIOR, Arlindo (Ed.). Curso de
Gestão Ambiental. Barueri: Manoele Ltda., 2014. p. 297-305. 13 v. Coleção Ambiental.
BORDE, Andrea de Lacerda Pessôa. Vazios urbanos: perspectivas contemporâneas. 2006. 242 f.
Tese (Doutorado) - Curso de Pós Graduação em Urbanismo, Universidade Federal do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, 2006.
BRASIL. Resolução nº 369, de 28 de abril de 2006. Resolução CONAMA Nº 369, de 28 de Março de
2006: Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo
impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de
Preservação Permanente. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama>. Acesso
em: 10 maio 2016.

XII CONGIC | II
II SECITEX

1252

DULLEY, Richard Domingues. Noção de Natureza, Ambiente, Meio Ambiente, Recursos Ambientais
e Recursos Naturais. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 51, n. 2, p.15-26, jul 2004. Trimestral.
Disponível em: <http://www.iea.sp.gov.br>. Acesso em: 15 abr. 2016.
FREITAS, Marina Roberta P.; NEGRÃO, Glauco Nonose. Vazios Urbanos: estudo de caso no
município de Guarapuava-PR. Revista Geographia Opportuno Tempore, Londrina, v. 1, p.480493, jul. 2014. Quadrimestral.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2010.
GLASER, B. G.; STRAUSS, A. The discovery of groun-ded theory. New York: Aldine Publishing, 1967.
GODARD, Olivier. A gestão integrada dos recursos naturais e do meio ambiente: conceitos,
instituições e desafios de legitimação. In: Vieira, Paulo Freire; Weber, Jacques (Orgs.). Gestão
de Recursos Naturais Renováveis e Desenvolvimento. Novos desafios para a pesquisa
ambiental. São Paulo: Cortez, 2002.
LIMA, Valéria; AMORIM, Margarete Cristiane de Costa Trindade. A Importância das Áreas Verdes
Para a Qualidade Ambiental das Cidades. Revista Formação, Osvaldo Cruz-sp, v. 13, n. 1,
p.139-165, 2006. Semestral. Disponível em: <http://revista.fct.unesp.br>. Acesso em: 24 maio
2016.
LOBODA, Carlos Roberto; ANGELIS, Bruno Luiz Domingos de. Áreas Verdes Públicas Urbanas:
Conceitos, Usos e Funçôes. Revista Ambiência, Guarapuava, v. 1, n. 1, p.125-139, jan. 2005.
Quadrimestral.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos da metodologia científica. São
Paulo: Atlas, 2003.
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Parques e áreas verdes. Disponível em:
<http://www.mma.gov.br>. Acesso em: 23 mai. 2016.
PARNAMIRIM. LEI 1.730/2015. Dispõe sobre limpeza e conservação de terrenos e dá outras
providências. Diário oficial do município. Ano VI, 1095. Parnamirim, RN, 06 ago. 2015
PORTAS, Nuno. Do vazio ao cheio. Caderno de Urbanismo, nº2. 2000. Disponível em:
<www.cidadeimaginaria.org>. Acesso em: 04 jun. 2016.
PORTUGAL, G. (1992). Recursos naturais. In: DULLEY, Richard Domingues. Noção de Natureza,
ambiente, meio ambiente, recursos ambientais e recursos naturais. Scientia Agricola,
Piracicaba, v. 51, n. 2, p.15-26, jul 2004. Trimestral. Disponível em:
<http://www.iea.sp.gov.br>. Acesso em: 15 abr. 2016.
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 01: Instrução Normativa nº 01, de 7 de março de 2005. nº
45. 2005. Regulamenta a Portaria nº 1.172/2004/GM, no que se refere às competências da
União, estados, municípios e Distrito Federal na área de vigilância em saúde ambiental. p. 45.
Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br>. Acesso em: 02 jun. 2016.
THIRYCHERQUES, Hermano Roberto. SATURAÇÃO EM PESQUISA QUALITATIVA: ESTIMATIVA
EMPÍRICA DE DIMENSIONAMENTO. Revista Brasileira de Pesquisas de Marketing, Opinião e
Mídia, São Paulo, n. 3, p.20-27, 10 set. 2009. Semestral. Disponível em:

XII CONGIC | II
II SECITEX

1253

<http://www.revistapmkt.com.br/Portals/9/Edicoes/Revista_PMKT_003_02.pdf>. Acesso em:
04 ago. 2016.
VENTURI, Luís Antônio Bittar. RECURSO NATURAL: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO. Geousp Espaço e Tempo, São Paulo, v. 20, n. 1, p.09-17, ago 2006. Quadrimestral.
YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 2001.
ZORZI, Lizia de Moraes de. Estudos sobre a apropriação e a percepção dos usuários da Praça Dante
Alighieri em Caxias do Sul-RS. Impulso, Piracicaba, 25(63), 131-143, maio-ago. 2015.

XII CONGIC | II
II SECITEX

1254

IDENTIFICAÇÃO DE CONFLITOS ENTRE A COBERTURA DO SOLO E
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NA BACIA HIDROGRÁFICA
DO RIO PITIMBU-RN
V. M. M. O. F. NATAL1; e L.M.M.R. NATAL²
E-mail: vinicius_oliveira_@hotmail.com1; leci.reis@ifrn.edu.br2

RESUMO
O objetivo desse estudo foi identificar locais de conflitos
entre as áreas de preservação permanente e de cobertura
do solo, na bacia hidrográfica do Pitimbu-RN, no período
de 2000 e 2015. A coleta de dados foi realizada através de
utilização de um sistema de informação geográfica (SIG).
Primeiramente, os limites da bacia, assim como, a sua
rede de drenagem e reservatórios d’água, foram
devidamente delimitados. Com esse procedimento
realizado foram geradas as áreas de APP de acordo com a
legislação vigente. Através de técnicas de processamento
digital de imagem (PDI), produto de sensoriamento

remoto orbital, as classes de uso do solo foram
delimitadas. Dessa forma, foi realizado o cruzamento
entre as áreas de APP e as classes de uso do solo, para
cada ano pesquisado, permitindo a identificação das áreas
de conflito. Como resultados podemos destacar que no
ano de 2000 houve um conflito de 35,4%, e no ano de
2015 foi constatada uma piora, com conflito de 42,52%.
Desse modo, a partir dos resultados apresentados,
podemos concluir que as áreas de APP da bacia
hidrográfica do Rio Pitimbu-RN, no período pesquisado, se
encontram em constante processo de degradação.

PALAVRAS-CHAVE: Bacia do rio Pitimbu-RN. Conflito. Áreas de preservação permanente.

IDENTIFICATION OF CONFLICT COVERAGE OF SOIL AND PERMANENT
PRESERVATION AREAS IN BASIN RIVER PITIMBU-RN
ABSTRACT
The aim of this study was to identify local
conflicts between the areas of permanent preservation
and land cover in the catchment area of Pitimbu-RN,
between 2000 and 2015. Data collection was performed
by use of an information system geographic (GIS). First,
the limits of the basin, as well as its network of drainage
and water reservoirs were properly targeted. With this
procedure performed were generated APP areas in
accordance with current legislation. Through digital image
processing techniques, remote sensing product, land use

classes were defined. Thus, it performed a cross between
the areas of APP and land use classes for each year
surveyed, allowing the identification of areas of conflict.
As a result we can point out that in 2000 there was a
conflict of 35.4%, and in 2015 it was found a worsening
with conflict of 42.52%. Thus, from the results, we can
conclude that the areas of APP watershed of Pitimbu-RN
River, in the period surveyed, are in constant process of
degradation.

KEYWORDS: River Pitimbu-RN basin. Conflict. permanent preservation areas.
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1. INTRODUÇÃO
As áreas de preservação permanente (APP) são previstas na Lei nº 12.651, de 25 de maio de
2012, conhecida como novo código florestal. A mesma pode ser definida como uma faixa de
proteção, com presença ou não de vegetação nativa, que tem a função ambiental de preservar os
recursos hídricos, a paisagem, estabilidade geológica, biodiversidade, fauna, flora, o solo, e garantir
a qualidade de vida da sociedade, através da manutenção da quantidade e qualidade dos recursos
hídricos disponíveis para os diversos usos (BRASIL, 2012).
Porém, mesmo prevista em lei, as áreas de preservação permanente vêm sendo
gradativamente degradadas, ao longo das últimas décadas, pelas atividades antrópicas no Brasil
(SCHÃFFER et al., 2011). Com isso, vários estudiosos estão se debruçando em compreender as
causas e os efeitos desse problema, a partir de diferentes visões e escalas de análise.
Para tanto, pode-se afirmar que o recorte territorial ideal para análise e intervenção é a bacia
hidrográfica. Essa é prevista na Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei nº 9.433, de 8 de janeiro
de 1997, como a unidade ideal de planejamento para a gestão das águas, pelo fato da mesma ser
um local de convergência entre o meio físico, biótico e antrópico (YASSUDA, 1993; GUERRA, 2011).
Porém, o que se percebe atualmente, dentro das bacias hidrográficas brasileiras, em grande
parte, é o descompromisso quanto à manutenção das áreas de preservação permanente, por parte
da sociedade e suas atividades, e do poder público, como agente fiscalizador. Pode-se destacar
ainda, como as principais atividades que causam influência direta na degradação das áreas de
preservação permanente, dentro de bacias hidrográficas, à agricultura e a expansão urbana (TUCCI;
MENDES, 2006).
Dentro desse contexto, mesmo desempenhando um importante papel na estabilidade
ambiental, no desenvolvimento social e econômico, e com relação ao abastecimento de água, dos
municípios de Natal-RN, Parnamirim-RN, e Macaíba-RN, a bacia hidrográfica do rio Pitimbu-RN, vem
sendo gradativamente degradada. Essa degradação, ao longo das últimas décadas, vem ocorrendo
mediante a intensa supressão vegetal para viabilizar atividades agrícolas e de consolidação urbana,
causando conflito em áreas de preservação permanente, desde a nascente, ao longo das margens
do rio principal e de seus afluentes, e no entorno dos lagos e lagoas locais (BORGES, 2002).
Nessa perspectiva, o conceito de conflito socioambiental está diretamente relacionado a
exploração e reposição dos recursos naturais, diante de disputas que envolvem diversos atores
sociais com ideologias divergentes no que diz respeito à natureza e a sua preservação (BRITO et al.,
2011).
Sendo assim, o conflito causado entre as atividades antrópicas nas áreas de preservação
permanente, na bacia hidrográfica do rio Pitimbu-RN, pode estar contribuindo para o
desenvolvimento insustentável da mesma, uma vez que a degradação das áreas de preservação
permanente, é contraditória com relação ao conceito de sustentabilidade, sendo essa definida
como a capacidade de satisfazer a necessidade do presente sem comprometer a capacidade das
gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades (SASAHARA, 2009).
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Embora existam inúmeras pesquisas que exploram os problemas socioambientais nas APP’s
da bacia hidrográfica do rio Pitimbu-RN, como a de Costa (1995), Borges (2002) e Barbosa (2006),
não se verificou estudos com mais afinco sobre a mensuração de conflitos entre as áreas de
cobertura do solo e de preservação permanente.
Diante de tal problemática, a pesquisa foi norteada pela respectiva questão central: em que
medida a cobertura do solo se encontra em conflito com as áreas de preservação permanente na
bacia hidrográfica do rio Pitimbu-RN no período de 2000 e 2015.
No sentido de responder o questionamento central da pesquisa, o presente estudo teve
como objetivo geral identificar as áreas de conflitos existentes entre a cobertura do solo e as áreas
de preservação permanente na bacia hidrográfica do rio Pitimbu-RN no período de 2000 e 2015.
Para tanto, a pesquisa está estruturada da seguinte forma: referencial teórico, onde são
discutidos os conceitos essenciais para a compreensão do estudo; metodologia, onde a área é
caracterizada, e é descrito o procedimento metodológico adotado para atingir o objetivo geral;
análise e discussão dos resultados, onde são apresentados e interpretados os dados coletados;
conclusões da pesquisa e referências.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
Na maioria dos dicionários brasileiros, a palavra conflito é relacionada a ideia de oposição de
interesses, disputa, desentendimento e desordem (KURY, 2002). Porém, em termos teóricos, a
discussão sobre o conceito de conflito envolvendo temas sobre a sustentabilidade dos recursos
naturais é consolidada entre as décadas de 1960 e 1980, dentro do contexto da própria reflexão
sobre o conceito de desenvolvimento sustentável, a partir da criação do Clube de Roma em 1968 e
da realização da Conferência de Estocolmo em 1972, culminando na introdução dos estudos sobre
conflitos socioambientais na agenda mundial. Nessa perspectiva, o conceito de conflito
socioambiental está diretamente relacionado a exploração e reposição dos recursos naturais, diante
de disputas que envolvem diversos atores sociais com ideologias divergentes no que diz respeito à
natureza e a sua preservação (BRITO et al., 2011).
Corroborando com esse pensar, o autor Libiszewski (1992), compreende que os conflitos
socioambientais têm suas raízes atreladas a escassez de um recurso natural, marcado por uma
perturbação na sua dinâmica natural de regeneração provocada pela ação humana, causando
desequilíbrio ambiental. Dentro desse ponto de vista, também se torna interessante afirmar, que
além da escassez de um dado recurso natural, os conflitos socioambientais estão diretamente
relacionados com a disputa destes, causando um desequilíbrio entre a sua oferta e procura,
culminando no seu uso insustentável (TUNNER, 2004).
De uma forma mais complexa, baseado na ideia de sociologia da ação, onde os atores sociais
são os responsáveis pelas intervenções, o autor Ribeiro (1995) compreende o meio ambiente como
setor que integra o espaço público, ou seja, como um bem público. Desse modo, é nesse espaço que
os atores sociais entram em conflito com o meio ambiente, a partir da disputa de interesses, para
obter vantagens de ordem socioeconômica, causando impactos negativos relacionados à
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exploração inconsequente dos recursos naturais. O mesmo autor entende que o desenrolar desses
conflitos é diretamente influenciado com as políticas públicas implementadas no local, com a
participação dos atores envolvidos, assim como, da implementação do conceito de conservação.
Nas bacias hidrográficas, ocorrem frequentemente conflitos entre a cobertura do solo e as
áreas de preservação permanente. Além de estarem em desacordo com a Lei nº 12.651, de 25 de
maio de 2012 (BRASIL, 2012), esses conflitos causam diversas consequências negativas ao meio
ambiente e a qualidade de vida da sociedade, tais como: erosão, contaminação da água,
assoreamento e desvios dos rios, empobrecimento do solo, e influência na qualidade e
disponibilidade de água para consumo (VAZ; ORLANDO, 2012).
Concomitantemente, esses problemas repercutem diretamente na economia, pois quanto
maior a ocorrência, maiores os recursos que devem ser destinados a recuperação de áreas, e
captação e tratamento de água. Por sua vez, a ocorrência desses problemas está diretamente
relacionada à capacidade do poder público, por meio das suas diversas instituições, em evitá-los,
através de mecanismos de fiscalização e controle. Com isso podemos entender que os impactos
negativos ao meio ambiente, devido a ocorrência de conflitos em áreas de preservação permanente
de bacias hidrográficas geram desequilíbrios nas dimensões social, econômica, ambiental e
institucional, contribuindo para um desenvolvimento insustentável.

3. METODOLOGIA
Nas secções a seguir, foi caracterizada a área objeto de estudo, assim como é descrito o
procedimento metodológico executado pela pesquisa.

3.1 Caracterização da área
A bacia hidrográfica do rio Pitimbu-RN fica localizada no Estado do Rio Grande do Norte,
mais especificamente, na mesorregião Leste Potiguar (Figura 01), numa área total de
aproximadamente 12.397,7 hectares, ocupando parte dos municípios de Natal-RN, Macaíba-RN e
Parnamirim-RN, ambos integrantes da Região Metropolitana de Natal-RN (Tabela 01), e o seu acesso
pode ser realizado através das rodovias federais BR-226, BR-304 e BR-101. A sua forma pode ser
caracterizada como um polígono irregular, de modo que seu retângulo envolvente se encontra entre
os paralelos 5º 50’ 00’ e 5º 57’ 53’’ de latitude sul e os meridianos 35º 11’ 08’’ e 35º 23’ 19’’ de
longitude oeste. Essa bacia litorânea pode ser caracterizada como endorreíca, pois o seu rio
principal não deságua no mar, e apresenta a drenagem em forma dendrítica, por consequência da
geomorfologia da área (CRISTOFOLETTI, 1974). Ela faz parte de um conjunto de bacias hidrográficas
que integram a bacia de drenagem do Pirangi-RN, que tem o exultório no Oceano Atlântico,
banhando os municípios de Nísia Floresta-RN, São José do Mipibu-RN, e Vera Cruz-RN, além dos já
mencionados (BORGES, 2002).
O principal rio da bacia hidrográfica do Pitimbu-RN, de mesmo nome, tem aproximadamente
33 km de comprimento, sendo a sua nascente no município de Macaíba-RN, na comunidade de
Lagoa Seca, e seu exultório na Lagoa do Jiqui, no município de Parnamirim-RN. Aproximadamente,
13 km da sua extensão é caracterizada por área rural, predominantemente localizada no município
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de Macaíba, de modo que, à medida que adentra nos municípios de Parnamirim-RN e Natal-RN,
apresenta aglomerações urbanas e industriais nas suas margens (SENA, 2008).
O rio Pitimbu-RN desempenha grande importância estratégica para a zona rural do município
de Macaíba, e zona urbana dos municípios de Parnamirim-RN e Natal-RN, sendo responsável por
cerca de 30% do abastecimento de água do último município citado (OLIVEIRA 2012).

Figura 01: Localização geográfica da bacia hidrográfica do rio Pitimbu-RN.
Fonte: Os autores (2016).

Tabela 01: Ocupação da bacia hidrográfica do Pitimbu-RN, por município
Fonte: Os autores (2016).
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Município
Macaíba
Natal
Parnamirim

Área (ha)
4.718,41
1.001,34
6.678,04

%
38,05
8,07
53,86

Total

12.397,79

100

1259

3.2 Procedimentos metodológicos
Para atingir os objetivos gerais da pesquisa foram realizados os procedimentos
metodológicos detalhados a seguir. A delimitação da bacia do rio Pitimbu-RN, foi realizada a partir
da utilização das folhas 05s36_ e 06s36_, da missão topográica radar shuttle (SRTM), do ano de
2000, na qual contém as informações de coordenadas (x e y) e de altitude (z). Primeiramente, foi
extraída a drenagem a partir do aplicativo hidrology, presente no Sistema de Informação Geográfica
(SIG) ArcGis 10.3, a partir das seguintes ações: preenchimento (correção) da imagem (fill), definição
da direção e da acumulação de fluxo da água (flow direction e flow acumulation). Após esses
procedimentos, foi locado o exultório da bacia, para que seus limites fossem delimitados, através
do procedimento whatershed.
Após a extração da drenagem, e delimitação dos limites da bacia hidrográfica do rio PitimbuRN, foram separados os cursos d’água que estão passíveis de preservação permanente em suas
margens, de acordo com o Art. 4º da Lei nº 12.651 (novo código florestal): curso d’água natural
perene e intermitente, excluído os efêmeros.
Posteriormente a delimitação da rede de drenagem perene e intermitente, lagoas e
nascente, o próximo passo foi definir as áreas de APP, de acordo com a Lei nº 8.426 de 14 de
novembro de 2003 (RIO GRANDE DO NORTE, 2003), que dispõe sobre a faixa de proteção ambiental
do rio Pitimbu-RN, e a Lei nº 12.651 de 25 de maio de 2012 (BRASIL, 2012), novo código florestal.
Nessas legislações, sempre foi dada a preferência aos itens mais restritivos, como forma de escolher
os procedimentos corretos a serem adotados. Logo, foi adotado como parâmetro o leito maior
sazonal (LMS) dos rios perenes e intermitentes, definido pela legislação estadual, sendo essa mais
restritiva do que o novo código florestal, que adota o leito regular.
Para a nascente, lagoas, e os rios perenes e intermitentes, com o leito maior sazonal de até
200 metros de largura foi definida uma área de APP de 100 metros a partir das suas margens. Para
os rios com o leito maior sazonal superior a 200 metros de largura foi adotada uma área de APP de
200 metros. Essas áreas foram delimitadas a partir do aplicativo analysis tools, seguido dos
procedimentos proximity e buffer.
Após a definição das áreas de preservação permanente, foram delimitados os tipos de
cobertura do solo presentes na bacia. Essa delimitação seguiu uma adaptação do padrão proposto
pelo manual do uso da terra do IBGE (BRASIL, 2013), onde as seguintes classes foram identificadas:
áreas antrópicas agrícolas, áreas antrópicas não agrícolas, áreas de vegetação e solo exposto.
Para definir as classes, foi realizada para cada ano, uma classificação supervisionada por
máxima verossimilhança (MAXVER) de imagem multiespectral Landsat 7, para o ano de 2000, e
landsat 8 para o ano de 2015, através de uma composição de bandas colorida, vermelho, verde e
azul (RGB), para melhor identificação das classes pretendidas.
Com as áreas de preservação permanente, e as classes de cobertura do solo devidamente
delimitadas foi possível realizar uma correlação espacial das áreas de conflitos entre esses dois
produtos e definir sua distribuição geográfica calculando a sua área em hectares total e por classe,
para cada ano pesquisado, como segue na Figura 02. Os polígonos de conflito foram separados
através da função no aplicativo analysis tools, seguindo os procedimentos extract e clip. Para o
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cálculo das áreas de cada classe, assim como das áreas de conflito foi utilizado o aplicativo calculate
geometry.

Figura 02: Procedimentos para identificação das áreas de conflito entre a cobertura do solo e de
preservação permanente na bacia hidrográfica do rio Pitimbu-RN.
Fonte: Os autores (2016).

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A partir da metodologia utilizada e apresentada, foi possível chegar aos resultados
analisados e discutidos nesse tópico. Então, como podemos constatar, ao analisar a Tabela 02, no
ano de 2000, a classe de cobertura do solo que predominava na bacia hidrográfica do rio PitimbuRN era a de vegetação, com 6.588,4 hectares, ocupando cerca de 53,1% da área total da bacia. Em
segundo lugar de destaque, podemos citar as áreas antrópicas agrícolas, ocupando 24,6% da bacia,
e em seguida, as áreas antrópicas não agrícolas (15,2%), e por fim, o solo exposto (7,1%).
Entretanto, esse quadro muda no ano de 2015 com a intensa expansão urbana, e
consequente desmatamento, de modo que, nesse ano, as áreas antrópicas não agrícolas ocupam
5.235,5 hectares, representando cerca de 42,2% da área da bacia, enquanto que a classe de
vegetação diminuiu consideravelmente, se relacionada ao ano de 2000, ocupando apenas 29,6% da
bacia. Por sua vez, as áreas antrópicas agrícolas e o solo exposto, tiveram leve retração, de 1,3% e
2,2%, respectivamente.
Com isso, podemos constatar que durante o período pesquisado, a crescente expansão
urbana dos municípios de Macaíba, Natal e Parnamirim, pressionou os recursos naturais da bacia
hidrográfica do Pitimbu-RN, com destaque para os impactos negativos sobre a vegetação, através
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do desmatamento. Por sua vez, a classe antrópica agrícola, nos dois anos pesquisados, ocupa uma
área significativa na bacia hidrográfica do Pitimbu-RN, concentrada principalmente na zona rural do
município de Macaíba-RN, e em uma pequena porção do município de Parnamirim-RN.
Tabela 02: Cobertura do solo na bacia hidrográfica do Pitimbu-RN, 2000 e 2015.
Fonte: Os autores (2016).

Classes

Área 2000
(ha)

%
(2000)

Área 2015
(ha)

%
(2015)

Áreas antrópicas não
agrícolas

1.885,0

15,2

5.235,5

42,2

Áreas antrópicas
agrícolas

3.049,0

24,6

2.889,2

23,3

Áreas de vegetação

6.588,4

53,1

3.667,6

29,6

Solo exposto

875,3

7,1

605,4

4,9

Total

12.397,7

100

12.397,7

100

Podemos afirmar a partir da análise da Tabela 03, que no ano de 2000, a classe antrópica
agrícola foi a que obteve uma maior taxa de conflito, ocupando 385,0 hectares, e representando
cerca de 26,0% do espaço total das áreas de preservação permanente da bacia hidrográfica do
Pitimbu-RN. Com pequena taxa de conflito nesse período, as áreas antrópicas não agrícolas
invadiram apenas cerca de 5,6% e o solo exposto 3,8% das áreas de preservação permanente.
Consequentemente, no período citado, o conjunto das classes de cobertura do solo da bacia
hidrográfica do Pitimbu-RN, ocuparam irregularmente, 35,4% das áreas de preservação
permanente, totalizando 524,7 hectares de conflito.
Com relação ao ano de 2015, mesmo levando em consideração que a classe antrópica não
agrícola representa, neste ano, a maior parte da área total da bacia hidrográfica do rio Pitimbu-RN,
podemos afirmar que é a classe antrópica agrícola que causa o maior conflito com as áreas de
preservação permanente, ocupando cerca de 21,74% destas, em uma área total de 322,20 hectares.
Em segundo lugar fica a classe antrópica não agrícola, e em seguida, ocupando um pequeno
espaço, as áreas de solo exposto. Com isso, no ano em questão, as classes de cobertura do solo da
bacia hidrográfica do Pitimbu-RN, invadiram cerca de 42,5% do espaço destinado por lei para áreas
de preservação permanente, ocupando irregularmente 630,3 hectares, com aumento de 105,6
hectares de conflito, se relacionado ao ano anterior.
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Tabela 03: Área de conflito em áreas de preservação permanente por classe de cobertura do solo, na bacia
hidrográfica do Pitimbu-RN, 2000 e 2015.
Fonte: Os autores (2016).

Área
2000 (ha)

%
2000

Áreas antrópicas
agrícolas

385,0

26,0

Áreas antrópicas não
agrícolas

83,4

5,6

Solo exposto

56,3

Total

524,7

Classes

Área
2015
(ha)

%
2015

322,2

21,7

279,0

18,8

3,8

29,1

2,0

35,4

630,3

42,5

5. CONCLUSÕES
A partir dos resultados apresentados podemos concluir que as áreas de preservação
permanente na bacia hidrográfica do rio Pitimbu-RN encontram-se em contínuo processo de
degradação. Percebe-se, desta forma, um ineficiente desempenho do poder público, em suas
diversas escalas de atuação, municipal, estadual e federal, em conter práticas irregulares de
desmatamento, através de ações de fiscalização e controle sobre o desenvolvimento do uso e
ocupação do solo da área pesquisada, extremamente facilitada através do uso das novas
geotecnologias disponíveis, inclusive, de forma gratuita, permitindo diagnósticos rápidos e precisos.
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UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: AMBIENTE E POLÍTICA NO RELEVO CÁRSTICO
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M.R. F. Gonzalez1 e J. C. Saraiva Junior2
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RESUMO
Os aspectos do relevo de determinadas áreas do globo são
importantes critérios na definição das unidades de
conservação. No município de Felipe Guerra, localizado
no Estado do Rio Grande do Norte, região semiárida, há
presença de feições cársticas caracterizando-a como uma
potencial unidade de conservação ambiental. Assim, o
objetivo deste artigo é apresentar as condições
ambientais, particularmente do relevo cárstico do

município de Felipe Guerra que justificam sua
preservação. Os procedimentos metodológicos incluem
revisão da literatura e utilização de Geoprocessamento.
Os resultados apontam que mesmo com os estudos
realizados sobre a carste de Felipe Guerra e o
reconhecimento das cavidades não garante a
preservação da feição.

PALAVRAS-CHAVE: Relevo Cárstico, Unidades de Conservação, Felipe Guerra/RN.

PROTECTED AREAS: ENVIRONMENT AND POLICY IN THE KARSTIC RELIEF OF FELIPE
GUERRA / RN.
ABSTRACT
The relief aspects of some areas of the planet are
important criteria in the definition of the conservation
units. In the Felipe Guerra municipality, located in the Rio
Grande do Norte State, semiarid region, there is the
presence of caveman features characterizing it as a
potential environment conservation unit. Thus, the
objective of this paper is to present the environmental
conditions, particularly the karstic relief of the

municipality Felipe Guerra that justify its preservation.
The methodological procedures include a scientific
bibliographical review available in papers, theses and
monographies and the usage of Geoprocessing. The
results show that even with the studies performed about
the karst, especially the relief of Felipe Guerra and the
recognition of the cavity it does not guarantee the
preservation of the feature.

KEYWORDS: Felipe Guerra, Karst, Protected areas
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1. INTRODUÇÃO
O Estado do Rio Grande do Norte (RN) apresenta uma rica geodiversidade que evidencia a
evolução natural e a necessidade de conservação dos espaços em função da elevada pressão sobre
os recursos naturais. Dos diversos ambientes, as feições cársticas representam importantes parcelas
do patrimônio natural potiguar. As feições espeleológicas devem ser estudadas para que sejam
cumpridas as normas ambientais que regulam a delimitação e formas de exploração.
Apesar dos esforços destinados às atividades de prospecção das cavernas do Estado do Rio
Grande do Norte e de Felipe Guerra, o reconhecimento da cavidade somente não a torna um
patrimônio espeleológico, muito menos mantém sua conservação. Antes de 2008, as cavernas eram
protegidas e sua utilização somente poderia acontecer dentro de condições que assegurassem sua
morfologia, sua integridade física, e seu equilíbrio ecológico.
Porém, após 2008, com o Decreto Federal 6.640/2008, as cavernas para serem consideradas
feições do geossistema, precisam ter seu diagnóstico quanto ao grau de relevância, atributos
ecológicos, biológicos, geológicos, paleontológicos, históricos e culturais (BENTO et al., 2011). Ainda
é determinado que somente as cavernas de relevância máxima serão integralmente protegidas, as
demais poderão sofrer impactos, talvez que comprometam de forma irreversível a morfologia do
relevo.
Nesse sentido, são necessárias pesquisas que evidenciem a relevância das cavidades naturais
subterrâneas potiguares, muitas delas, desenvolvidas em ambiente semiárido. No Rio Grande do
Norte, os municípios de Jandaíra, Felipe Guerra Governador Dix-Sept Rosado, Baraúnas e Apodi
apresentam relevos favoráveis para o desenvolvimento das cavernas. Nestes municípios são
encontradas ameaças ao patrimônio espeleológico, em particular em Felipe Guerra, que apresenta
o maior número de cavidades naturais subterrâneas cadastradas pelo Centro Nacional de Pesquisa
e Conservação das Cavernas (CECAV, 2016).
Assim, esta pesquisa se propôs a analisar as características ambientais do município de Felipe
Guerra como elemento fundamental para a delimitação de Unidades de Conservação. Os objetivos
específicos contemplam a caracterização ambiental de Felipe Guerra, compreensão da
morfodinâmica sobre o relevo cárstico e apresentação dos compartimentos de relevo.
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Figura 01. Localização do município de Felipe Guerra. Fonte: Elaborada pelos autores (2016)

O setor de estudo está localizado no Oeste Potiguar (fig. 01) na mesorregião Oeste Potiguar
e na microrregião Chapada do Apodi, limitando-se com os municípios de Governador Dix-Sept
Rosado, Apodi e Caraubas. Dista cerca de 370 km da capital Natal, e 70 km da cidade de Mossoró.
Partindo de Natal o acesso é feito pela BR-304 e BR 405 ao Sul de Mossoró.

2. METODOLOGIA
Para o cumprimento dos objetivos propostos, foram realizados os procedimentos de revisão
da literatura científica disponível e levantamento de dados. Esses dados foram coletados ao se
pesquisar os sítios da Internet da Companhia de Pesquisa de Recurso Mineral, ou Serviço Geológico
do Brasil (CPRM), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Instituto de
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA), do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), do Cadastro Nacional de Cavernas (CNC) e do Centro Nacional de Pesquisa e
Conservação das Cavernas (CECAV) entre outros. Além disso, foi realizada uma entrevista com
Natália Rodrigues, servidora e bióloga do IDEMA/RN.
A utilização de recursos cartográficos e geotecnologias, como o Google Earth e o Google
Maps, para a análise de imagens, e o ArcGis 10.2 para a construção de mapas que ajudem na
localização, são fundamentais para compor esta pesquisa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A palavra Carste ou Karst, também conhecido como relevo cárstico, ou sistema cárstico é um
tipo de relevo caracterizado pela dissolução química das rochas, normalmente calcárias. O termo,
cujo significado é terreno rochoso, pode ser considerado um complexo dinâmico e em constante
modificação, principalmente pela ação da água, que atua na formação e modelagem do relevo. É
nesse tipo de relevo que se encontram as cavernas, que são aberturas naturais formadas em rochas
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abaixo da superfície do terreno, porém, larga o suficiente para a entrada do homem. Essa definição
é adotada pela União Internacional de Espeleologia- UIS (International Union of Speleology)
(ICMBIO, 2011).
O Estado do Rio Grande do Norte ocupa a 7° posição de Estado brasileiro com maior número
de cavernas. São registradas 589 e 92,2% delas estão inseridas na formação Jandaíra, que é a mais
extensa área de afloramento de carbonatos fanerozóicos do Brasil. Quase toda a porção da Bacia
Potiguar está inserida nesse afloramento, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBIO), 2011. O Cadastro Nacional de Cavernas do Brasil (CNC, 2013) caracteriza
o Estado do Rio Grande do Norte como o oitavo a ocupar o ranking dos Estados por ordem de
número de cavernas.
Alguns municípios apresentam a ocorrência de tais feições como Jandaíra, Apodi Mossoró e
Felipe Guerra. Somente no município de Felipe Guerra há 337 cavernas. São ainda modeladas por
ações físicas, químicas e biológicas. Nos aspectos físicos, pode-se destacar a ação dos ventos e a
mudança brusca na temperatura, provocando a dilatação e retração da rocha. Os agentes químicos,
dentre vários, são destacados os cursos d’água e as águas que são encontradas nas fissuras e no
teto das cavernas. E por último os agentes biológicos, que estão ligados diretamente aos seres vivos
que habitam esses espaços por busca de abrigo ou porque acidentalmente caíram e acabam
morrendo.
A biodiversidade que coloniza as cavernas é extensa, possuindo inúmeros organismos, em
destaque os invertebrados, que são capazes de adaptar-se as feições das cavernas, como fendas e
fissuras nas rochas. Estes espaços são utilizados como abrigos para muitos animais e organismos e
por não receber radiação direta, estes organismos não são fotossintetizantes, sendo assim, a fauna
presente, alimenta-se de fezes e carapaças deixadas por outros organismos, uma grande fonte de
nutrição, principalmente, daqueles organismos que habitam cavernas com menor presença de
água. Seu alimento ainda não é originário na região, ou seja, alóctone (SOUZA, 2003).
A fauna torna-se adaptável as condições e limitações das feições cavernícolas. São
encontrados nas cavernas, além da grande variedade de organismos, muitos animais fossilizados. O
olhar mais atento para estas questões traz inquietações importantes para a prática da conservação
do ambiente.
O setor de estudo abrange uma área de 282 km², inseridos nas folhas Apodi (SB.24-X-C-VI) e
Quixer é (SB.24-X-C-III), na escala 1:100.000, editadas pela SUDENE (figura 02).

XII CONGIC | II
II SECITEX

1268

Figura 2: Mapa Geológico de Felipe Guerra. Fonte: CPRM (2005)

Segundo a CPRM (2005), o município de Felipe Guerra, encontra-se inserido geologicamente
na Província Borborema, sendo constituído pelos sedimentos das formações Açu (KA) em que é
representada por uma sequência de rochas siliciclásticas, variando desde conglomerados a argilitos,
constituindo a porção continental da Seqüência Transgressiva Albo-Cenomaniana (BERTANI et al.,
1990), pela formação Jandaíra (K2j) extensa região de calcário, sendo comumente conhecido por
lajedo, Medeiros (2001) e por depósitos aluvionares (Q2a) depósitos fluviais detríticos de idade bem
recente (Quaternário), que podem ser litificados com o tempo transformando-se em aluviões
antigos (GUERRA,1997).
Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 1971) o município de
Felipe Guerra apresenta solo litólicos, nos quais ocorrem em regiões semiáridas, principalmente em
áreas de afloramentos rochosos. São poucos desenvolvidos, rasos e não hidromórficos. São
normalmente pedregosos e/ou rochosos, moderadamente a excessivamente drenados com
horizonte A pouco espesso, cascalhento, de textura predominantemente média, podendo também
ocorrer solos de textura arenosa, siltosa ou argilosa. As elevadas temperaturas condicionam a
modelagem do relevo marcadamente por processos mecânicos, embora, durante a quadra chuvosa,
os processos químicos atuem na decomposição do carste.
Praticamente, todas as cavernas de Felipe Guerra estão inseridas em perímetro urbano, ou
seja, há presença de casas em seu entorno. Outro fator preocupante é o desmatamento que ocorre
para o cultivo agrícola e a pecuária, além dos impactos indiretos gerados pelos cultivos agrícolas
que consequentemente também utilizam agrotóxicos. Podendo atingir as águas superficiais
presentes em Felipe Guerra (CPRM, 2005), tornando-as impróprias para o consumo humano.
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Segundo a ICMBIO (2011), gera consequências negativas para as feições cársticas, que
devido à proximidade, são afetadas diretamente. A acelerada degradação dos recursos naturais
compromete o espaço e a qualidade de vidas atuais e vidas futuras. A finalidade da avaliação dos
impactos ambientais é relevante, pois com essa medida preventiva é possibilitado a análise mais
cuidadosa de qualquer atividade que possa acarretar degradação na qualidade do meio ambiente
(UFAL,2013).
A primeira manifestação legal sobre o interesse de conservar ambientes de cavernas se deu
pela resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) n° 009, de 24/01/1986. Essa
resolução visou a criação da Comissão Especial para a proteção do Patrimônio Espeleológico
(ICMBIO, 2011). Porém, somente em 1988, foi definido caverna como os ‘‘Bens da União’’, ou seja,
esses status deram um grande destaque para as cavernas, pois, passaram a ser patrimônio e
domínio da União. Em 1990 foram promulgadas normas que regulamentam a gestão do uso e
preservação das cavernas. (ICMBIO, 2011).
O conhecimento sobre o patrimônio espeleológico vem ganhando força no cenário nacional,
e o município de Felipe Guerra destaque no cenário potiguar, pois a maior parte dos estudos
realizados sobre a carste é no município. (BENTO, 2011; COELHO, 2008; CRUZ ET AL., 2010;
FERREIRA ET AL., 2010; SILVA, 2008).
A maior parte das feições cársticas hoje é associada com os processos ocorridos durante o
Quartenário, juntamente com a morfologia atual das cavernas, embora, algumas delas tenham sua
morfologia associada em um tempo geológico mais antigo, terciário. O sistema cárstico possui
feições superficiais que são geradas por águas de precipitação, atuando na modelagem da rocha,
formando as lapiás que são as formas mais pontiagudas, caneluras, gerados em rocha desnuda,
como também sob o solo. Estas podem atingir vários metros de comprimento (GUERRA et al., 2003).
As dolinas são depressões fechadas, em formato de funil e são comuns aos ambientes
cársticos. Estas feições estão presentes nas cavernas de Felipe Guerra (fig. 03), assim como os
espeleotemas, (estalactites e estalagmites, quando são unidas formam uma coluna) são feições
construtivas, geradas pelo acúmulo de depósitos químicos no interior da caverna. Na porção externa
do carste, laias e caneluras de dissolução evidenciam que a atuação dos processos superficiais.

Figura 3: Espeleotemas, Colunas (formação de estalactites e estalagmites), Dolinas. Fonte: ICMBIO (2011)

É levada em consideração a alta potencialidade de pesquisas, do turismo ecológico, rural e
de aventura. (CRUZ et al., 2009). Proteção da variedade de fauna (presença de animais peçonhentos,
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como cobras e aranhas, entre outros), como também da flora. O diagnóstico levantado pela CPRM
(2005) aponta ainda as águas superficiais, onde o município de Felipe Guerra é totalmente inserido
nos domínios do Rio Apodi- Mossoró, sendo as principais acumulações a Barragem do Mirador e a
Lagoa do Saco. Há presença de poços tubulares (39), e essas águas dos poços são comunitárias e
distribuídas para as famílias residentes no município. Para tanto, há uma medida de caráter urgente
em tornar o ambiente em unidade de conservação, com leis e medidas preventivas.

A CONAMA define: Resolução N° 001/86, Art. 1º:

“Impacto ambiental é definido como toda alteração das propriedades físicas, químicas e
biológicas do meio ambiente, causados por qualquer forma de matéria ou energia
resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetam a saúde, o bem
estar da população e a qualidade do meio ambiente”. É importante que se discuta o que
são impactos ambientais e o que eles podem ocasionar em qualquer espaço mal utilizado.
’’
As Unidades de Conservação (UCs) segundo o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e
Meio Ambiente (IDEMA) 2014 são espaços territoriais com características naturais relevantes e
limites definidos. De acordo com a Lei n.º 9.985 de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), as UCs podem ser de Proteção Integral, garantindo
a preservação total da natureza, ou de Uso Sustentável, que permitem seu uso de forma controlada.
Atualmente, o Estado do Rio Grande do Norte (RN) possui somente oito Unidades de
Conservação (IDEMA, 2014) e há somente uma única proposta de tornar o Monumento Natural das
Cavernas de Martins em UCs, ou seja, os estudos que são levantados sobre o patrimônio
espeleológico do RN ainda não despertaram o interesse do Governo do Estado em torná-lo em uma
área de conservação e proteção ambiental.
Em Felipe Guerra, destaca-se a Caverna do Trapiá. Encontrada em 2003, a caverna do Trapiá
possui 2.330 metros de desenvolvimento linear, considerado a maior caverna cadastrada do Estado
do Rio Grande do Norte. Essa feição cavernícola foi encontrada por meio de trabalhos em
prospecção, após a análise de imagens de satélite e devido as frequentes inundações da região,
somente em 2006 e 2007 que ocorreu as primeiras expedições espeleológicas, mas no ano de 2010
iniciou o mapeamento da caverna em parceria com o Cavernature, grupo de espeleologia do RN, o
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) e um grupo formado por
espeleólogos de todos os Estados do Brasil, Meandros Espeleo Club. (MOUTINHO, 2010)
Na fase de mapeamento, foi descoberto que a caverna não era somente a maior do RN,
ultrapassando a Furna Feia em Mossoró, mas sim, a maior do Brasil, formada por rochas calcárias
do período Cretáceo, com idade estimada em 65 a 144 milhões de anos. ‘’ A caverna do Trapiá se
destaca entre as demais do Rio Grande do Norte e levanta a possibilidade de novas descobertas na
região, segundo o analista ambiental Diego de Medeiros Bento, integrante e coordenador do CECAV
no Rio Grande do Norte. (MOUTINHO, 2010)
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Ainda há pouco material produzido sobre Trapiá, devido as suas condições desfavoráveis
para a exploração científica, porém, a ICMBIO (2011) produziu um relatório técnico sobre as
cavernas de Felipe Guerra e apresenta a caverna Trapiá (figura 04).

Figura 5. Mapa de identificação das cavernas quanto sua relevância e sensibilidade das feições
espeleológicas de Felipe Guerra. Fonte: ICMBIO (2011)

A figura cinco apresenta a sensibilidade ambiental quanto ao aspecto de patrimônio
espeleológico. O relatório produzido destaca que a caverna Trapiá ainda possui suas feições
cavernícolas intactas, porém se não houver uma efetiva ação do cumprimento da Lei que torna os
patrimônios espeleológicos em ‘’ Bens da União’’, o grau de conservacionismo será afetado. Uma
vez que, como mostra o mapa quatro, o perímetro urbano é inserido diretamente dentro das feições
cavernícolas.
Os esforços direcionados à criação das UC em Felipe Guerra estão sendo articulados por
gestores do Instituto de Desenvolvimento e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA). Uma
das servidoras responsáveis pela articulação (N.R.) afirma que:
‘’ No ano de 2014 foi criado o Programa de Fomentação a Criação de Unidades de
Conservação Municipal, pelo Núcleo de Gestão de Unidades de Conservação- NUC/IDEMA,
este tem o objetivo de auxiliar os municípios do Estado do Rio Grande do Norte a criarem
suas UC’s a nível municipal. Esse trabalho consiste em reuniões técnicas e com a

XII CONGIC | II
II SECITEX

1272

comunidade, com o intuito de mostrarmos os procedimentos técnicos e jurídicos para a
criação e gestão dessas áreas protegidas. ’’

Segundo a servidora, houve procura da Secretaria de Meio Ambiente do município de Felipe
Guerra junto a direção do IDEMA para que fossem discutidas todas as etapas necessárias para a
criação de uma Unidade de Conservação e de sua importância para o município enquanto
patrimônio. Se houver uma resposta positiva da prefeitura, o IDEMA/RN irá auxiliar em todo o
processo. Assim, o relato da servidora confirma que
‘’No dia 19 de agosto de 2015, estive no município de Felipe Guerra, mais especificamente
no auditório da CONDIC, com representantes de algumas secretarias municipais, falando
sobre os procedimentos de criar a UC. Todos os presentes apoiaram a ideia e se mostraram
interessados em seguir com a proposta. Em seguida, tivemos uma excelente notícia que o
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas - CECAV do Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, já tem a proposta de criação para as cavernas,
a nível Federal.’’

Analisando o contexto ambiental de Felipe Guerra, faz-se necessária a execução dos
projetos com urgência. Turismo, urbanização e exploração de aquíferos, são atividades que
comprometem a conservação do patrimônio espeleológico de Felipe Guerra.

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS

O município de Felipe Guerra é inserido em ambiente de predominância cárstica, formado
por rochas calcárias do tipo formação Jandaíra e formação Açu. É um município rico em feições
cavernícolas, possuindo, 337 cavidades cadastradas até o momento.
Foi destacado neste artigo, que ainda não há uma delimitação na criação de uma Unidade
de Conservação no município, pois a própria Lei não favorece isso. Uma vez que foram criados
parâmetros que as classifiquem de relevância máxima para que seu perímetro seja preservado. As
cavernas de Felipe Guerra são de difícil acesso, portanto, ainda há poucos materiais que façam o
diagnóstico mais preciso das mesmas. Porém, fica a indagação de que como foi apresentado na
figura cinco, há uma grande quantidade de cavernas classificadas como relevância máxima para a
espeleologia do Estado do Rio Grande do Norte e ainda não são Uc’s e não são protegidas
totalmente, permitindo a exploração.
Há somente a intenção da criação de uma Unidade de Conservação, porém ainda é preciso
que seja praticado de forma efetiva, promovendo o quanto antes que as cavernas de Felipe Guerra
por meio da criação das UC’s. Garantindo que sua morfologia seja protegida e conservada.
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RESUMO
O presente trabalho trata da temática
notificação da dengue. O objetivo foi o de propor um
planejamento ambiental, contribuindo para a redução
das notificações de dengue, no bairro Nossa Senhora da
Apresentação, em Natal-RN, no ano de 2016. A
metodologia partiu de pesquisa bibliográfica, coleta de
dados secundários e realização de uma caminhada na
área para caracterização do local. Como resultado tevese a elaboração do o diagnóstico da real situação de
dengue do bairro e a proposição de um planejamento

ambiental, observando cenários e ações preventivas e
corretivas. Como contribuições, este estudo apresenta as
etapas mais utilizadas para elaboração de p rop ost a d e
planejamento ambiental, e evidencia alguns elementos
essenciais que contribuirão na prática de prevenção no
que diz respeito à proliferação de criadouros de insetos e
roedores, com foco no controle da proliferação do vetor,
Aedes aegypti, na redução do número de notificações da
dengue, no bairro, objeto deste estudo.

PALAVRAS-CHAVE: Dengue, Cenário, Planejamento

NOTIFICATION OF DENGUE IN NEIGHBORHOOD OUR LADY OF PRESENTATION NATAL-RN: AN
ENVIRONMENTAL PLANNING PROPOSAL
ABSTRACT
his work deals with the theme notification of dengue The
objective was to propose an environmental planning,
contributing to the reduction of dengue notifications in
the neighborhood Our Lady of the Presentation, in Natal,
Brazil, in the year 2016. The methodology set out
research literature, collection of secondary data and
conducting a walk in the area to characterize the site. As
a result there was the preparation of the diagnosis of
dengue real situation of the district and the proposition
of an environmental planning, observing scenarios and

preventive and corrective actions. As contributions, this
study presents the steps most commonly used for
preparation of environmental planning proposal, and
highlights some key elements that contribute in practice
prevention with regard to the proliferation of insect
breeding and rodents, focusing on vector proliferation
control, Aedes aegypti, in reducing the number of
dengue notifications in the neighborhood, the subject of
this study.

KEYWORDS: Dengue, Scenario, Planning
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1INTRODUÇÃO
O termo dengue tem origem espanhola, significando "melindre", "manha". Essa palavra faz
referência ao estado de moleza e prostração em que fica a pessoa contaminada pelo arbovírus
(abreviatura do inglês de arthropod-bornvirus, vírus oriundo dos artrópodos). Trata-se de um vírus
tem se propagado de forma intensa tanto em escala mundial quanto regional e local. Durante
muito tempo foi considerada uma doença benigna. Após as guerras mostrou-se com
características diferentes, pois, com as guerras agravou-se a circulação de vários sorotipos em uma
mesma área geográfica, assim, contribuiu para a ocorrência de febre hemorrágica grave.
No Brasil, é possível observar a facilidade de proliferação das denominadas “doenças
tropicais”, isto é, aquelas que estão diretamente ligadas a aspectos do meio como: temperatura e
umidade, condições de subdesenvolvimento e os aspectos geográficos regionais, além da
densidade demográfica urbana, comungando com a disposição inadequada dos resíduos sólidos e
das redes de drenagem de esgoto e de águas pluviais (BRASIL, 2013; FERREIRA, 2003; SILVA 2008).
Atualmente a maior parte da população mundial reside nas cidades e consequentemente
têm aumentado problemas de infraestrutura como moradia e saneamento básico. Nesse cenário,
problemas da diversidade de resíduos e de efluentes gerados, se deparam na contramão com a
ineficácia da gestão desses resíduos, pondo em dúvida a viabilidade do desenvolvimento
sustentável e tornando indubitável a importância do planejamento ambiental pautado no
saneamento básico atrelado: a água potável, a coleta de esgoto, a coleta de resíduos sólidos e as
galerias pluviais (LOURO; MENEZES, 2012; PLANSAB, 2013).
As condições socioambientais inadequadas, na maioria das áreas urbanas brasileira, têm
contribuído na propagação do vetor aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue, uma vez que o
clima quente e úmido e a urbanização desordenada e exagerada influenciam significativamente na
proliferação do mosquito e por conseguintemente nas notificações de dengue.
Estudos recentes destacam que os primeiros casos da dengue no Brasil têm registros de
que ocorreram no início do século XX, primeiramente nas cidades de Rio de Janeiro, avançando
para São Paulo e, posteriormente, para Salvador. Anos após esse acontecimento, o aedes aegypti
foi erradicado. Entretanto, devido ao relaxamento das medidas preventivas o vetor da doença
reapareceu e, atualmente, é uma das maiores preocupações para a saúde do Brasil (FERREIRA,
2006; NATAL, 2009, PLANSAB, 2013).
No curso dos últimos anos, os casos de dengue têm aumento no Brasil de maneira
considerável, difundindo-se por todas as regiões do país. Especificamente ao ano de 2016, recorte
temporal deste estudo, o aumento de casos de dengue foi a cerca de 73.872 casos notificados no
país, apresentando um crescimento de 48,2% em relação as 49.857 notificações do mesmo
período de 2015. Por conseguinte a região Nordeste está entre os primeiros colocados quando o
assunto se relaciona a soma de notificações da dengue, causada pelo aedes aegypti, ocupando o
segundo lugar, sendo a Região Sudeste, ocupando o primeiro lugar (BRASIL, 2016).
Na cidade de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte (RN), os primeiros casos de
dengue em Natal, foi notificado no ano de 1996. A doença apresentou característica epidêmica em
anos alternados, mas foi a partir de 2004 que se observou uma curva de crescimento no número
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de casos que culminou com uma epidemia no ano de 2008, desde então a dengue tornou-se um
problema de saúde pública no Município de Natal (RIO GRANDE DO NORTE, 2016).
Conforme o ultimo boletim epidemiológico da dengue, número 31, que correspondem aos
casos da doença, até primeira semana de agosto de 2016, Natal contava com um total de 12.109
casos notificados na região, onde 1.151 casos foram notificados em apenas no bairro de Nossa
Senhora da Apresentação, localizado na Região Administrativa Leste de Natal. Esse bairro foi o de
maior notificação, justificando dessa forma o estudo nesse local (RIO GRANDE DO NORTE, 2016).
O objetivo foi o de propor um planejamento ambiental, contribuindo para a redução das
notificações de dengue no bairro Nossa Senhora da Apresentação, em Natal-RN, no ano de 2016.
Justificou-se esse trabalho, de proposta de planejamento ambiental, visto que a tarefa de
gerenciamento sustentável, de áreas urbanas, requer práticas aplicadas no combate ao vetor e a
proliferação do mosquito Aedes Aegypit e, consequentemente, que se reduzam as notificações da
dengue, no bairro de Nossa Senhora da Apresentação, em Natal-RN.

2 PLANEJAMENTO AMBIENTAL
Entende-se por planejamento ambiental todo o esforço da civilização na direção da
preservação, gestão e conservação dos recursos naturais de um território, com vistas melhoria de
vida e do ambiente. Nesse contexto, a gestão ambiental urbana refere-se à ação de gerenciar o
espaço geográfico urbano de forma que seja sustentável, por meio de ações participativas dos
diferentes segmentos da sociedade local (FRANCO, 2001; LOURO; MENEZES, 2012;SANTOS, 2004).
O planejamento ambiental é o elemento básico para o desenvolvimento socioeconômico
voltado para a melhor utilização dos recursos naturais, cujas fases de diagnóstico e de cenários
tornam-se caminhos para a compreensão das potencialidades e das fragilidades da área, para a
elaboração das propostas de ações definidas, conforme assegurou Albano (2013). Para esse, o
planejamento ambiental é a base para o desenvolvimento sustentável, compreendido como a
maneira possível para a provocação de melhoria de vida da população.
Porém, na construção do planejamento ambiental é necessário um foco, devendo seguir
uma óptica: “programático (projeto, programa e plano); temporal (curto, médio e longo prazo);
territorial (nacional, federal, estadual e municipal)”, sendo que todas devem se inter-relacionar na
tomada de decisão, de questão problema, e de estratégias de ação. O ato de planejar pode ser
entendido como, ação técnica em que o planejador presta serviço público, por meio de
ordenamento das atividades, num determinado local (SOUZA, 2004, p.25).
Ademais, no planejamento definem-se os objetivos, metas, parcerias, estratégias e
período, visto que, “trata-se da realização de trabalhos técnicos, somada à articulação de vários
atores, considerando o meio ambiente como temática transversal à todas as atividades realizadas
seja pelo setor público sejam pelo privado” (SÃO PAULO, 2009,p.16).
Assim, o contexto do planejamento pode ser abordado e observado em diversas áreas do
conhecimento, referindo-se a processos e instrumentos de sistematização de ações que visam
atingir metas e objetivos de cunho ambiental à luz da gestão, local.
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Por esse viés, Philippi et al. (2014) expõem a tese de que a ideia de processo de
planejamento está baseada na compreensão de que somente ocorre eficazmente se houver todas
as fases de desenvolvimento técnico: levantamentos e diretrizes, projeto, execução e reanálise.
O planejamento ambiental, deve ser proposto a partir de alguns elementos importante,
como: o diagnóstico que incluiu o levantamento da situação socioambiental, evidenciando a
climatologia, índices pluviométricos, as morfologias, as características socioeconômicas; os
cenários como um meio para representar e esclarecer a ação presente e futuros possíveis. Na
caracterização dos cenários distinguem-se dois grandes grupos de cenários: exploratórios ou ideal
e desejado ou normativo. Os cenários exploratórios têm um conteúdo essencialmente técnico; o
desejado ou normativo têm uma postura de considera a estratégias dos atores sociais, seus
desejos (SÃO PAULO, 2009; SANTOS, 2004; PHILIPPI et al.,2014).

3 DIAGNÓSTICO SOCIAL, ECONÔMICO E AMBIENTAL
3.1 Breve histórico do bairro
O Bairro Nossa Senhora da Apresentação surgiu na década de 1970 (Figura 1), atrelado às
políticas habitacionais empreendidas durante o Regime Militar Brasileiro (1964 - 1985), que por
sua vez foram financiadas via instituições públicas de provimento da casa própria, como a
Companhia da Habitação (COHAB), subordinada ao Banco Nacional de Habitação (BNH).

Figura 1: Bairro Nossa Senhora da Apresentação
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Esse bairro leva o nome da Padroeira da Cidade do Natal, reverenciada a 21 de novembro.
Este bairro surgiu na década de 80 e consolidou-se a partir da construção de conjuntos
habitacionais na região, como Parque dos Coqueiros (1990), empreendimento direcionado às
pessoas de maior renda, em relação às que se voltava para a ocupação dos loteamentos. O
conjunto se tornou o exemplo expresso da fragmentação interna do bairro, ou seja, a figura dos
loteamentos passou a coexistir com um bairro de classe média, que paralelamente se
consolidavam simultaneamente ao surgimento das primeiras favelas, todas estas em um único
espaço; Alvorada IV (1991), Planície das Mangueiras (1991) e Alameda das Fronteiras (1992).
Nossa Senhora da Apresentação surgiu oficialmente atrelado à consolidação jurídica dos
bairros em Natal. A sua fundação data-se ao mesmo período dos outros bairros do município,
onde a legalização foi respaldado também pela mesma lei 4.328, de 05 de abril de 1993, ainda na
administração do prefeito Aldo Tinoco Filho (NATAL, 2009).
Esse é um dos bairros onde proliferam loteamentos por dispor de áreas vazias que
permitem a expansão até as fronteiras municipais norte/noroeste e com o Distrito Industrial. O
bairro possui uma área de 1.026,40 hectares. Algumas propriedades privadas transformaram-se
em loteamentos, onde, atualmente, se encontram inúmeras residências. Um desses era o
loteamento Santarém, com 236,5 hectares, que foi transformado em 1.590 lotes. Em 1995, a
comunidade local pleiteou a mudança do nome Santarém para Vale 9 Dourado. Através do
Decreto nº. 5.875/96, o gestor público municipal oficializou o novo nome. Este é o maior
loteamento do bairro Nossa Senhora da Apresentação

3.2 Diagnóstico ambiental
Diagnóstico ambiental pode ser definido como o conhecimento de todos os componentes
ambientais de uma determinada área (país, estado, bacia hidrográfica, município) para a
caracterização da sua qualidade ambiental (AZEVEDO, 2009; SANTOS, 2004).

3.2.1 Meio físico
O bairro Nossa Senhora da Apresentação é considerado periférico, situado na região
administrativa Norte da cidade, onde possui consideráveis extensões territoriais e demográficas. A
extensão física-territorial do Nossa Senhora da Apresentação é de 1.024 hectares, o que o deixa
em segundo lugar no quesito dimensão espacial, pois o bairro vizinho de Lagoa Azul tem a
extensão de 1.167,47 hectares (SEMURB, 2010).
A geologia do bairro de Nossa Senhora da Apresentação é formada por rochas
sedimentares. O bairro de Nossa Senhora da Apresentação faz limites com outros municípios da
região metropolitana de Natal, esses limites são estabelecidos: ao norte com o município de
Extremoz; ao leste com o munícipio de São Gonçalo do Amarante; ao sul com o bairro de Igapó. Já
na porção oeste, o bairro tem como se limite estabelecido às linhas férreas da Companhia
Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), que marca a divisa com o bairro Lagoa Azul (veja Figura 1).

3.2.2 Meio biológico
Assim como a capital Natal, apresenta um clima tropical úmido, com temperatura média
em torno de 28º C.
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O bairro Nossa Senhora da Apresentação está localizado na região administrativa que
possui cobertura vegetal diferente da observada no litoral. A característica desse território
permite o desenvolvimento de uma cobertura vegetal que apresenta variações, os principais
fatores que possibilitam a ocorrência de variações são o relevo, a exposição ás correntes eólicas e
a grande radiação solar. Por influência desses fatores, o porte predominantemente herbáceo,
subarbustivo e arbustivo. O bairro apresenta boas condições de recargas do aquífero do barreiras,
e apresenta corpos receptores de substancial importância para a concepção do sistema de
drenagem da Zona Norte.

3.2.3 Meio socioeconômico
Nossa Senhora da Apresentação possui população estimada de 79.759 habitantes, com
média de 3,5 habitantes por residências. Entre os habitantes 41.148 são do sexo feminino e
38.611 do sexo masculino. Cerca de 63,1% da população está na faixa etária de 15 a 64 anos
(CENSO, 2010)
O bairro conta com infraestrutura básica. Cerca de 98% das residências possuem ligação
para o abastecimento de água e 81% ligação com a rede de esgotamento sanitário. Ao todo a
população produz cerca de 41,24 toneladas de lixo por ano e conta com o sistema de coleta de lixo
regularmente (CENSO, 2010)
O bairro, objeto deste estudo, possui três unidades básicas de saúde e dois hospitais, entre
eles o hospital Maria Alice Fernandes que possui atualmente 67 leitos e o hospital da mulher e
maternidade Dr. Leide Morais.
Na área da educação Nossa Senhora da Apresentação dispõe de 27 unidades de ensino, em
que 24 são escolas, compondo-se por 8 municipais, 1 estadual e 15 particulares e 3 creches, sendo
2 municipais e 1 particular.

4 CENÁRIOS
A situação ambiental do Bairro Nossa Senhora da Apresentação, expõe um cenário propício
para a proliferação do vetor Aedes aegypti um dos causadores do vírus da dengue. Esse cenário,
exterioriza exposição de resíduos sólidos nas ruas, acúmulo de efluentes de águas servidas e
esgotos de sanitários (Figura 2) caracterizando a falta de saneamento básico. Expõe ainda
inúmeras construções abandonadas com considerado acúmulo de resíduos de construção civil.

Figura 2 - Disposição de resíduos sólidos de água servida e construção abandonada
Fonte: Os autores (2016)
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O cenário utilizado para o estudo em questão será o exploratórios ou Ideal (CARVALHO,
2009; SANTOS, 2004), pois, encaixa-se nessa perspectiva de trabalho, tendo a função de
estabelecer uma direção para o futuro a ser “perseguido” pelo Estado, bem como pela sociedade.
Este cenário estabelece metas e ações a serem realizadas, propondo medidas preventivas e
resilientes, tendo em vista o quadro geral do bairro estudado. Sendo realizado no período entre
2015 e 2016.
A Figura 2 expõe a disposição de resíduos sólidos e de água servida, além de áreas
abandonadas com acúmulo de resíduos de construção o estado de gestão dos resíduos sólidos no
bairro objeto desse estudo. Essa imagem é frequente no local, deparou-se com disposição
inadequada de resíduos sólidos e com isso percebe-se a possibilidade da formação de focos, não
só do Aedes aegypti, mas também de insetos, como baratas, escorpiões e animais roedores.
Deixando a comunidade vulnerável e a situação de insalubridade ambiental. Além disso, a
disposição dos resíduos considerados como aspectos contribuem de forma avassaladora para a
formação de impactos da poluição visual. Terrenos e construções abandonadas são cenários
frequentes no bairro, contribuindo para acúmulo de água da chuva.
Estudos apontam que a disposição de água servida a céu aberto formando poças de água
paradas demonstrando ausência de saneamento básico, especialmente dos serviços de coleta de
esgoto, os quais tem o poder de alterar o cenário das notificações de ocorrências de dengue no
local, objeto deste estudo. Além disso, destacam que, o contato diário de crianças é áreas com
precárias condições insalubres as expõe a doenças que prejudicam sua capacidade de interação
social, seu aprendizado escolar e seu desenvolvimento cognitivo (BRASIL, 2010).
A inspeção desses locais é importante para controle do vetor da dengue, sendo assim os
profissionais podem ensinar aos moradores meios de evitar a proliferação do mosquito dentro das
residências, além de determinar se está havendo reprodução dos mosquitos. O poder público
deve preparar planos de ação emergenciais, caso aconteçam surtos e epidemias da doença, além
de realizar campanhas escolares, campanhas de limpeza entre outras ações que objetivam a
obtenção de resultados eficaz no controle do vetor (SILVA, 2008).
Podemos observar, na figura abaixo, que órgãos fiscalizadores ambientais responsáveis por
fiscalização ambiental no Estado do Rio Grande Norte, estão cientes da situação desse bairro, pois
são frequentes no local. Segundo relatos de alguns moradores, essa situação de má infraestrutura,
que é evidente nas imagens, tem trazido muitos transtornos, no quesito da proliferação de
doenças e ainda mais a transmissão pelo vetor do Aedes aegypti.

5 PROPOSTA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL
5.1 Apresentação da proposta de planejamento ambiental
A proposta de um planejamento ambiental tem suas raízes na Constituição Brasileira, no
Art. 225 em que informa que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e
à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Deixando
evidente o direito que os cidadãos de Nossa Senhora da Apresentação têm perante o Estado.
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Durante a visita ao bairro de Nossa Senhora da Apresentação, foi possível observar a
deficiência da população local, nos termos de infraestrutura do bairro, como, ruas sem
pavimentação, lixo em lugares inadequado e falta de educação ambiental dos próprios moradores.
É muito preocupante, pois esse conjunto de fatores tem valores que contribui para os altos índices
de casos do vírus da Dengue na região desse bairro situado na zona administrativa norte de Natal,
que detém o maior número de notificações de caso da doença, de acordo com dados do boletim
epidemiológico da Secretaria de Saúde de Natal.
Tendo em vista essas informações, a proposta desse planejamento ambiental nessa
localidade, é de identificar e propor medidas mitigatórias visando prevenir, diminuir e mitigar as
questões ambientais atreladas as notificações de ocorrência da dengue, que estejam
proporcionando surtos de doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Para isso, foi utilizado o
método ideal de planejamento ambiental, que tem a proposta de relacionar a situação existente
no determinado espaço geográfico e estabelecer um novo cenário para essa área (Quadro 1)
destacando: problemas, cenários, metas, ação, como desenvolver, quem irá desenvolver e quando
desenvolvê-lo.

5.2 Dimensão ambiental: definição das atividades
Frente à situação ambiental do bairro de Nossa Senhora da Apresentação, propõem-se
como medidas mitigadoras, tais como, projeto de educação ambiental para a comunidade local.
Sendo aplicado através de rodas de conversas em escolas, para toda população, tendo como
principal enfoque, medidas preventivas contra a dengue.
Para que a população esteja informada da situação em que seu bairro se encontra, o
projeto visa à sensibilização dos cidadãos nas questões ambientais. Levando em consideração os
gargalos observados no bairro, a redução dos resíduos sólidos é uma das metas propostas como
projeto de educação e sensibilização ambiental.
Na comunidade observou-se a presença de terrenos baldios e construções abandonadas,
abrigando uma série de resíduos de podas, plásticos e destroços de construção civil, evidenciando
local propício para acúmulo de insetos e possível receptáculo de mosquitos. Diante desse quadro,
propõe-se, localização de todas as situações semelhantes, limpeza, e redução dos resíduos
disponível nesses locais, realizando ainda constantes monitoramentos dos mesmos.
Uma das situações mais frequentes no bairro Nossa Senhora da Apresentação é a
disposição de água servida ao longo das ruas. Esse problema acarreta inúmeras consequências
para os seres humanos, além de atrair mosquitos e ser foco dos mesmos.
Além do caos que é a exposição de esgoto nas ruas, ainda encontra-se no local formação
de pequenos lixões, causando impacto visual no bairro. Com a formação de pequenos lixões, há
também o acúmulo de água da chuva nesses resíduos, deixando o local propício para mais um
foco do mosquito vetor. Mediante os problemas encontrados, pode-se ver no quadro abaixo, a
síntese da proposta de planejamento ambiental, tendo como foco no planejamento ambiental os
seguintes passos: dimensão, diagnóstico (problema), cenário, meta; ação (gestão); como?, quem?
e quando? (Quadro 1).
Quadro 1 – Síntese da proposta do planejamento ambiental
XII CONGIC | II
II SECITEX

1282

Diagnóstico
D Resíduos
I Sólidos
M
E
N Terreno e
S construção
Ã abandonad
O a

A
M
B
I
E
N
T
A
L

*

Cenário
Redução da
disposição
inadequada

Meta
Reduzir
100%
e
visitar as
residências
Limpeza
e Reduzir
monitorame 100%
nto desses
locais

Disposição
de
água
servida a
céu aberto.

Eliminar
a Reduzir
disposição
100%
de
água
contaminada
nas ruas por
meio
de
saneamento

Poluição
visual

Reduzir
impacto
visual
bairro.

Ação
Projeto de
educação
ambiental
local
Mapear
terreno
abandonad
o;
promover a
limpeza
diária
Instalação
de redes de
drenagem
e sistemas
de
tratamento
de
efluentes;

o Reduzir
100%
do

Retirar os
resíduos e
arborizar o
local.

Água
Eliminar
Reduzir
parada
pontos
100%
dentro de possíveis de
resíduos
focos

Projetar
coletores
de lixo com
proteção
da chuva

Quem
Qd*?
Gestores
1 ano
Ambientais;
Representante
comunitário
Campanhas de Gestores
1 ano
esclarecimentos ambientais e
do risco daquele moradores
ambiente
e vizinhos
da
monitoramento área de estudo
Como?
Sensibilização
através de rodas
de conversas

Programa
de
política públicas
de
Natal;
Melhor
planejamento
da secretaria de
obras,
juntamente com
a CAERN
Plantar mudas
frutíferas
nos
locais
de
disposição de
resíduos
Promover
a
instalação
de
coletores
de
resíduos
ao
longo das ruas

Políticos
e 1 ano
servidores,
municipais e
estaduais dos
setores
de
obras
e
saneamento
básico
Gestores
1 ano
ambientais e
Representante
s comunitários
Gestor
ambiental
Moradores

1 ano
e

quando?

Fonte: Os autores (2016).

6 CONCLUSÃO
A proposta apresentada, planejamento ambiental, evidencia alguns elementos essenciais
que contribuirão na prática de prevenção no que diz respeito à proliferação de criadouros de
insetos e roedores, mas principalmente, no controle da transmissão, pelo vetor do Aedes aegypti,
da dengue e consequentemente na redução do número de notificações de ocorrência da dengue,
no bairro, objeto deste estudo.
A proposição é claramente orientada para a gestão pública e privada, além da comunidade
local, porém requer uma discussão participativa de todo esses segmentos sociais, ao entender que
a compreensão deste planejamento e os ajustes específicos são elementos fundamentais para a
viabilidade da redução de notificações, de ocorrência da dengue, e da expansão de melhoria de
vida no bairro de Nossa Senhora da Apresentação, em Natal-RN.
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RESUMO
As feiras livres representam uma importante atividade
social, econômica e cultural. É a partir delas que diversas
pessoas obtêm sua fonte de renda, enquanto outras
desfrutam de diversos produtos, em especial os
alimentícios, a um preço acessível. Em contraste aos seus
benefícios, surgem os problemas ambientais. Baixas
condições sanitárias, poluição sonora, desorganização e
destinação incorreta de resíduos são apenas alguns
desses problemas. O objetivo geral foi o de conhecer a
situação ambiental da feira livre na Cidade da Esperança,
localizada na Zona Oeste de Natal-RN, no ano de 2016. A

metodologia deu-se mediante pesquisas bibliográficas,
documentos legais que dispõe sobre diferentes aspectos
ambientais e ida a campo para caracterização da área e
coletara dados primários por meio de entrevistas com
feirantes e clientes. Os resultados revelam uma sociedade
que muito se incomoda com a situação ambiental da feira
livre, mas pouco sabe sobre práticas de controle dos
resíduos sólidos, poluição sonora e limpeza da feira.
Sendo assim, tornam-se necessárias propostas de
intervenção, com o propósito de realizar o controle
ambiental da feira.

PALAVRAS-CHAVE: Controle ambiental, Feiras Livres, Meio Ambiente

ENVIRONMENTAL SITUATION OF FREE TRADE FAIR IN THE CIDADE DA ESPERANÇA
IN NATAL-RN
ABSTRACT
The fairs are an important social, economic and cultural
activity. It is from them that many people get their
source of income, while others enjoy various products,
especially food, at an affordable price. In contrast to its
benefits, there are environmental problems. Low
sanitation, noise, clutter and incorrect disposal of waste
are just some of these problems. The overall objective
was to meet the environmental situation of free fair at
Cidade da Esperança located in Natal-RN West Zone in
the year 2016. The methodology was given by library
research, legal documents providing for different

environmental aspects and going to the field to
characterize the area and had collected primary data
through interviews with market traders and customers.
The results reveal a society that really bothered by the
environmental situation of free fair, but know little
about control practices of solid waste, noise pollution
and cleaning of the fair. Therefore, become necessary
intervention proposals for the purpose of performing
the environmental control of the fair.
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1. INTRODUÇÃO
Mesmo com a evolução diária da tecnologia e a supervalorização das atividades de circuito
superior (QUEIROZ, AZEVEDO, 2012) as feiras livres ainda atuam como um fator social, econômico
e cultural de intensa significância. Esse mercado de rua está presente no mundo inteiro desde a
antiguidade, variando suas características de acordo com o lugar onde ocorre. No Brasil, não
existem registros concretos sobre o surgimento da primeira feira, mas é certo que diversas
pessoas se relacionavam e adquiriam seus sustentos através dela. Na cidade de Natal, localizada
no estado do Rio Grande do Norte (RN), o cenário é o mesmo.
Além de ser o ambiente de trabalho de diversos cidadãos, é possível encontrar produtos de
boa qualidade e preço baixo nas mais de 20 feiras existentes. No entanto, assim como outras
atividades econômicas, esse tipo de comércio acarreta uma série de problemas ao meio ambiente
dos resíduos sólidos, poluição sonora e limpeza da feira, dentre outros.
Tomando como ponto de referência e objeto de estudo a feira livre da Cidade da
Esperança, situada na Zona Oeste de Natal, surgem alguns questionamentos relacionados a esses
problemas. De onde os alimentos vendidos nela vêm? Para onde vão os restos? Como é feita a
limpeza da área em que ela se situa? Para onde vão os resíduos sólidos produzidos nesse tipo de
comércio? Para responder as indagações, este estudo teve como objetivo geral conhecer a
situação ambiental da feira livre na Cidade da Esperança, localizada na Zona Oeste de Natal-RN, no
ano de 2016.
Justifica-se essa pesquisa na medida em que este estudo poderá contribuir para realizações
de medidas de controlo ambiental local, como um guia para melhor funcionamento das feiras
livres, ferramenta de prevenção à proteção do planeta, tanto para gestão pública quanto privada.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1. Recurso natural
Conceitua-se recurso natural, como um elemento ou fator do meio natural, que esteja
disponível para ser utilizado, ou não, pelo homem para satisfazer as suas necessidades físicas e
culturais. É importante considerar que eles se distribuem no espaço geográfico por processos
naturais, mas a sua apropriação se dá por valores pregados socialmente (VENTURI, 2006).

2.2. Situação e controle ambiental
A situação ambiental é entendida, mediante a percepção contemporânea, mediante a
relação homem-natureza no contexto de que como a “sociedade humana pode transformar e
utilizar os espaços de forma diferente do ambiente que a natureza produziu, baseado em uma
economia” que se sustente mediante dimensão socioambiental (FLORIANO, 2004. p.13).
Já o controle ambiental define-se como a junção de prescrições que objetivam a
fiscalização dos impactos ambientais negativos de cunho físico (antrópico), pretendendo corrigir
ou reduzir as consequências das atividades humanas sobre a qualidade ambiental. Esse controle
tem embasamento em três princípios: o licenciamento, a fiscalização e o monitoramento
(PEREIRA; BRITO, 2012).
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2.3. Feiras livres em Natal
As feiras livres reúnem diversas mercadorias para venda no Brasil todo. Normalmente são
realizadas nas ruas, ao ar livre, dividida por barracas, funcionando, na maioria dos casos, com o
intervalo de tempo de uma semana. Além de ser uma prática social, política e cultural muito
importante, a feira é também uma instituição econômica. A Lei Municipal 6.015/2009 que dispõe
sobre a regulamentação das feiras livres destaca que essas possuem a finalidade de expor e
vender mercadorias no varejo, sendo alimentícias ou não, em local público e transitoriamente,
mediante a autorização do poder público do município (NATAL, 2009).
Atualmente tem-se mais de 22 feiras livres, em Natal, essas são constantemente ofuscadas
pelos supermercados, aumentando cada vez mais o abismo entre o circuito superior e o inferior
(NATAL, 2016; QUEIROZ, AZEVEDO, 2012). Sobre a limpeza de feiras livres, a Cartilha de Limpeza
Urbana determina que as higienizações destas devam ser feitas logo após seu término e de forma
rápida, de modo a desobstruir o trânsito no logradouro e, acima de tudo, evitar a fermentação da
matéria orgânica, que no nosso país é acelerada devido ao clima. É também essencial que a feira
termine no horário estabelecido e que os feirantes mantenham recipientes para lixo ao lado das
bancas.
São recomendações de importância para uma limpeza eficiente: Iniciar o serviço tão logo a
feira termine; varrer toda a área utilizada, e não, como frequentemente ocorre, apenas a faixa das
sarjetas; varrer o lixo do passeio e do centro da rua para as sarjetas, de onde será removido (feiras
instaladas em ruas); recolher o lixo, à medida que for varrendo, através de equipamento
adequado (caminhão basculante, por exemplo); lavar o logradouro após a varredura e remoção
(quando o piso for pavimentado); aplicar desodorizante no setor de venda de peixe.

2.4. Agrotóxicos e agricultura familiar
Os agrotóxicos considerados como: pesticidas, defensores agrícolas, praguicidas ou
simplesmente agrotóxicos são, conforme Miller JR. E G. Tyler (2014, p.382), substâncias químicas
que “podem causar danos à saúde” humana enquanto que “as substancias químicas podem causar
diversos tipos de lesões”. Por esse viés, conforme o aumento da população houve o acréscimo da
demanda por alimento. A monocultura tomou força, desenvolvendo-se assim mais tecnologia e
consequentemente o uso de agrotóxicos com a promessa de que a agricultura em países em
desenvolvimento como Índia e Brasil iria melhorar. Esse evento foi chamado de Revolução Verde e
ocorreu entre 1960 e 1970 (CAPELLO, 2013).
As aplicações sem manejo adequado de agrotóxicos trazem consequências à saúde
ambiental, gerando a poluição dos solos, águas, além da intoxicação do homem e dos animais
decorrente da migração do produto químico para outros locais (MILLER JR.; G. TYLER, 2014). Nesse
cenário a agricultura familiar, na ótica do coletivo, destaca a importância de respeitar o tempo da
natureza, visando sempre uma economia mais sustentável. Porém com a reviravolta da Revolução
Verde, muitas famílias permaneceram em seus locais, seja pela tradição ou por razões afetivas.
Esse movimento tinha o objetivo de se contrapuser as ações das indústrias, em que o
trabalhador é explorado e o ambiente esquecido, abdicando o uso de agrotóxicos e fertilizantes,
possuindo enorme sensibilidade com o ambiente. Mas o grande ponto é que: elas possuem uma
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ligação descomunal com a terra, além de incentivar a prática de hábitos saudáveis, o que gera
uma série de ótimos resultados, como a ligação entre as famílias, à redução de desperdício
alimentar, sem contar com a redução de lixo, afinal não será gasto tanto com embalagens,
consequentemente produzindo menos resíduos.
Pensar na melhoria da saúde e condição de vida do homem do campo também é o foco
desta atividade. O estado tem por obrigação estimular a educação ambiental, assim como o
estabelecer medidas que enalteçam os agricultores, mostrando a sua importância para a
sociedade, investir em tecnologia sustentável e políticas públicas. O incentivo financeiro para que
o produtor rural mantenha seu campo de cultivo também é muito relevante, afinal, no fim da
produção, o estado sai beneficiado com tal atividade. Segundo a FAO, até 2050 a atividade de
alimentar a população não se restringirá apenas as monoculturas, pois os pequenos agricultores e
seus produtos alimentarão boa parte dos 9 bilhões de habitantes (CAPELLO, 2013).

2.5. Resíduos sólidos
A Associação brasileira de normas técnicas (ABNT) número 10.004 caracteriza um resíduo
sólido e semissólido como todo resíduo proveniente de atividade agrícola, industrial, hospitalar
e domiciliar, incluindo os resíduos domésticos e também os oriundos de limpeza urbana. O lodo
originado de estações de tratamento, assim como líquidos em que as características exijam
condições de tratamento economicamente inviáveis em relação às tecnologias dispostas ou
impossibilitem o seu lançamento na rede pública de esgoto ou corpos de água também estão
incluídos nessa caracterização.
Os resíduos devem ser reaproveitados ao máximo, seguindo uma regra de não geração,
redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos, ou seja, resíduos sólidos que não possuem mais utilidade,
após passarem por todos os processos de tratamento e tecnológicos realizáveis economicamente
O destino final dos resíduos sólidos tem de ocorrer de forma ambientalmente adequada, sem
oferecer riscos à saúde pública, buscando como alternativas: a reciclagem, compostagem,
recuperação e o aproveitamento do potencial energético (ABNT, 10.004).

2.6. Poluição sonora
Define-se Poluição Sonora como um conjunto de diversos ruídos oriundo de uma ou
diversas fontes de som, manifestadas ao mesmo tempo. Os problemas relativos aos níveis
excessivos de ruídos estão incluídos entre os sujeitos ao controle da poluição ambiental, cuja
normatização e estabelecimento de padrões compatíveis com o meio ambiente equilibrado e
necessário à sadia qualidade de vida, é atribuída ao Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), de acordo com que dispõe o inciso II do artigo 6º da Lei 6.938/81.
A audição é um canal de informação muito importante para o ser humano, envolvendo
memória, pensamento e raciocínio. Dependendo da sua característica e do prazo (longo, médio
ou curto), o som pode causar problemas neurovegetativos, comportamentais, auditivos,
metabólicos, cognitivos e econômicos. Nas feiras livres, a divulgação dos produtos é feita através
de gritos de feirantes. Toda essa propaganda, junto a um grande número de pessoas se
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comunicando através da fala em um ambiente pequeno, gera uma grande poluição sonora, um
problema ambiental grave e pouco discutido.

3. METODOLOGIA
3.1 Caracterização da pesquisa
A presente pesquisa caracteriza-se como exploratória com coleta de dados primário
realizado por meio de 18 entrevistas estruturada com feirantes e clientes, definidos pela técnica
metodológica de saturação (GLASER; STRAUSS, 1967); pesquisas bibliográficas (MARCONI;
LAKATOS, 2003) com fichamento em livros, periódicos, documentos e sites, além de observação
situacional do local durante o mês de julho de 2016, das condições: higiene, sanitário-ambientais,
organização. Os critérios para análise dos problemas apresentados tiveram como base a lei das
feiras livres do município de Natal, Rio Grande do Norte, Norma Brasileira de resíduos sólidos e a
Política Nacional de Resíduos Sólidos (ABNT, 10.004; NATAL, 2009).

3.2 Caracterização da feira da Cidade da Esperança
A feira livre, objeto deste estudo, localiza-se na Rua Oeste no bairro Cidade da Esperança
em Natal-RN (Figura 1), com cerca de 386 bancas e de 406 feirantes, sendo realizada a cada
domingo. Percorrendo pela feira, observam-se algumas das barracas localizadas numa área muito
próxima a linha de trem e parte dela funciona em na rota de fluxo de automóveis, havendo um
grande risco para os feirantes e clientes; entre gritos e carros de som, a poluição sonora se torna
um fator de incômodo neste ambiente de comércio livre (NATAL, 2016).

Figura 1: Local da área objeto deste estudo
Fonte: As autoras (2016).

Quanto à estrutura, a quantidade de banheiros químicos é desproporcional ao número de
pessoas que frequentam, além disso, a falta de lixeiras faz com que muitos resíduos, sejam
acumulados no local, deixando enorme quantidade de lixo espalhada pelo chão e dificultando o
trabalho de varrição, impedindo numa destinação adequada. A varrição começa a ser feita logo
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após o encerramento das atividades e todos os resíduos são colocados em um mesmo recipiente,
sem distinção entre o que é rejeito e o que pode ser reaproveitado.
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1. Análise dos dados
A análise dos dados pautou-se nas entrevistas de 18 pessoas (Figura 2) no nível de gênero
72,2% feminino e 27,8% masculino, sendo que 83,3% frequentam a feira semanalmente e 16,7%
raramente (Figura3).

Figura 2: Gênero dos entrevistados

Figura 3: Frequência à feira livre

Os resultados revelam que existe um baixo grau de informação sobre as questões
ambientais acerca da feira, principalmente por parte dos clientes. Mesmo com pouco
conhecimento a respeito do assunto, os entrevistados demonstraram ter uma leve consciência dos
problemas causados por ela e ter incômodo em relação a eles. Dos entrevistados, 61,1% sabem da
existência da Lei municipal que regulamenta as feiras livres, enquanto os outros 38,9% não
apresenta conhecimento sobre. Vale ressaltar que a maioria das pessoas sabe da existência da lei,
mas não sabem ao certo os aspectos que ela aborda (Figura 4).

Figura 4: Conhecimento da Lei municipal

Quando questionados sobre as vantagens desse tipo de comércio livre (Figura 5), 16,7%
responderam gostar da localização; 22,2% dos preços; 27,8% do conjunto localização, preços e
qualidade dos produtos e 33,3% retiram das atividades da feira a sua fonte de renda.

Figura 5: Vantagens que diferenciam as feiras das grandes redes de supermercados
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Sobre os danos causados ao meio ambiente e a saúde humana pelos agrotóxicos, 77,8%
possui conhecimento um pouco limitado, 16,7% possui bastante conhecimento sobre o tema e
5,6% não sabem nada sobre (Figura 6). Mesmo com a maioria sabendo das consequências
causadas pelos pesticidas, apenas 27,8% procuram sabem a origem dos alimentos que compram,
enquanto os outros 72,2% não (Figura 7).

Figura 6: Conhecem os efeitos dos agrotóxicos

Figura 7: Buscam origem dos alimentos

Dos contribuintes, 83,3% sentem-se incomodados com alguns aspectos da feira: faltam
banheiros químicos, desorganização, sujeira e barulho (Figura 8). Sobre a higiene e condições
sanitárias do ambiente, 66,7% consideram crítica, 11,1% adequadas, 11,1% regular e 11,1% não
sabe (Figura 9).

Figura 8: Incomodados com alguns aspectos da feira

Figura 9: Satisfação com as condições sanitárias da feira

A respeito da destinação dos alimentos não vendidos por diferentes motivos, 55,6% não
sabe para onde vai e 44,4% responderam que vão para lixões e aterros, outros para reciclagem,
portos e, ainda, alguns disseram que servem de alimento para animais, sendo que esta ultima é
feita individualmente por alguns feirantes que cuidam de bichos (Figura 10).

Figura 10: Destinação dos alimentos restantes

Indagados se incomodam com a sujeira final: para 72,2% sim, e 27,8% não se sente
incomodado, e não frequentam o ambiente em outras ocasiões, justificando o descaso com a
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situação (Figura 11). Quanto à limpeza da feira (Figura 12), 55,6% não sabe como é feita e 44,4%
afirmam que ela é feita da forma correta, logo após o seu término.

Figura 11: Incomodados com a sujeira do local
correta

Figura 12: Sabem se a limpeza da feira ocorre de forma

Do total, 55,6% não conhecem formas ambientalmente adequadas de eliminar os resíduos,
enquanto 44,4% sugeriram como meios adequados a compostagem, geração de energia,
reciclagem e alimentação de animais (Figura 13).

Figura 13: Tem conhecimento da forma ambientalmente adequada de eliminar os resíduos

4.2 Proposta de controle ambiental
Para mitigar a problemática ambiental, se torna necessária a interferência de propostas de
intervenção, com o propósito de promover o controle ambiental.
A educação ambiental é pontapé inicial para que sejam realizadas mudanças. É a partir dela
que a comunidade adquire conhecimento sobre diversas questões ambientais, a importância de
preservar o planeta e a comunidade para as presentes e as futuras gerações, atribuídas a
responsabilidade social e relação entre poder público e cidadãos. A feira livre da Cidade da
Esperança funciona em uma área que não foi planejada para tal, dessa forma, faz-se
extremamente necessário que ela funcione no espaço delimitado pelo órgão competente, pois a
ultrapassagem implica riscos em relação aos automóveis.
A poluição sonora, oriunda dos gritos e carros de som acaba sendo uma característica
cultural da feira, mas para resolver questões de poluição sonora, podemos considerar a instalação
de placas informativas nas barracas, de tal forma que o feirante se comunique apenas com as
pessoas mais próximas e que estão interessadas no seu produto, sem a necessidade de um alto
tom de voz. Além disso, os vendedores de CD’s devem ser conscientizados a respeito dos perigos
da poluição sonora, limitando o volume do som em seus equipamentos. Também se considera a
realização de um diagnóstico dos principais focos de ruído do local, procurando formas de
minimizá-los e realocá-los (NATAL, 1992).
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Para que os resíduos produzidos ao final das atividades somem uma quantidade reduzida,
é imprescindível que sejam instaladas lixeiras ao lado das barracas e que os feirantes e clientes
sejam orientados a armazenar o lixo orgânico em um recipiente específico e separar o que pode
ser reciclado ou reaproveitado. Junto a isso, é necessário que a limpeza seja feita conforme a
Cartilha de Limpeza Urbana determina, com uma equipe capacitada para tal, evitando a obstrução
do trânsito devido ao acumulo de resíduos, fermentação de matéria orgânica e mau cheiro
provocado pelo setor de carnes e frutos do mar.
A oferta proporcional de banheiros químicos ocasionaria mais conforto e evitaria que as
pessoas fizessem suas necessidades em locais inadequados. O conhecimento a respeito da Lei
Municipal 6.015/2009 que dispõe sobre a regulamentação das feiras livres faria com que todas as
pessoas que frequentam a feira, em especial os feirantes, agissem com o intuito de enquadra-la
nos padrões estabelecidos e cobrassem ao poder publico medidas para cada vez mais melhorar
esse tipo de comércio. A discussão de pautas relacionadas ao uso de agrotóxicos e a agricultura
familiar promoveria mais preocupação com os alimentos comprados, priorizando o consumo
daqueles que são mais benéficos à saúde e ao meio. Essas discussões podem ser feitas em escolas,
na própria feira, em comunidades, conselhos comunitários e cabe até mesmo a mídia, interferindo
com campanhas informativas e de conscientização.
Enquanto aos resíduos, para que sua destinação seja feita de forma correta, cabe primeira
mente aos comerciantes e compradores separar no próprio ambiente da feira os resíduos
orgânicos dos recicláveis e rejeitos. Para os recicláveis e reutilizáveis, são inúmeras as destinações,
dependendo de suas características. Os rejeitos devem ser levados ao aterro sanitário. Para a
destinação dos orgânicos, uma proposta eficiente e funcional é a compostagem. A compostagem é
um processo biológico aeróbio e com controle de tratamento de resíduos orgânicos, para a
produção de adubo. Esse processo ocorre através de uma degradação e o composto resultante
possui a capacidade de melhorar a estrutura do solo, aumentar capacidade de retenção de ar e
água no solo, prevenir e combater erosões, favorecer o crescimento de microrganismos que
revolvam o solo; facilitar o desenvolvimento de plantas e tornar o solo arável.
Por fim, a substituição de sacolas plásticas por bolsas de feira seria um passo importante
para a construção de uma sociedade mais ecologicamente correta. Essas são algumas sugestões
mitigadoras para feira estudada. Vale ressaltar que existem diversas outras possibilidades e para
que elas aconteçam é necessária uma parceria entre poder público e cidadãos.

4. CONCLUSÃO
Conclui-se que a feira cumpre um papel social de grande importância na vida dos feirantes,
podendo também estimular a prática saudável da agricultura familiar, pois por meio dela, muitas
famílias podem se sustentar vendendo um produto totalmente orgânico, que não agride o meio
ambiente, comercializando seu artesanato ou exercendo outra atividade econômica.
Os clientes, também, podem ser contemplados com produtos de qualidade, saudáveis e
com preço geralmente mais em conta do que nas grandes redes de supermercados. No entanto,
torna-se impossível que uma feira se desenvolva bem, dentro dos padrões socioambientais
adequados, mantendo as condições que esta se apresenta. Os resultados das entrevistas, assim
como a visita a feira, demostraram que o local de zona urbana foge dos padrões sanitárioXII CONGIC | II
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ambientais, das condições de higiene, organização e estrutura, descumprindo a Lei das Feiras
Livres Nº. 6.015 de 2009. A ausência de conhecimento sobre educação ambiental e de fiscalização
podem ser causadores dos diversos problemas mencionados nesse estudo. Para atenuar e/ou
solucionar essa situação ambiental, algumas medidas podem ser implantadas, como a possibilitar
que os feirantes construção sua conscientização por meio da educação ambiental, com ações
como oficinas práticas, promovidas pelo poder público.
Com relação às condições sanitário-ambientais se faz necessário uma restruturação na
infraestrutura da feira, que pode ocorrer mediante o Projeto de Padronização e Revitalização das
feiras que começou em 2013 e não foi concluído, propondo uma nova estrutura para esses locais.
Mesmo com todas as medidas, é necessário que exista uma relação entre a população e o
estado e junto poderão tomar medias para práticas adequadas em benefício de toda a população.
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RESUMO
O conhecimento sobre o lugar, enquanto categoria do
espaço geográfico permite desenvolver a pesquisa, bem
como contribuir com o “meu lugar” ao publicar sobre
este. O artigo apresenta os resultados obtidos através da
revisão bibliográfica e pesquisa de campo sobre a
construção do lugar a partir da relação campo/cidade em
Jardim de Piranhas/RN. Para o desenvolvimento do
trabalho utilizou-se a revisão bibliográfica com base nos

autores (TUAN, 1983; CARLOS, 2007; SANTOS, 2014), a
fim de compreender a percepção dos moradores sobre a
construção do lugar a partir da relação campo/cidade. A
pesquisa está vinculada ao Núcleo de Pesquisas em
Estudos Geográficos - NUPEG do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte,
Campus Natal - Central, com financiamento do PIBIC –
CNPq.

PALAVRAS-CHAVE: Lugar, Campo, Cidade, Pequena cidade.

THE CONSTRUCTION OF THE PLACE FROM THE RELATIONSHIP BETWEEN FIELD AND
CITY IN JARDIM DE PIRANHAS - RN
ABSTRACT
The knowledge about the place as a category of the
geographical area allows to develop the research, as well
as contribute to "my place" to publish about this. The
article presents the results obtained through the
literature review and field research about the place
construction through the relation between field and
town in Jardim de Piranhas/RN. For the work's
development it was used the literature review based on

the authors (TUAN, 1983; CARLOS, 2007; SANTOS, 2014),
in order to understand the residents perceptions about
the places construction through the relation field/town.
The research is linked to the Research Center in
Geographical Studies - NUPEG of the Federal Institute of
Education, Science and Tecnology of Rio Grande do
Norte, Campus Natal - Central, financed by PIBIC - CNPq.

KEYWORDS: Place, Field, Town, Small town.
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1. INTRODUÇÃO
A construção do lugar a partir da relação campo/cidade em Jardim de Piranhas-RN resulta
do projeto de pesquisa aprovado por meio do Edital 04/2015 PIBIC/CNPq. Seu objetivo consiste
em analisar o modo de vida urbano na cidade de Jardim de Piranhas-RN, a luz do conceito de
lugar, a partir da influência do modo e cultura de vida no campo nas três últimas décadas. Na
compreensão de Azevedo (2004), mesmo que denomine como território urbano, os hábitos e os
costumes da vida no campo ainda influenciam os modos de vida na cidade de Jardim de Piranhas RN, razão pela qual nos interessamos em investigar as percepções dos ex-moradores do meio
rural.
Os estudos sobre lugar e em particular, o lugar Jardim de Piranhas, reforça por um lado os
nossos laços afetivos e por outro lado o interesse em analisar o modo de vida urbano e o cotidiano
dos moradores da cidade que viveram suas primeiras experiências no campo. Considerou-se,
inicialmente, a influência dessas experiências nas três últimas décadas: 1980, 1990 e 2000,
período de intensa urbanização, marcado pela transferência de população do campo para a
cidade.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 O lugar: lugar da vida
Carlos (2007) discute sobre a redefinição de lugar, explicando que nas ciências humanas e
na geografia, de modo especial, o problema da redefinição do lugar emerge como uma
necessidade em meio ao esmagador processo de globalização, que se realiza, hoje, de forma mais
acelerada do que em outros episódios da história. Existe atualmente uma discussão muito
proveitosa sobre o sentido da noção de lugar.
Em meio à discussão, a autora faz uma indagação sobre o que ligaria o mundo e o lugar.
Logo após, prossegue discutindo sobre o conceito, respondendo de forma mais clara o
questionamento feito anteriormente que nos leva a uma melhor compreensão sobre a definição
de lugar. Em sua compreensão,
[...] O lugar é a base da reprodução da vida e pode ser analisado pela tríade habitante identidade - lugar. A cidade, por exemplo, produz-se e revela-se no plano da vida e do
indivíduo. Este plano é aquele do local. As relações que os indivíduos mantêm com os
espaços habitados se exprimem todos os dias nos modos do uso, nas condições mais
banais, no secundário, no acidental. É o espaço passível de ser sentido, pensado,
apropriado e vivido através do corpo (CARLOS, 2007, p. 17).

Nessa perspectiva, Carlos (2007) levanta um novo questionamento sobre como o homem
percebe o mundo, e explica que é através de seu corpo, de seus sentidos, que ele constrói e se
apropria do espaço e do mundo. O lugar é a porção do espaço apropriável para a vida, é o bairro, é
a praça, é a rua. Motoristas de ônibus, bilheteiros, são conhecidos-reconhecidos como parte da
comunidade, cumprimentados como tal, não simples prestadores de serviço. As casas comerciais
são mais do que pontos de troca de mercadorias, são também pontos de encontro (CARLOS,
2007).
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Os percursos realizados pelos habitantes ligam o lugar de domicílio aos lugares de lazer, de
comunicação, mas o importante é que essas mediações espaciais são ordenadas segundo as
propriedades do tempo vivido. O que se revela no lugar não é apenas a história de um povo, mas o
peso da história da humanidade. O lugar é também o espaço do vazio que se refere àquele da
monumentalidade do poder (CARLOS 2007).
Corrêa (1995), baseando-se em Tuan (1979), entende o lugar de outra forma: “[...] Possui
um “espírito”, uma “personalidade’, havendo um “sentido de lugar” que se manifesta pela
apreciação visual ou estética e pelos sentidos a partir de uma longa vivência”. De acordo com Tuan
(1983), entende-se que lugar se traduz como algo abstrato e que se revela através de sentimentos
relacionados a objetos, pessoas, imóveis, costumes, culturas.
Sendo assim, pode-se estabelecer um forte elo entre o que foi estudado no decorrer da
pesquisa sobre Lugar, tendo como referência Tuan (1983), e os resultados apurados a partir da
pesquisa de campo, considerando o Lugar como conceito chave da pesquisa. A partir das falas dos
entrevistados percebe-se vários elementos que fizeram parte da vida deles no campo e que se
encaixam no conceito de lugar. De acordo com o autor,
O lugar é um mundo de significados organizados. No lar, os móveis como uma
escrivaninha, uma poltrona, a pia da cozinha e a cadeira de balanço na varanda são pontos
ao longo de um complexo caminho de movimento que é seguido dia após dia. Estes
pontos são lugares, centros para organizar mundos. Como um resultado do uso habitual, o
próprio caminho adquire uma densidade de significado e uma estabilidade que são traços
característicos de lugar (TUAN, 1983, p. 21.).

O lugar definido pelos entrevistados se traduz em outras palavras, permanecendo com o
mesmo significado o qual é discutido por Tuan (1983), aproximando, dessa forma, a perspectiva
do geógrafo à nossa pesquisa. Segundo o teórico, “Os lugares íntimos são lugares onde
encontramos carinho, onde nossas necessidades fundamentais são consideradas e merecem
atenção sem espalhafato”. Ele ainda acrescenta que quando o espaço nos é inteiramente familiar,
torna-se lugar.

3. A CIDADE E O CAMPO: UMA BREVE ANÁLISE HISTÓRICA E CONCEITUAL
De acordo com Santos (2014), na transição do feudalismo para o capitalismo, quando as
terras pertenciam aos senhores feudais, a cidade aparece como o lugar do trabalho livre. O burgo,
lugar que possibilita a existência do trabalho livre, é possível destacar a concentração de
trabalhadores tais, como: artesãos, pedreiros, alfaiates e comerciantes. Desse modo, vale salientar
que a cidade se diferencia do campo justamente por permitir a existência do trabalho livre. Então,
segundo o autor, a cidade aparece como uma semente de liberdade; gera produções históricas e
sociais que contribuem para o desmantelamento do feudalismo.
Sendo assim, a cidade renasce, visto que já existia antes do feudalismo, e as primeiras
formam-se por volta de 3 500 a. C., quando se conhece um movimento bastante intenso de troca.
Ademais, o autor enfatiza que a cidade reúne um considerável número de profissões cultas,
possibilitando o intercâmbio entre elas, sendo que a criação e a transmissão do conhecimento têm
nela o lugar privilegiado. Dessa forma, a cidade é um elemento impulsionador do desenvolvimento
e aperfeiçoamento das técnicas. Por último, Santos (2014) destaca que alguns estudos, como o
próprio Marx, revelam que, em suas origens, o capitalismo foi revolucionário na história da
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humanidade, pois, entre outros aspectos, aumentou o número de pessoas que habitavam as
cidades, tendo, pois, o caráter transformador, fazendo crescer o trabalho livre.
Nessa mesma perspectiva, sobre como se define cidade, observa-se que para Azevedo
(2010), a sua concepção ocorreu durante o Estado Novo, por meio do Decreto-Lei 311, de 1938, o
qual transformou em cidades todas as sedes municipais existentes, independentemente de suas
características estruturais e funcionais. Logo, pequenos povoados e/ou simples vilarejos
transformaram-se em cidades por norma que continua em vigência desde o período pós-64,
sobretudo em função do Estatuto da Cidade.
Citando Veiga (2001), Azevedo (2010) enfatiza que até o ano de 1938 não havia dispositivo
legal que diferenciasse o campo e a cidade. Foi o Estado Novo que estabeleceu as regras de
divisão territorial no Brasil, vigentes até hoje, embora em 1991 o IBGE tenha definido “três
categorias de áreas urbanas (urbanizadas, não-urbanizadas e urbanas-isoladas) e quatro tipos de
aglomerados rurais (extensão urbana, povoado, núcleo e outros)”. Com relação ao conceito de
campo, buscamos a sua compreensão a partir dos estudos de Azevedo (2010), onde afirma que as
características que diferenciam o campo da cidade são:
a) a baixa densidade populacional; b) o uso econômico predominantemente agropecuário;
c) os moradores têm um perfil que se caracteriza pelo pertencimento às pequenas
coletividades e às relações particulares com o espaço; d) a cultura se identifica e
representa especificamente o meio rural; e) os sujeitos se relacionam com a natureza por
meio de práticas e de representações particulares, tendo relação com espaço, o tempo, a
família, as crenças, os costumes, entre outros aspectos, que se diferenciam da cidade; f) as
vivências coletivas resultam das relações e dos interconhecimentos sociais; g) menor
diferenciação e mobilidade sócio-espacial; posse da terra como o centro do sistema
político-econômico (AZEVEDO, 2010, p. 86).

O autor enfatiza que isso é predominantemente em algumas regiões do país, como no
Nordeste, mas que não existe consenso sobre o conceito, inclusive entre os demógrafos. A
literatura mais recente que discute o tema mostra que em vez de rural, se deve falar em campo,
numa contraposição à ideia tradicional. Assim, a expressão campo é usada para definir:
[...] espaço geográfico e social que possui vida em si e necessidades próprias, como “parte
do mundo e não aquilo que sobra além das cidades”. O campo é concebido enquanto
espaço social com vida, identidade cultural própria e práticas compartilhadas, socializadas
por aqueles que ali vivem (BRASIL. Instituto..., 2007, p. 8).

Assim sendo, vemos que a ideia de campo não se restringe apenas a um perímetro nãourbano, mas um “[...] campo de possibilidades que dinamizam a ligação dos seres humanos com a
própria produção das condições da existência social com as realizações da sociedade humana
(BRASIL. MEC, 2002, p. 4-5).

3.1 Traços de uma pequena cidade
Segundo Sposito e Silva (2013), a ideia de “cidade pequena” usada de modo amplo pela
mídia e pelos leigos, ganha um sentido mais geral muitas vezes vago e sua significação geográfica
é perdida, distorcida ou até mesma negligenciada. Por isso, em muitas situações, diz-se que tais
locais são sossegados e seguros, polos de recepção de idosos e com um nível elevado de qualidade
de vida, sem sequer se realizar uma investigação tratada com cuidado para provar ou não tais
afirmações. O que se quer chamar atenção é para o acontecimento de que há uma realidade rica
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do ponto de vista empírico e social a ser investigada e que a discussão geográfica pode contribuir
para a sua compreensão.
O município de Jardim de Piranhas - RN, localizada no mapa 1, possui uma área de 330 km²
e população segundo o Senso 2010 do IBGE de 13.506 habitantes, colocando o município entre
aqueles intitulados de pequenos municípios, visto que segundo Silva (1999), entre os estados
subnacionais que fazem parte da região Nordeste, são aqueles que possuem os menores
percentuais populacionais, visto que 86,2% são compostos com até 20 mil habitantes.
De acordo com os estudos de Azevedo (2006), por volta das décadas de 1970-1980,
ocorreu uma intensa migração campo/cidade, decorrente de inúmeros problemas de ordem
política, econômica e social porque vinha atravessando o país, o que gerou uma forte pressão
social em todo o Brasil. Intensifica-se, assim, um processo de urbanização desordenado, sobre o
qual o próprio Estado não mantém controle.
Mapa 1: Localização de Jardim de Piranhas/RN

Fonte: Azevedo (2015)
De acordo com Azevedo (2014), Jardim de Piranhas - RN, escolhida como recorte espacial
para este trabalho, se inscreve na chamada pequena cidade ou cidade local, principalmente
porque nos respaldamos em autores como Carlos (2007). Ao citar Sposito e Jurado da Silva (2013,
p. 40), Azevedo (2014) explica que as cidades pequenas ou locais podem se considerar núcleos
urbanos de menor extensão, quando comparadas a grandes centros. Já para Azevedo (2006),
cidades como Jardim de Piranhas - RN, mesmo tendo o território urbano identificado, podem ser
consideradas também como município rural, pois possuem até 20.000 habitantes, apresentando
modos de vida e cultura que estão associados às características rurais.
Para Azevedo (2004) e Azevedo (2015), foi com a implantação dos primeiros teares
destinados à fabricação de produtos têxteis, em meados da metade do século XX, que a cidade
ganhou uma maior dinâmica econômica e espacial, onde o território foi se modificando
significativamente, “[...] o qual se tornou reconhecível na prática social, em termos de uso e de
forma, apresentando características territorialmente urbanas” (AZEVEDO, 2012, p. 2).
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4. METODOLOGIA
Para a realização do artigo, optamos pelas técnicas de pesquisa definidas no projeto de
pesquisa, as quais consistem no levantamento bibliográfico, documental e entrevistas
semiestruturadas junto a 10 sujeitos que tiveram a vivência de morar no campo por no mínimo 10
anos e estando há mais de dez anos morando na cidade de Jardim de Piranhas - RN.
A pesquisa de campo foi realizada na cidade, entre os dias 30 e 31 de abril de 2016. De
acordo com Lakatos (2003), uma vez manipulados os dados e obtidos os resultados, o passo
seguinte é a análise e interpretação dos mesmos, constituindo-se ambas no núcleo central da
pesquisa. Lakatos (2003, p.167) apud Best (1972, p.152), "representa a aplicação lógica dedutiva e
indutiva do processo de investigação". A importância dos dados está não em si mesmos, mas em
proporcionarem respostas às investigações.
As escolhas estão fundamentadas na pesquisa e nos procedimentos da abordagem
qualitativa que “[...] trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores
e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos
fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis” (MINAYO, 2003, p. 2122). Ainda de acordo com a autora metodologia de pesquisa qualitativa implica e “[...] inclui
concepções teóricas de abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam a compreensão da
realidade e também o potencial criativo do pesquisador” (MINAYO, 1999, p. 22). Sobre as
entrevistas, na compreensão de Pádua (2004), o pesquisador reúne um conjunto de questões
relacionadas ao tema que está sendo estudado, permitindo, e às vezes até incentivando, que a
fala do entrevistado flua livremente sobre assuntos que vão surgindo com o desenvolvimento do
tema principal.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A partir das respostas obtidas, por meio um formulário de caracterização dos
entrevistados, foi traçado um breve perfil social dos dez participantes. Dentre eles, 30% são do
sexo masculino e 70% do sexo feminino. Percebemos que a maioria dos entrevistados só possui o
ensino fundamental. Isso se deve, entre outros aspectos, às dificuldades de se estudar, sobretudo
quando se mora no meio rural. Nos estudos de Azevedo (2006), Azevedo e Queiroz (2006) e
Medeiros (2003), nota-se que até os anos de 1970 as possibilidades de estudar só eram
direcionadas para os filhos de fazendeiros, isso porque existiam poucas escolas no meio rural.
Nos dados sobre a naturalidade, observamos que quase todos os entrevistados
informaram que nasceram no meio rural. Isso é um traço característico de municípios como
Jardim de Piranhas e seu entorno, visto que a sua criação aconteceu nos idos dos anos de 1940,
quando todos os entrevistados já haviam nascido.
Quando analisamos os dados sobre a ocupação dos entrevistados, mais uma vez
percebemos o foco em atividades vinculadas ao meio rural, sobretudo daqueles do sexo feminino.
A história do município mostra que cabia aos homens as atividades agropecuárias e às mulheres
os afazeres domésticos. No que se refere à faixa etária dos entrevistados, percebemos que 50%
deles tem entre 58 e 68 anos, 20% tem entre 69 ou mais, 20% entre 47 e 57 e 10% tem entre 25 e
35 anos.
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As entrevistas semiestruturadas foram constituídas pelas seguintes indagações: 1) Diga o
que significa o meio rural para o Senhor (a). 2) Diga o que significa a cidade para o Senhor (a). 3)
Qual foi o motivo principal da sua vinda para a cidade? 4) Como era o seu dia a dia quando vivia no
meio rural? 5) E como é o seu dia a dia hoje na cidade? 6) Sente falta de viver no meio rural? O
que mais lhe faz falta? 7) Dos seus hábitos ou costumes diários praticados no meio rural, quais
destes continuam sendo praticados aqui na cidade? 8) Você voltaria a morar no meio rural? Diga o
porquê. 9) Diga o nome do seu lugar: Sitio, Povoado, Fazenda. 10) Agora descreva como era esse
lugar com a sua paisagem: Moradia, local de trabalho, escolas, locais de encontro para bate papo
e festas da família e da comunidade (tradições, crenças, festas, clubes, igrejas, praças.
Os entrevistados, quando questionados sobre o que significa o meio rural, segundo suas
concepções, a maioria respondeu que é um ambiente bom, tranquilo, mais sossegado do que a
cidade, que possibilita o cultivo e a criação de animais. Já a minoria respondeu que enfrentou uma
rotina muito árdua, acompanhada de muita luta e sofrimento. Sobre a cidade, todos, sem exceção,
deram respostas positivas. Destacaram que se trata de um lugar melhor, mais desenvolvido, que
facilita mais a vida dos moradores em termos de estudos, cuidados com a saúde e de mais
oportunidades relacionadas ao mercado de trabalho. Sobre o significado de cidade, os
entrevistados responderam que se trata de um ambiente melhor que o sítio, que a vida é um
pouco mais facilitada. Destacaram algumas características que não se encontram no campo: mais
oportunidade de trabalho, escola, hospital, festas.
Quando questionados sobre motivo da migração do campo para a cidade, os ex-moradores
do campo citaram exemplos, como: a falta de água para o abastecimento das comunidades rurais;
a influência de familiares e/ou amigos que resolveram deixar o campo; os filhos começaram a
trabalhar na cidade com o comércio, e construíram casas para se instalarem; a propriedade rural
foi vendida, inviabilizando, assim, a permanência da família no campo; em busca de estudos e
trabalhos melhores; a falta de segurança.
Sobre o dia a dia do meio rural, eles responderam que faziam comida, torrava café, pelava
milho, arroz, cuidava da casa, pastorava vaca, transportavam água e lenha na cabeça. Outros
cuidavam de plantações, criavam porcos, galinhas, cuidavam dos filhos, de mercearia. Alguns
também trabalhavam em casa passando rede. Muitas dessas atividades, antes desenvolvidas no
meio rural, não são mais possíveis serem desenvolvidas na cidade. Sobre o dia a dia na cidade,
responderam que têm mais amigos, podem sair mais, têm mais lazer, mas por outro lado, algumas
atividades permaneceram no dia a dia deles, pois continuam lavando roupa, fazendo comidas,
cuidando dos filhos. Mesmo assim, todos sustentaram que a cidade é melhor do que o meio rural.
Também foram questionados sobre sentir falta do meio rural, e o que mais faria falta.
Alguns responderam que sim, que às vezes sente falta do banho de açude, da família (que ainda
mora no sítio), dos animais, do cultivo de plantações, do silêncio que não há na cidade. Mas a
maioria respondeu que não sente falta do meio rural. Na sétima indagação “dos seus hábitos ou
costumes diários praticados no meio rural, quais destes continuam sendo praticados aqui na
cidade?”, responderam que já chegaram a plantar hortas em casa, já saíram para caçar, as tarefas
de casa que permaneceram, também pode continuar criando galinhas em casa, trabalhando com
redes, costurando, cuidando da família, com pequenas plantações no quintal de casa.

XII CONGIC | II
II SECITEX

1301

Quando indagados se voltariam a morar no meio rural, a maioria respondeu que não por se
tratar de um lugar, segundo eles, de solidão. Outros responderam que também não voltariam
porque já estão adaptados à rotina na cidade (educação dos filhos, cuidados domésticos, mais
segurança). A minoria, que respondeu sim, justificou que se fosse necessário voltaria, pois o sítio é
muito sossegado. O nono questionamento se refere ao nome que os entrevistados atribuem ao
seu lugar: todos, sem exceção, denominam o seu Lugar como sítio.
No décimo e último questionamento, foi pedido que todos descrevessem o seu lugar.
Responderam que era uma casa feita de taipa, muito simples, e que se sentiam bem nela. Nas
noites de luar, nos terreiros das casas, se encontravam para brincar e conversar. Tinha muito
forró, São João, festas de casamento, capela para celebrarem missas, bingos e rifas. Outros
destacaram que tinham fogão à lenha, ferro de passar à brasa e por se tratar de outra comunidade
rural, diferentemente da resposta anterior, não tinha capela e a missa era na rua.
Também falaram sobre os grupos escolares, onde os donos das terras pagavam aos
professores para educarem os filhos dos moradores do sítio. Descreveram os grupos como um
ambiente bom, divertido, mas quando não tinha merenda, não compareciam. As casas dos
vizinhos costumavam ser os locais de encontro. O local mais escolhido era a casa que tivesse
televisão colorida. As festas também eram realizadas nas casas dos vizinhos. Não tinha microfone,
mas tinha sanfona, pandeiro. A Semana Santa também foi destacada, e acresceram que era muito
respeitada por toda a comunidade.

6. CONCLUSÃO
Alguns entrevistados conseguiram responder os questionamentos de forma objetiva, sem
entrar em detalhes, mas a maioria se empolgou bastante ao relembrar a rotina no campo, as
atividades que eles eram responsáveis por desenvolver em casa (fazer comida, cuidar dos filhos) e
fora de casa (cuidar da roça, transportar água, lenha, criação de animais), entre outros. As
entrevistas foram aplicadas no domicílio de cada entrevistado.
A rotina da maioria das mulheres entrevistadas era muito desafiadora: além de cuidar do
lar e dos filhos, necessitavam fazer outros trabalhos como carregar água, lenha, plantar, cuidar das
plantações, torrar café, “pelar” milho, arroz, moer milho, pastorar vaca, criar porcos, galinha,
cachorro. No entanto, percebe-se que por mais que tenha sido difícil a realidade dessas famílias
no meio rural de Jardim de Piranhas, ficou muito evidente a felicidade nos olhos de quase todos os
que relataram um pouco sobre o modo de vida e cultura vivenciada há alguns anos, no meio rural,
pois o lugar está acima de tudo. Logo, o objetivo do trabalho foi alcançado com êxito.
Como parte da pesquisa ora em andamento trilhou-se os primeiros passos da iniciação
científica. Sua construção foi importante para o conhecimento acerca dos procedimentos
metodológicos adotados, com destaque a revisão bibliográfica e para a pesquisa de campo. Desse
modo, realizar este trabalho foi vital, uma vez que contribuiu para o amadurecimento acadêmicocientífico, bem como para compreensão do lugar como categoria do espaço geográfico.
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RESUMO
Este estudo trata da pesquisa sobre a concentração
de nitrato nas águas destinadas ao consumo humano,
uma vez que quando acima dos limites permitidos
pela legislação brasileira, revela-se a uma ameaça à
saúde daqueles que a utilizam. Teve como objetivo
analisar a presença de nitrato na água potável de
consumo humano, definindo o conhecimento da
população acerca desse tema, nos bairros de Nova
Parnamirim e de Boa Esperança, em Parnamirim-RN,
ano de 2016. Por meio de entrevistas realizadas com
moradores da região e após verificações em contas
de água dos bairros de Nova Parnamirim e de Boa

Esperança, durante oito meses, concluiu-se que os
níveis de nitrato locais, causados, principalmente,
pela ausência de saneamento básico, sofreram
oscilações ao longo do período observado, ficando
acima do adequado diversas vezes. Constatou-se que
a falta de conscientização e o pouco conhecimento
sobre o assunto persistem como potenciais entraves
do controle da qualidade da água e verdadeiros
gargalos de realização de ações mitigadoras ou
amenizadoras de problemas ambientais, tais como a
eliminação das tão utilizadas fossas sépticas e
implantação de sistemas de esgotamento sanitário.

PALAVRAS-CHAVE: Nitrato, Água, Contaminação, Parnamirim-RN.

ANALYSIS NITRATE IN DRINKING WATER FOR HUMAN CONSUMPTION
ABSTRACT
This study deals with the research on nitrate
concentrations in water intended for human
consumption, as when above the limits allowed by
Brazilian law, is revealed to a threat to the health of
those who use it. We aimed to analyze the presence
of nitrate in drinking water human consumption,
defining the population's knowledge on this subject,
in the neighborhoods of New Parnamirim and Good
Hope in Parnamirim-RN, 2016. Through interviews
with residents the region and after checks on water
bills of Nova Parnamirim neighborhoods and Good

Hope, for eight months, it was concluded that the
levels of local nitrate, caused mainly by the lack of
basic sanitation, experienced fluctuations over the
observed period , staying above the appropriate
several times. It was found that the lack of awareness
and lack of knowledge on the subject remain as
potential control barriers of water quality and real
bottlenecks of conducting mitigation or amenizadoras
actions of environmental problems, such as the
elimination of the so used septic tanks and
deployment
of
sewage
systems.

KEY-WORDS: Nitrate; Water; Contamination; Parnamirim-RN.
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1 INTRODUÇÃO
O nitrato é constantemente encontrado em águas naturais, subterrâneas ou superficiais,
sendo considerado o contaminante mais frequente dessas águas (REYNOLDS-VARGAS; FRAILEMERINO; HIRATA, 2006). Devido a isso, a quantidade de nitrato é utilizada mundialmente para
avaliação dos padrões aquáticos, uma vez que essa substância possui alta mobilidade e pode se
disseminar facilmente no ambiente.
Formado pela combinação química de nitrogênio e oxigênio, na proporção de três para um,
com fórmula molecular NO3-, esse íon pode ser facilmente convertido em nitrito através da ação
de bactérias durante a digestão, sendo prejudicial ao organismo humano. Isso porque o nitrito,
posteriormente, converte-se em nitrosaminas, as quais são substâncias cancerígenas, além de
modificar as hemoglobinas do sangue, impedindo o processo de transporte de oxigênio.
No Brasil, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) é o principal órgão
responsável por determinar os padrões aceitáveis de lançamento de efluentes e qualidade da
água, definindo o valor 10 mg/L para a quantidade máxima de nitrato permitida na água potável.
No Rio Grande do Norte (RN), o município de Parnamirim-RN tem apresentado alto teor de
contaminação, causado pelo lançamento inadequado de esgotos nos lençóis freáticos, o que
confere ao corpo d’água receptor características de qualidade que não obedecem às normas
estabelecidas pelo CONAMA. A cidade de Parnamirim é a terceira cidade mais populosa Rio
Grande do Norte (RN), com área de aproximadamente 120,2km², pertence à Região Metropolitana
de Natal (RMN), sendo o principal bairro, Nova Parnamirim (PARNAMIRIM, 2009).
A ausência de estudos a respeito desse assunto e a falta de conhecimento e interesse da
população sobre os malefícios causados constituem graves problemas, fazendo necessária a
realização de maiores pesquisas e investimentos do governo em orientar e informar os habitantes,
para que haja compreensão da importância do controle de nitrato. Diante da problemática
exposta, esse trabalho parte da indagação: Como se dá a ocorrência de nitrato na água potável de
Parnamirim e quais são os conhecimentos da população sobre esse assunto no ano de 2016?
Dessa forma, o trabalho teve como objetivo analisar a presença de nitrato na água potável
de consumo humano, definindo o conhecimento da população acerca desse tema, nos bairros de
Nova Parnamirim e de Boa Esperança, em Parnamirim-RN, ano de 2016.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Recursos naturais
Os recursos naturais são conceituados como sendo “qualquer insumo de que os
organismos, as populações e os ecossistemas necessitam para sua manutenção. Portanto, recurso
natural é algo útil”. Nesse sentido, para ser classificado como tal, o objeto de estudo deve
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apresentar qualidades que o tornem viáveis e benéficos para o ambiente que o cerca, sendo
assim, de interesse humano (BRAGA et al., 2005, p. 4).
Recursos naturais fazem parte do meio, mas não sofreram alterações significativas da
atividade antrópica, e por isso, não dependem exclusivamente do homem para existir. Quanto a
isso, afirma-se que recursos naturais são elementos da paisagem geográfica, podendo ser
materiais ou não, que não foram alvo de significantes mudanças antrópicas e cuja origem não
depende do ser humano, mesmo que esse o tenha conferido valores sociais, econômicos e
culturais. Dessa forma, por apresentar importância e valor para a humanidade, inevitavelmente há
alterações no ambiente em que se encontram, através do uso, exploração ou apropriação desses
recursos “tais alterações podem tornar-se negativamente impactantes se a apropriação dos
recursos desconsiderar as dinâmicas naturais, e/ou orientar-se por procedimentos não éticos”,
sendo, portanto, extremamente prejudiciais em certos casos (VENTURI, 2006, p. 15).

2.2 Controle ambiental do uso da água
A água é um recurso natural fundamental na composição de seres vivos, como meio de
vida de diversas espécies, elemento representativo de valores socioculturais e fator de produção
de bens de consumo e produtos do ramo agrícola (PHILIPPI JR. et al., 2004). Tendo enorme
importância nos mais variados setores da vida humana e, especialmente, nos relacionados à sua
sobrevivência, a gestão desse bem envolve o controle, principalmente, da qualidade.
Considerando-se, então, que a poluição das águas é “a alteração de suas características
físicas, químicas ou biológicas, que prejudicam um ou mais de seus usos preestabelecidos”
(PHILIPPI JR. et al., 2004, p. 58), a associação do uso desse patrimônio, com padrões e normas de
aceitabilidade, possibilita que o esgotamento e incapacitação desses corpos sejam impedidos. É
igualmente importante a realização da coleta e do tratamento de esgotos que são dispostos nos
corpos hídricos da região, já que essa água abastece a cidade, evitando assim, que esses dejetos se
infiltrem no solo e contaminem os lençóis freáticos.
São incontáveis os impactos negativos que a poluição dos corpos de água traz para o
ambiente, dentre os quais se destacam a transmissão de doenças de veiculação hídrica, mau
cheiro, encarecimento do tratamento e do galão, limitação de seu uso, formação de bancos de
lodo, contaminação de alimentos e morte de animais.
Implanta-se, então, o sistema de tratamento de águas residuais, “constituído por uma série
de operações e processos que são empregados para a remoção de substâncias indesejáveis da
água ou para sua transformação em outras formas aceitáveis” (PHILIPPI JR. et al, 2004, p. 74), na
esperança de evitar consequências, que possam afetar a natureza permanentemente, motivo pelo
qual se busca sempre o máximo de eficiência nesses processos.
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2.3 Nitrato nas águas da região metropolitana da grande natal
A Grande Natal é, atualmente, composta por 14 municípios detentores de reservas de
águas subterrâneas, pertencentes ao aquífero Dunas/Barreiras, “o qual é favorecido por condições
geológicas que acabam por permitir a infiltração e, consequentemente, renovação dessas águas”
(NÓBREGA; ARAÚJO; SANTOS, 2008, p.6). Essas fontes, que também contêm características
minerais, são as responsáveis pelo abastecimento da região.
À medida que as cidades foram crescendo e se desenvolvendo, porém, falhas foram
cometidas pelos administradores, como o não levantamento da questão ambiental e da saúde dos
corpos de água da região. Dessa forma, elas não contam com sistema de esgotamento sanitário
apropriado, levando a população a buscar, principalmente, fossas e sumidouros para a deposição
de seus efluentes. Da junção dessa deficiência com as características do aquífero regional, que
contribui para a percolação de líquidos, resulta a grande iminência de contaminação das águas
subterrâneas pelo nitrato originário da biodegradação dos excrementos humanos.
Esse composto é encontrado de forma natural em águas subterrâneas, em quantidades
que não representam perigo à humanidade. Quando aparece com mais intensidade, no entanto,
geralmente é oriundo de práticas inadequadas como aplicação de fertilizantes ou da ausência de
sistemas inadequados de saneamento, culminando come a contaminação de lençóis freáticos.
Os compostos nitrogenados de fertilizantes e de resíduos orgânicos transformam-se e
oxidam-se por meio de reações de caráter químico, bem como biológico, e resultam na presença
de nitrato, extremamente solúvel, que contamina a água subterrânea (ARAÚJO, 2005). Análises
feitas nos poços da Companhia de Águas e Esgoto do Rio Grande do Norte (CAERN), nos últimos
anos, têm evidenciado altas concentrações dessa substância em diversos dos locais submetidos
aos estudos, impondo à população o consumo de água “irregular”, fora dos padrões estabelecidos
nacionalmente pela Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005, a qual afirma que as
quantidades de nitrato não devem passar dos 10 mg/L.

2.4 Impactos gerados pelo excesso de nitrato na água fornecida
O nitrato, produzido nas últimas etapas da decomposição biológica, é a forma mais oxidada
no nitrogênio e, no organismo humano, se transforma em nitrito, que tem ação mais rápida e
acentuada, sendo responsável por causar meta-hemoglobinemia (meta-Hb) em quem o consumir
diretamente. Estudos como de Biguelini e Gumy (2012) analisou que em crianças, especialmente
com idades inferiores há seis meses, o excesso de nitrato pode ser fatal. Isso porque, ao combinar
o nitrito com a hemoglobina do sangue, é gerada a metahemoglobina, uma forma de proteína
incapaz de ligar-se e transportar oxigênio para as células, podendo causar doenças, como a
“síndrome do bebê azul” ou a cianose intensa, e levar à morte.
As crianças são mais propensas a desenvolver doenças devido às condições mais alcalinas
do seu sistema gastrointestinal (OLIVEIRA et al., 1987), porém, não são as únicas a sofrer desse
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mal, que também pode acometer adultos que apresentem anemia, gastroenterites, reduções de
estômago ou mulheres grávidas, e por isso, apresenta grandes riscos à população.
Além disso, o consumo de água com índice de nitrato, acima do parâmetro, pode contribuir
para formação de nitrosaminas e nitrosamidas carcinogênicas, a partir de reações entre o nitrito,
ingerido ou proveniente da síntese do nitrato, com as aminas e amidas encontradas nos
alimentos. Desse modo, o aumento no risco do surgimento de linfomas pode ser associado às altas
concentrações de nitrato e à sua ingestão em longo prazo, em águas com até 4 PPM dessa
substância, devido ao efeito acumulativo (BOUCHARD et al., 1992).

3 METODOLOGIA
3.1 Caracterização da pesquisa
A priori, esta pesquisa caracteriza-se com bibliografia (GIL, 2010), com a realização de
fichamentos em livros, dissertações, com consultas na internet e na biblioteca do IFRN - CNAT.
Ademais, foram coletados dados primários por meio de análise de faturas das contas de agua
distribuída pela empresa (Tabela 1 e 2) e aplicação de entrevista com alguns moradores nos
bairros, objeto desse estudo e os dados secundários foram coletados em trabalhos científicos e
documental. A entrevista foi realizada com 27 moradores de Parnamirim, e a amostra, definida
pelo método de saturação (GLASER; STRAUSS, 1967), a partir do momento em que os resultados
da primeira e segunda pergunta começaram a se repetir na frequência de três para quatro.

3.2 Caracterização da área de estudo
A área de estudo, caracteriza-se como litorânea do RN, em Parnamirim, abrange dois
bairros: Nova Parnamirim, que, de acordo com o Censo 2010, conta com 54.076 habitantes e
21.195 domicílios permanentes, e Boa Esperança, que tem 5.925 habitantes e 1.974 residências
particulares (IBGE, 2010). A região é abastecida pelo aquífero Dunas/Barreiras, tendo uma alta
pluviosidade local, de 1539mm/ano (EMPARN), característica do clima quente e úmido local. Este
aquífero é formado por arenitos finos e argilosos, na sua parte superior, e por sedimentos mais
grossos na parte inferior, o que garante fácil percolação de líquidos até ele (ARAUJO, et al., 2005).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Análises do teor de nitrato na água distribuída pela CAERN
Os resultados foram obtidos através da análise de fatura da conta da CAERN (2016) de
moradores nos bairros, 2 para cada local, e de entrevistas realizadas com a população local.
Como prevenção e garantia de que a água consumida não trará danos aos consumidores,
foi estabelecido o limite máximo de 10mg/L de nitrato na água potável (CONAMA, 2005). No
entanto, nos dados analisados, o padrão foi seguido, apenas num mês investigado (Tabela 1).
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Tabela 1: Quantidade de nitrato na água de Nova Parnamirim-RN
Mês ano 2016
Parâmetro CONAMA nº 357
Teor de nitrato (mg/L)
Janeiro
12,95
Fevereiro
12,95
Março
12,18
10mg/L
de
nitrato
na
água
Abril
10,1
potável
Maio
12,34
Junho
10,74
Julho
11,63
Agosto
8,78
Total
11,46
Fonte: As autoras (2016).

Nessa Tabela 1, observaram-se teores de nitrato próximos aos valores estabelecidos pela
Resolução CONAMA nº 357/2005, porém, esses números ainda estão acima dos padrões, e
constituem irregularidade, somando uma media na amostragem de 11,46 mg/L, no bairro de Nova
Parnamirim-RN (CAERN, 2011). Além disso, concentrações acima de 10mg/L, mesmo não tão
distantes, já representam riscos à população infantil.
A Tabela 2 é resultado dos dados fornecidos pela CAERN no bairro de Boa Esperança, o
qual, atualmente, está entre os bairros que mais sofrem com o alto teor de nitrato na água.
Tabela 2: Quantidade de nitrato na água de Boa Esperança
Mês ano 2016
Parâmetro CONAMA nº 357
Teor de nitrato (mg/L)
Janeiro
14,55
Fevereiro
14,55
Março
14,55
Abril
14,55
10mg/L
de
nitrato
na
água
Maio
13.33
potável
Junho
14,42
Julho
13,33
Agosto
16,08
Total
14,58
Fonte: As autoras (2016).

Nessa tabela 2, as quantidades dessa substância encontram-se acima do permitido em
todos os meses, e as taxas são mais preocupantes do que no bairro de Boa Esperança, chegando a
marcar 16,08mg/L, no mês de agosto, somando uma media na amostragem de 14,58 mg/L. A
partir dos dados analisados nas tabelas, foi possível analisar a predominância de teores de nitrato
acima dos níveis permitidos em ambos os bairros, bem como inferir a ocorrência desse fenômeno
em alguns dos demais bairros de Parnamirim-RN.

XII CONGIC | II
II SECITEX

1310

4.2 Entrevista com população residente em Parnamirim-RN
Entrevista foi realizada com moradores da cidade de Parnamirim-RN, de forma a reunir
informações e opiniões sobre o destino do esgoto, a distribuição da água nas casas e a relevância
do excesso de nitrato na área objeto desta pesquisa.
Primeiramente foi indagado se já haviam observado a quantidade de nitrato presente na
água da residência e se tinham conhecimento do limite máximo estabelecido pela legislação. De
acordo com as respostas, apenas 22% dos moradores tomavam conhecimento da quantidade de
nitrato discriminada na conta de água de sua residência, sendo que 78% dos entrevistados não
observavam a presença de nitrato, na fatura da água, mostrando um desinteresse e
despreocupação em relação às taxas de nitrato (Figura 1). Enquanto isso, a grande maioria, quase
75% das pessoas entrevistadas, afirmaram desconhecer o limite máximo estabelecido pelo
CONAMA de nitrato nas águas destinadas ao consumo humano, que pode causar o consumo de
água fora dos padrões adequados para a saúde (Figura 2).

Figura 1: Observação da presença de nitrato na
fatura da água de consumo

Figura 2: Conhecimento do limite máximo de nitrato
permitido na água de consume humano

Logo após, foi questionado se conheciam os riscos do excesso de nitrato à saúde e a fonte
causadora da elevação da concentração de nitrato.

Figura 3: Conhecimento dos riscos que o excesso de
nitrato causa à saúde

Figura 4: Conhecimento da fonte causadora do
excesso de nitrato na água

Conforme o respondido, mais da metade dos entrevistados reconhecem que o nitrato pode
trazer riscos à saúde, contudo, uma boa parte não tem esse conhecimento (Figura 3), destacando,
assim, a importância da divulgação de informações sobre o tema. Além disso, quase 65% dos
moradores disseram não saber a fonte causadora do excesso de nitrato (Figura 4), que, no caso de
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Parnamirim, é resultado do lançamento inadequado de esgoto nos corpos hídricos. Assim, a
probabilidade de os habitantes contribuírem para a elevação dessa taxa é muito maior, uma vez
que não há conhecimento e, portanto, prevenção.
Posteriormente, perguntou-se se sabia qual aquífero abastecia o bairro e se tinham ideia
da importância dos aquíferos para o ecossistema e uso humano. Cerca de 67% dos entrevistados
responderam não conhecer o aquífero que abastece a cidade, enquanto mais da metade disse que
não sabia a importância dos aquíferos para o ecossistema humano. Logo, esses números são
preocupantes, uma vez que os aquíferos são de grande importância para o ambiente e para a
sociedade, fazendo-se necessário o conhecimento de todos, para que ocorra a preservação e,
consequentemente, a diminuição de contaminante.
Em seguida, foi perguntada, respectivamente, a origem da água destinada para o consumo
na residência e o destino do esgoto produzido. Mais de 60% dos entrevistados respondeu que sua
água era proveniente de uma empresa de fornecimento privado (Figura 5), a CAERN, responsável
por administrar e controlar as taxas de nitrato na água fornecida, além de informar a quantidade
dessa substância presente. Igualmente, quase metade dos moradores que responderam à
pesquisa disse utilizar o sistema de fossa em sua residência (Figura 6), e apesar de ser um método
melhor do que o despejo direto na rua pode causar problemas ambientais se não instalada
corretamente. Isso porque os dejetos podem infiltrar-se no subsolo e contaminar os lençóis
freáticos, caso não haja a devida proteção, o que contribui para o aumento do teor de nitrato.

Figura 5: Origem da água destinada para consumo

Figura 6: Destino do esgoto na residência

Por fim, foi indagada qual a opinião dos entrevistados acerca da importância de estudos
mais aprofundados sobre o nitrato na água e suas consequências.

Figura 7: Importância de estudos mais aprofundados sobre o tema
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Para a maioria dos entrevistados, 66% responderam ser de grande importância, 26%
entendem importância média, 4% importância pequena e 4% nenhuma importância. Ademais, a
realização de estudos mais detalhados é fundamental para analisar os impactos causados pelo
excesso de nitrato nos corpos hídricos, no tocante a saúde e meio ambiente local.

5 CONCLUSÃO
Tendo sido analisados os dados coletados, e por meio da comparação entre as
concentrações de nitrato ao longo dos meses, observa-se o descumprimento da legislação e das
normas relacionadas ao controle de qualidade da água para consumo humano. Parte significante
dos moradores de Parnamirim-RN utiliza água imprópria para preparar seus alimentos ou mesmo
para dessedentação de animais, o que pode trazer inúmeros malefícios à saúde.
A água fornecida pela CAERN nesses bairros, bem como em muitos outros da cidade, vem
de poços cujos níveis de nitrato estão elevados, resultado da contaminação dos lençóis freáticos
graças ao esgoto que percola, na maioria dos casos, de fossas sépticas até a fonte subterrânea.
Mesmo diante disso, porém, não são feitos os esforços necessários para que os efluentes
domiciliares do município sejam direcionados a uma estação de tratamento a fim de evitar o
comprometimento dos corpos de água. Logo, evidencia-se a falta de interesse das autoridades
governamentais em investir na preservação ambiental e bem estar da comunidade.
Igualmente é a falta de informações, confirmada na pesquisa respondida pelos habitantes.
Mais da metade dos entrevistados afirmou que nunca havia observado a quantidade de nitrato
presente em sua água, de forma que se torna possível concluir que a maioria dos atingidos por tal
problema não faz ideia de seu acontecimento. E, embora um número considerável tenha noção
dos riscos que o excesso de nitrato traz à saúde, de nada isso adianta se a quantidade de
indivíduos que sabe qual é o limite máximo permitido ainda é demasiadamente pequena.
Como medidas mitigadoras da situação ambiental, na qual Parnamirim se encontra, é
preciso que haja intensa educação ambiental, com foco no problema maior que é o nitrato e a
ausência de saneamento básico. Apenas 19% dos participantes da pesquisa responderam que têm
seus efluentes destinados a esgotamento sanitário e quase metade ainda utiliza fossas,
contribuindo de forma inconsciente para o aumento dos níveis de nitrato.
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RESUMO
Obter foto

Este artigo abrange a temática relacionada ao
saneamento básico, tendo como o objetivo geral
elaborar um diagnóstico do saneamento ambiental, no
bairro de Nova Parnamirim, localizado no município de
Parnamirim-RN, no ano de 2016. A metodologia partiu
de pesquisas bibliográficas (GIL, 2009) em periódicos,
dissertações, livros e documental em sites oficias.
Caracterizou-se como exploratória e descritiva mediante
coleta e análise dos dados secundários e primários.

Como resultados tem-se que a ausência do saneamento
ambiental traz inúmeros problemas ambientais na
comunidade e que o essencial é uma boa educação local,
partindo de todos os responsáveis pela vida do ser
humano, como também uma boa gestão governamental,
pois a falta que esse recurso traz, impossibilita a vida de
muitas pessoas, com pontos extremamente negativos
para
toda
a
comunidade
local.

PALAVRAS-CHAVE: saneamento ambiental, limpeza urbana, poder público.

ENVIRONMENTAL SANITATION DIAGNOSIS NEIGHBORHOOD IN NOVA
PARNAMIRIM, IN PARNAMIRIM-RN
ABSTRACTr
This article covers the issue related to basic sanitation,
with the overall objective to elaborate a diagnosis of
environmental sanitation in New Parnamirim district,
located in the municipality of Parnamirim-RN, in the year
2016. The methodology came from literature searches
(GIL, 2009) in journals, dissertations, books and
documents on official sites. It characterized as
exploratory and descriptive through collection and

analysis of secondary and primary data. As a result it has
to be the lack of environmental sanitation brings many
environmental problems in the community and that the
key is a good local education based on all those
responsible for human life, as well as a good governance
as lack that feature brings, prevents the lives of many
people with very negative points for the entire
community.

KEYWORDS: environmental sanitation, urban sanitation, public authorities.
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1 INTRODUÇÃO
O saneamento ambiental também denominado de saneamento básico é uma atividade de
extrema importância para as áreas tanto rurais quanto urbanas, pois essas são espaços de
produção e de geração, constante, de resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Essa temática,
saneamento ambiental, aborda a distribuição da água potável, o tratamento de rede de esgoto, a
coleta de resíduos sólidos e o controle de águas pluviais (BRAGA, et al., 2005; PHILLIPPI JR;
SILVEIRA, 2014).
Para muitos autores o saneamento básico é entendido como sendo o conjunto de
planejamento e de procedimentos adotados em um determinado local visando uma situação
higiênica para os moradores da comunidade. Esse serviço pode ser prestado por empresas
públicas ou privado e é considerado algo essencial não somente para melhoria de vida, mas
também importante para o meio ambiente.
Além disso, o planejamento de saneamento deve estar pautado nas políticas públicas e
sendo desenvolvidas práticas sustentáveis mediante “um processo de decisão político-social e não
apenas como um produto técnico” (BRASIL, 2009). Esse planejamento deve comungar com
informações precisas, ético, debates, participativo e visando realizar ações conjuntas e
participativas junto à comunidade local.
Essas ações participativas devem-se ser acompanhadas por uma definição que trata dos
conceitos de medidas de cunho estruturais e estruturantes sobre todo o planejamento das ações.
As iniciais condizem às tradicionais aplicações econômicas em obras, com interferências físicas
relevantes na área, para a definição das infraestruturas físicas da distribuição de água potável,
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das
águas pluviais urbanas, ou seja: água potável, esgoto sanitário, resíduos sólidos e aguas pluviais
(PLANSAB, 2013).
No Brasil a limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos são considerados na lei de
saneamento básico número 11.445/07 como serviços públicos compostos pelas atividades de:
coleta, disposição final do lixo, transbordo e transporte dos resíduos, triagens para reciclagem ou
reuso e tratamentos que incluem também a compostagem. Essa mesma lei assegura que essa
atividade é um direito de todos, assim como também define que o município é responsável pelo
planejamento do saneamento.
Ademais, no Artigo 11, dessa mesma lei, estabelece um conjunto de condições de validade
dos contratos que tenham como objetivo o fornecimento de serviços públicos de saneamento, tais
como: diagnóstico ambiental, cenário ambiental, planejamento ambiental e o plano de
saneamento básico como ferramenta do planejamento. Além de ações de cunho legal como:
estudo que comprove a viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação universal e
integral dos serviços, normas de regulação e escolha da entidade de regulação e de fiscalização;
realização prévia de audiências e de consulta públicas; mecanismos de controle social nas
atividades de planejamento, regulação e fiscalização e hipóteses de intervenção e de reaquisição
dos serviços.
A ausência do saneamento acarreta situações ambientais negativas para a população. Um
estudo feito pelo Instituto Trata Brasil constatou que o nosso país vive com centenas de milhares
de casos de internação por diarreias todos os anos, sendo cerca de 400 mil casos em 2011, desses
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53% eram crianças de 0 a 5 anos de idade. Outro estudo, agora do BNDES, estima que 65% das
internações hospitalares em crianças se dão pela deficiência do tratamento de esgoto e
inexistência de água limpa, prejudicando-as até mesmo em seu desempenho escolar, já que foi
comprovado que as que não possuem saneamento, têm um rendimento escolar de 18% a menos
(TRATA BRASIL, 2015).
Porém, para muitos gestores públicos, o saneamento ambiental não passa a ser prioridade
em suas agendas. Não o bastante, o Brasil teve duas décadas de atraso em relação ao
saneamento, conforme dados destacados pelo Ministério das Cidades apontaram que 36 milhões
de pessoas ainda não tem acesso à água tratada, além de que 48, 1% tem esgoto coletado e
menos de 40% é tratado. Entre todos os estados brasileiros, apenas 7 capitais possuem mais de
80% dos domicílios tem rede de coleta de rejeitos. Outro dado que assusta é que cerca de 7
crianças morrem por dia pela falta dele. Isso gera a pergunta “por que o saneamento não é
disponibilizado para toda a população, visto que isto é previsto em lei como um direito?” (SNIS,
2016, p. 188).
Essa temática é muito discutida por autores de referência no que diz respeito ao ambiente
e melhoria de vida, tratando da carência do saneamento básico que é o objeto desse estudo,
porém pouco se tem voltado para a área, objeto deste estudo. Mediante a essa problemática
indaga-se: qual a situação do saneamento ambiental no bairro de Nova Parnamirim, em
Parnamirim-RN? Frente a ese contexto, o objetivo desse estudo é elaborar um diagnóstico da
falta do saneamento ambiental no bairro de Nova Parnamirim, localizado no município de
Parnamirim-RN, no ano de 2016.
Justifica-se este estudo, na medida em que é visto que a situação precária da ausência do
serviço de saneamento básico traz inúmeros fatores negativos para uma comunidade. Com isso foi
buscado comprovações para constatar essa afirmativa, a fim de conscientizar as pessoas acerca
desse fato, visto que é algo frequente.
Este artigo está estruturado nas seguintes seções: a primeira, introdução, o qual é
abordado os conceitos de saneamento básico e sua importância; a segunda, fundamentação
teórica, que inicialmente traz o conceito de recursos naturais, seguido da fundamentação do
estudo em questão; a terceira, metodologia, o qual é informado o método utilizado para o estudo
e logo após o local de pesquisa e as suas características; a quarta, resultados são mostrados,
comprovando o que foi dito durante todo este artigo; a quinta, conclusão, que descreve a
concordância no pensamento das autoras, com afirmativas e fechamentos finais na comprovação
da temática e artigo em questão; e por fim as referências que deram embasamento teórico e
metodológico para a pesquisa.

2 RECURSOS NATURAIS
Nesta seção abordaram-se principais conceitos que deram suporte a pesquisa em tela.
Os recursos naturais são considerados tipos de materiais encontrados na natureza e que
viáveis ao uso para devidos fins. Eles são denominados dessa forma quando favorecem ao ser
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humano e não danificam o meio ambiente, tais como: agua, ar, solo, vegetação. Na definição de
Recurso Natural estão relacionados três aspectos: tecnologia, economia e meio ambiente.
Dentre esses Recursos há duas classificações: renováveis e não-renováveis. Os renováveis,
após o seu uso, continuam disponível na natureza, devido ao seu ciclo natural. No entanto, com o
passar do tempo eles podem se tornar inutilizável para a existência humana. Já os não renováveis,
não podem mais ser reaproveitados após sua retirada. Dentro desses Recursos, existem os
minerais energéticos (combustíveis fósseis e urano) e não energéticos (fósforo, cálcio e outros).

Saneamento básico nas trilhas do esgoto doméstico
O saneamento ambiental mostra-se como um aliado importante, no sentido de melhoria
na saúde para a população. Ela reforça também que além desse serviço, o bem-estar de uma
comunidade e a privação de doenças depende da distribuição de renda, hábitos saudáveis,
condição de habitação e alimentação, além de higiene, entre outros (KRASILCHIK et.al., 2001).
Além disso, o diagnostico sobre saúde e saneamento deve ser entendido como importante para o
planejamento de políticas públicas locais.
Essa importância do saneamento básico para Phillippi Jr e Silveira (2014) é importante que
se tenha um claro conhecimento das relações essenciais entre as condições ecológicas, culturais e
de saúde humana para que se tenha um ambiente saudável com igualdade de direitos sociais e
sustentabilidade. Uma escala global citada nesse capítulo, refere-se à biodiversidade que vem
perdendo seu valor em um ritmo acelerado, agindo sobre os estudos da ciência um
enfraquecimento e diminuindo os ecossistemas como também a capacidade de melhoria de vida.
Para a Organização Mundial de Saúde, o saneamento ambiental refere-se as medidas de
controle de todos os fatores do meio físico como: água, ar e vegetação, que exercem ou podem
agir de forma negativa com efeitos nocivos ao seu bem-estar físico, mental e social. Nesse
contexto, o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) é apontado como sendo um
processo que se apoia no “pacto pelo saneamento básico” em que se baseia nos projetos de mais
saúde, qualidade de vida e cidadania (BRASIL, 2013).
Na constituição brasileira, capitulo VI tratando do meio ambiente, no Art. 225: traz que é
direito de todos terem acesso “ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo” às atuais e as gerações vindouras.
De acordo com Giuliano Dragone (2016), presidente do conselho do Sindicato Nacional das
Concessionárias Privadas de Água e Esgoto, a meta de saneamento básico para toda a população
brasileira dificilmente será alcançada até 2033, se não houver um estímulo maior das empresas
privadas por meio de concessões ou de Parcerias Público-Privadas (PPPs).
O saneamento é apontado como sendo submetidos a uma política pública de
saneamento básico, “formulada com a participação social, e entendida como o conjunto de
princípios e diretrizes que conformam as aspirações sociais e/ou governamentais no que concerne
à regulamentação do planejamento, da execução, da operação, da regulação, da fiscalização
e da avaliação desses serviços públicos” (BRASIL, 2009.p. 36).
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Nesse contexto, o tratamento adequado do esgoto doméstico deve ser feito pelas estações
de tratamento de efluentes (ETE), e os cidadãos, devem estar atentos ao seu cumprimento e
cobrando as autoridades responsáveis pelo assunto sobre sua correta aplicação.

3 METODOLOGIA
Nesta seção abordaram-se os caminhos trilhados para a realização do estudo em tela.
Ciente da caracterização da área, objeto de investigação de da pesquisa. Este estudo caracterizouse inicialmente como pesquisas bibliográficas (GIL, 2009) mediante a realização de fichamentos
em livros, periódicos, teses e documental em sites oficiais. Pode ser considerada de cunho
exploratória e descritiva após a coleta e análise dos dados secundários e primários na medida em
que foi realizado visitas de reconhecimento da área e descritiva após a coleta e análise dos dados.
Os dados secundários foram coletados em sites oficiais tais como: Instituto Trata Brasil,
Portal Resíduo Sólido e Cidade. E os dados primários foram coletados por meio de entrevistas com
um número máximo de 11 pessoas da população local. A população de amostra foi definida pelo
método de saturação por ser indicada a definir um número de pessoas a serem entrevistadas na
definição do tamanho final de uma amostra em estudo, interrompendo a captação de novos
componentes, uma vez que nenhum novo elemento permite ampliar o número informações do
objeto investigado (GLASER; STRAUSS, 1967).
A área, objeto do estudo foi selecionada o bairro de Nova Parnamirim, localizado no
município de Parnamirim no estado do Rio Grande do Norte. Uma área pouco atendida pelos
gestores públicos, com relação ao meio ambiente e o saneamento básico. Onde se encontra três
lagoas de capitação, ruas com esgotos abertos para a área das residências.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção abordaram-se as análises e resultados das entrevistas realizadas no local
objeto deste estudo.
Na primeira indagação resgatou-se o pensar de Krasilchik et.al. (2001) sobre a importância
do saneamento ambiental como aliado importante, no sentido de melhoria da saúde para a
população local.
Questionados sobre o conhecimento e ou entendimento da importância do saneamento
ambiental na comunidade, 100% dos entrevistados responderam que entendem a importância
desse recurso para seu ambiente (Figura 1).
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Figura 1: conhecimento sobre o saneamento ambiental na comunidade

No segundo questionamento abordou-se o pensar de Phillipe Jr (2014. 60 p.) de ser
“fundamental que se tenha um claro conhecimento das relações no que diz respeito também a
saúde humana para que se tenha um ambiente saudável com igualdade de direitos sociais e
sustentabilidade”.
Sobre o desequilíbrio do ambiente com relação à saúde, os moradores destacaram doenças
presentes como: dermatite, dengue, doenças transmitidas por mosquitos, micose, rinite alérgica,
diarreia, infecção intestinal, leptospirose, barriga d’água, verme, infecção na pele, cólera, febre
amarela e zika vírus. Sendo que a dengue, a zika vírus e os vermes foram os mais citados por
todos os participantes envolvidos na entrevista.
Na terceira indagação, de acordo com a politica ambiental, foi redigida com base na
afirmativa que deve se impor ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preserválo para os presentes e as futuras gerações. Com relação a participação do poder público na gestão
do saneamento básico de qualidade: (Figura 2)

Figura 2: Atenção do poder público para a organização desse recurso
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Na quarta inquirição foi baseada na afirmativa de que o ambiente não deve ser danificado,
mas que seja um ambiente favorável para a vida do ser humano em todos os aspectos. Com
entendimento sobre essa questão principal, foi cogitado das famílias se a falta daquele recurso em
sua área de moradia interferia a sua vida e a sua família (Figura 3).

Figura 3: Interferência negativa da falta do saneamento na vida secular

Pela análise e observação dos dados recolhidos, discute-se que é imprescindível que o
poder público dê uma atenção para esse recurso, visto que os problemas causados pela sua falta
são muito significativos. A melhoria de vida do ser humano depende também de uma água limpa e
de boa qualidade e todos têm direito a ela, como é previsto em lei.
Foi verificado que os habitantes do bairro têm ciência da importância do saneamento, mas
a maioria conhece de forma mais superficial, já que quando perguntado se a falta desse recurso
afeta a sua família, a resposta foi não na grande parte das vezes, sendo que provavelmente possa
ter afetado através de alguma doença que tenha sido causada pelo consumo de água tratada de
forma errada, como uma diarreia ou uma infecção que apareceu sem causas aparentes ou nas
várias vezes em que há grandes alagamentos pela falta do saneamento.
Uma observação importante foi a revelação de um dos entrevistados, em que colocava em
questão o descaso da própria sociedade para com o cuidado de sua de moradia, onde muitos
deles, despojavam as águas usadas de suas lavanderias a rua, simplesmente, para que não
prejudicasse o seu bem-estar com o esgotamento da sua fossa. O que se destaca em uma
declaração com essa é a falta principal da educação ambiental na sociedade, que no período em
que estamos ainda é algo vazio e sem muita visibilidade, sem suporte para que os indivíduos
entendam que melhor investir na prevenção e no cuidado com o meio ambiente do que arcar com
os custos da reparação.
Essa discussão tendo como viés a busca pelo entendimento de que a ausência do
saneamento ambiental adequado afeta toda uma sociedade foi abordada neste estudo, apesar de
que muitos ainda internalizaram essa temática e ainda não percebem a dificuldade que uma área
não saneada pode comprometer a saúde ambiental e melhoria de vida.
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5 CONCLUSÃO
Como resultados tem-se que a ausência do saneamento ambiental traz inúmeros
problemas ambientais na comunidade e que o essencial é uma boa educação local, partindo de
todos os responsáveis pela vida do ser humano, como também uma boa gestão governamental,
pois a falta que esse recurso traz, impossibilita a vida de muitas pessoas, com pontos
extremamente negativos para toda a humanidade. Essa foi uma maneira de mostrar as pessoas
que o ambiente em que vive necessita de cuidados para que sua geração futura não sofra com
tantos danos que nos cercam, e para que a possiblidade de entendimento e busca por parte desse
recurso seja cobrada e devidamente feita por partes daqueles que se dispõe a efetivar de verdade
um governo de conquistas, não só para ele, mas para toda a sociedade em questão.
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RESUMO
Tendo em vista a necessidade de mensurar o
desenvolvimento de forma completa, considerando e
dando
a
devida
importância
às
condições
socioambientais, o objetivo desta pesquisa foi avaliar a
sustentabilidade da microrregião geográfica do Vale do
Açu-RN, utilizando método o índice DNA Brasil adaptado
com o i IDS³, no ano 2010. Com metodologia pautada em
pesquisa bibliográfica documental, buscaram-se dados
secundários em bases de dados oficiais, a partir dos quais
foram selecionados doze indicadores, adaptados do

Índice DNA Brasil, divididos entre dimensões social,
ambiental e econômica. Como resultado, constaram-se
índices diversos entre os nove municípios avaliados, indo
de péssimos a ótimos, mas com predominância de
valores abaixo do considerando bom. Conclui-se a
necessidade de amplos investimentos nas três
dimensões dos municípios, sobretudo na social, e
também a possível melhoria dos resultados obtidos com
o índice caso houvesse maior disponibilidade de
indicadores.

PALAVRAS-CHAVE: Índice DNA Brasil, Semiárido, Sustentabilidade

SUSTAINABILITY DNA OF THE BRAZILIAN SEMIARID: MICROREGION OF VALE DO
AÇU-RN
ABSTRACT
In view of the need to measure the development fully
considering and giving due importance to the social and
environmental conditions, the objective of this research
was to evaluate the sustainability of geographic
microregion Vale do Açu-RN using method the DNA index
Brazil adapted with hi IDS³ in 2010. With methodology
guided by documentary literature, sought secondary data
from official databases, from which we selected twelve
indicators adapted DNA Index Brazil, divided between

social, environmental and economic dimensions. As a
result, they consisted are several indices among the nine
municipalities evaluated, ranging from terrible to great,
but with a predominance of values below considered
good. The conclusion is the need for large investments in
the three dimensions of the municipalities, especially in
the social, and also the possible improvement of the
results obtained with the index case had greater
availability indicators.

KEYWORDS: DNA Brasil Index, Semiarid, Sustainability
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1.

INTRODUÇÃO

As ideias de progresso ilimitado e consumo, bases da sociedade atual, trouxeram inúmeros
questionamentos sobre a sustentabilidade das gerações, como os definidos pelo Relatório
Brundtland de 1987, elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento,
que marca o começo de um processo de questionamento do modelo de desenvolvimento vigente
e do próprio conceito de desenvolvimento pautado na economia (VEIGA, 2010).
A utilização do Produto Interno Bruto (PIB) como indicador de desenvolvimento estaria
levando a um desenvolvimento focado, sobretudo no crescimento econômico, à custa de prejuízos
graves nos aspectos social e ambiental, em especial à população mais pobre. Com a publicação
anual do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) pela Organização das Nações Unidas (ONU), no
entanto, o crescimento econômico deixa de ser objetivo e passa a ser um meio de melhorar a
qualidade de vida da população (LOUETTE, 2009).
Apesar do índice de desenvolvimento humano (IDH) TR se mostrar valioso ao tirar o foco do
crescimento econômico, apresenta fragilidades quanto à multidimensionalidade de informações
de uma realidade social, sendo necessários indicadores que englobem outras dimensões, como a
ambiental, e sejam mais criteriosos. Por esse viés a Agenda 21 Global, do Rio-92, colocou o tema
indicadores de sustentabilidade em voga na medida em que apresentou a necessidade da
definição de indicadores de sustentabilidade para tomadas de decisões nas diversas escalas
espacial (PHILIPPI JR. MALHEIROS, 2012). Nesse cenário de definições, surge o Índice DNA Brasil,
indicador de quarta geração que permite a comparação e análise em sete dimensões distintas
(VEIGA, 2010).
O objetivo desta pesquisa foi avaliar a sustentabilidade da microrregião geográfica do Vale
do Açu-RN, utilizando método o índice DNA Brasil adaptado com o i IDS³, no ano 2010. Essa
microrregião do semiárido potiguar, uma das dezenove microrregiões do estado brasileiro do Rio
Grande do Norte pertencente à Mesorregião do Oeste Potiguar, é formada pelos municípios de
Açu, Alto do Rodrigues, Carnaubais, Ipanguaçu, Itajá, Jucurutu, Pendências, Porto do Mangue e
São Rafael, banhada pela Bacia Hidrográfica do rio Piranhas-Açu, estendendo-se cerca de 44.000
km², desde a nascente no Estado da Paraíba, município de Bonito de Santa Fé, atravessando terras
potiguares e desaguando, por meio do delta, no litoral da cidade de Macau–RN (GOMES, 2009).
Uma microrregião brasileira é conceituada como sendo um conjunto de municípios
contíguos e que foram definidas como partes das mesorregiões que apresentam especificidades,
quanto à organização do espaço. Porém, essas especificidades não significam uniformidade de
atributos, nem conferem às microrregiões auto-suficiência e tampouco o caráter de serem impar,
devido a sua articulação a espaços maiores, quer à mesorregião, à Unidade da Federação, ou à
totalidade brasileira (BRASIL, 1990).
Os resultados da pesquisa, ao apontarem as forças e fraquezas da situação dos municípios
em diversas dimensões, permitem o direcionamento das políticas públicas e ações populares para
alcançar um processo de desenvolvimento realmente sustentável, além de constituírem também
uma fonte de informações para pesquisas futuras.
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2.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1

O desenvolvimento posto em questão

A formação da sociedade global atual baseada no crescimento através da indústria e na
busca por um progresso ilimitado pautado nos recursos naturais levou a um processo de
desenvolvimento extremamente danoso ao meio ambiente e que desconsidera as necessidades
das parcelas mais pobres da população, acumulando, ao longo dos anos, danos imensuráveis de
cunho ambiental e social (VEIGA, 2010).
Embora de início não houvesse necessidade de se distinguir desenvolvimento de
crescimento econômico, essa é uma diferenciação fundamental na atualidade. Até idos dos anos
de 1960, as nações desenvolvidas eram as que tinham se tornadas abastadas meio da
industrialização e as tidas como subdesenvolvidos eram as que tinham menos recursos, levando a
uma associação entre riqueza e desenvolvimento. Mas, após com o entendimento de que o
crescimento econômico em países semi-industrializados não havia se convertido em melhorias
para a população, sobretudo no acesso à saúde e à educação, teria sido posto em questão o
sentido de desenvolvimento a luz do Produto Interno Bruto (PIB) (VEIGA, 2010).
O PIB corresponde à soma de riquezas finais produzidas em determinada região ou parcela
da sociedade, além de estar em evidência na mídia e opinião pública, é usado como referência
para análises, guiando decisões tomadas por pessoas em cargos e posições de influência e decisão,
levando a países e organizações cuja prioridade é o crescimento do PIB, um indicador que
considera despesas com acidentes, poluição, contaminações tóxicas, criminalidade ou guerras tão
relevantes quanto investimentos em habitação, educação, saúde ou transporte público, sem fazer
distinções entre o que é produtivo ou destrutivo, que eleva ou rebaixa a condição humana. Para
realmente medir a riqueza de uma nação, portanto, seria necessária uma avaliação mais
abrangente, que levasse em conta aspectos não apenas econômicos, mas também sociais e
ambientais (LOUETTE, 2009).
Ter o PIB o principal indicador de desenvolvimento, como colocado por Sheng (2001), leva
a governos e, consequentemente, políticas públicas que focam no crescimento econômico ao
custo de negligenciar as necessidades socioambientais sob sua jurisdição. Corroborando com esse
pensar Furtado (1974) descreve que o desenvolvimento econômico não passa de um mito, através
do qual tem sido possível desviar as atenções da tarefa de identificar as necessidades básicas,
possibilidades de avanços e melhorias da coletividade em prol do crescimento econômico. Isso
tem levado a população, sobretudo aquela parcela mais vulnerável, a se sacrificar em nome do
suposto desenvolvimento, mantendo um sistema produtivo de caráter predatório. Para esse
autor, o entendimento de desenvolvimento reside no centro da visão de mundo predominante e
que dela vem a visão do homem como agente transformador do mundo.
No entanto, no ponto de vista do homem como agente transformador, a compreensão de
sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável passou a ser tomada como um objetivo final de
um determinado desenvolvimento que pode ser suportado, mantido. A situação sustentável pode
ser compreendida, também, como tudo aquilo que pode ser obtido, permanentemente, em
condições semelhantes ou superiores de vida em dado ecossistema, objetivando a capacidade de
ser resilientes. Ela pode ser relacionada a um melhor estado de qualidade de vida de populações
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em seus territórios vivenciais, a partir da capacidade de suporte dos ecossistemas. Essa qualidade
de vida pode ser compreendida como o grau de prazer, satisfação e realizações socioeconômicas
concretizadas por cada indivíduo em seu cotidiano vivencial (SILVA et al., 2015, p.200).

2.2 Indicadores de sustentabilidade
Existe inúmeros estudo que buscam conceituar indicadores, mas de uma forma geral, é
entendido um conjunto de variáveis, atreladas a dimensões, que indicam o nível de
sustentabilidade de um determinado fenômeno por meio de uma medição. Porém deve ter-se em
mente de que “a ideia é que aquilo que está sendo efetivamente medido tenha significado maior
do que simplesmente o valor associado a essa medição, sempre dentro da proposta do uso do
indicador na tomada de decisão” (PHILIPPI JR. MALHEIROS, 2012.p.35).
O PIB, embora esteja em evidência e ainda seja usado como parâmetro de
desenvolvimento, tem um escopo muito reduzido para ser utilizado como indicador principal. A
venda de recursos naturais, por exemplo, é contabilizado como um aumento do PIB, como algo
positivo, desde que gere lucro, desconsiderando as dificuldades futuras que podem surgir em prol
da riqueza imediata. A tomada dos campos de agricultores familiares e sua expulsão para regiões
periféricas por grandes produtores, por exemplo, é contabilizada como aumento da produtividade
da empresa rural e enriquecimento do município. O que é deixado de lado, no entanto, são os
custos gerados para a sociedade com as favelas criadas, o desconforto de famílias expulsas e o
desemprego, mascarados de desenvolvimento (LOUETTE, 2009).
Entende-se, na visão de Louette (2009), que herdamos um sistema de contas nacionais
restrito à dimensão econômica, que fornece a soma dos valores e custos de produção de bens e
serviços. Com a introdução dos Indicadores de Desenvolvimento Humano (IDH), no entanto, teria
havido uma inversão radical: o social deixa de ser um meio e passa a ser objetivo, enquanto os
aspectos econômicos tornam-se meio para prover uma vida com saúde, educação, cultura e lazer,
melhorando a qualidade de vida da coletividade. Para manter esse sistema, é preciso adotar uma
contabilidade que priorize qualidade de vida, progresso social real, e dê resultados que vão além
do simples aumento ou queda do PIB.
O IDH, apesar de ter se mostrado de suma importância no processo de deslocar o foco do
crescimento econômico e integrar aspectos sociais aos objetivos públicos e governamentais, é
obtido pela média aritmética dos índices de renda, escolaridade e longevidade, deixando de lado
diversos aspectos relevantes à sociedade, como a situação ambiental, cívica e cultural do local
analisado. Uma renda muito elevada, por exemplo, poderia alavancar o IDH de uma localidade, a
despeito de seus déficits nos outros dois âmbitos, invisibilizando-os e mascarando o
desenvolvimento local, reforçando a ilusão que visava desconstruir. Mesmo o PNUD admite que o
IDH não é senão um ponto de partida, emitido como uma medida sumária mais voltada ao bem
estar humano que ao rendimento, mas completada por uma série de indicadores sobre assuntos
específicos, que permitem avaliar outras dimensões do desenvolvimento. Ainda assim, o IDH
permite diferenciar bem-estar e rendimento: nem sempre o país de PIB mais alto é o possuidor do
maior IDH (VEIGA, 2010).

2.3

Índice DNA Brasil
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O foco de críticas e de discussões ao IDH intensificou no Núcleo de Estudos de Políticas
Públicas (NEPP) da Universidade de Campinas (UNICAMP), situada em São Paulo, uma um debate
sobre a necessidade de um sistema mais analítico de medidas, já então chamado de Sistema
Múltiplo de Indicadores (SMI). Após um primeiro contato com o Instituto DNA Brasil, essa
discussão foi acelerada e se optou pela realização de uma primeira aplicação do SMI, que passou a
ser denominado Índice DNA Brasil. Nascia, a partir da criação deste índice, uma parceria entre o
Instituto DNA Brasil e o NEPP.
O índice DNA Brasil aborda sete dimensões distintas (Quadro 1), dentro das quais constam
24 indicadores. Para demonstrar a comparação entre as dimensões abordadas, é usada uma forma
geométrica: o referencial como círculo com o comparado como um polígono dentro dele, formado
pelo conjunto de pontos definidos. O índice se destaca pela sua abrangência, ao levar em conta as
diversas dimensões e indicadores que o compõem, a adaptabilidade ao local de aplicação e a
facilidade de comparação, em vista da representação geométrica.

3.

METODOLOGIA

A presente pesquisa iniciou-se através pela pesquisa bibliográfica (GIL, 2009) realizada em
diversas bases de dados online, na biblioteca central Zila Mamede (UFRN) e biblioteca central
Sebastião Fernandes (IFRN-CNAT), para coletar informações sobre desenvolvimento, indicadores
de sustentabilidade e sobre o do Índice DNA Brasil em livros, teses e periódicos, acompanhada da
construção de fichamentos. Em seguida, para a mensuração do índice, teve início a etapa de
pesquisa documental, para coletar dados secundários em bancos de dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e do
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) de dados históricos do
desenvolvimento nas dimensões de cunho socioeconômica e ambiental, da área deste estudo,
organizados em tabelas construídas ao decorrer das buscas e correlacionando com a construção
do índice para dar continuidade à pesquisa.
Em decorrência da ausência de informações de alguns dos indicadores propostos pelo
método o índice DNA Brasil, os indicadores encontrados para os municípios no período estudado
foram reorganizados em três dimensões básicas: social, ambiental e econômica.
A análise dos dados deu-se por meio do método Índice DNA Brasil (LOUETTE, 2009; SOUTO,
2006) adaptado com o do método Instrumento de Avaliação Metodología para Estimar el Indice
de Desarrollo Sostenible de Territorios IDS³, também denominado de Biograma (SEPÚLVEDA,
2009). Os indicadores foram separados entre três dimensões mencionadas, cada uma com quatro
indicadores distintos, para obter o índice de sustentabilidade de cada município em cada uma
delas. Foi mensurado que os índices possuem valores compreendidos entre 0 e 1, sendo o 0 a
situação péssima e o 1 a situação ideal. Para análise as situação do índice, do DNA e do IDS³, foram
considerados intervalos entre 0 e 0,2 como péssimo, de 0,2 a 0,4 como ruim, de 0,4 a 0,6 como
mediano, de 0,6 a 0,8 como bom e de 0,8 a 1 como ideal, conforme Figura 1.
Péssimo

Ruim

Mediano

0
0,2
0,4
0,6
Figura 1: Situação do índice de sustentabilidade a partir do DNA
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Após a definição das dimensões e indicadores pautou-se no método Índice DNA Brasil e para
o calculo dos índices dos indicadores de sustentabilidade foi utilizado o método IDS³.
As dimensões foram: social, ambiental e econômica (Tabela 1). Na dimensão social foi
utilizada como indicadores a taxa de analfabetismo da população a partir de 15 anos ou mais de
idade, a porcentagem de acesso ao ensino superior, à taxa de mortalidade infantil e o Índice de
Gini. Na dimensão ambiental, acesso a saneamento básico, abastecimento de água pela rede
geral, destino adequado do lixo e ausência de instalações sanitárias. Por fim, na dimensão
econômica, renda média domiciliar per capita, taxa de ocupação, rendimento médio das mulheres
em relação aos homens e diferença de rendimentos por cor.
Tabela 1: Sistematização: Dimensões, indicadores, parâmetros, fonte e função relação

Dimensões

Social

Ambiental

Econômica

Indicadores
Taxa de analfabetismo
Acesso ao ensino superior
Taxa de mortalidade infantil
Índice de Gini
Saneamento básico
Destino adequado do lixo
Abastecimento de água pela rede geral
Ausência de instalações sanitárias
Renda domiciliar per capita
Rendimento médio das mulheres em relação
ao dos homens
Diferença de rendimentos por cor
Taxa de ocupação

Fonte
IPEADATA
IBGE
DATASUS
DATASUS
IBGE
DATASUS
DATASUS
DATASUS
DATASUS
IBGE

funçã0
–
+
–
–
+
+
+
_
+
+

IBGE
IBGE

–
+

Como exposto na Tabela 2, dos municípios que compõem a Microrregião do Vale do Açu,
Porto do Mangue apresentou o índice de 0,28, do município mais baixo, único classificado de
situação ruim, pois apresenta um índice social péssimo em função da alta taxa de analfabetismo
aliada ao baixo acesso ao ensino superior, além de índices ruins nas outras dimensões.
Os municípios Carnaubais, Ipanguaçu, Jucurutu e São Rafael apresentaram índice municipal
mediano de: 0,48, 0,53, 0,45 e 0,42 respectivamente. Carnaubais, Jucurutu e São Rafael
apresentam índices econômicos ruins de: 0,26, 0,36 e 0,35, respectivamente, com rendas per
capita e taxas de ocupação baixas. Ipanguaçu apresenta índice ambiental ruim de 0,36, com
baixíssimo acesso a saneamento básico, bem como Porto do Mangue, indice ruim de 0,31; São
Rafael apresenta, também, um índice social ruim de 0,35, isso muito preocupante, indicado pela
mortalidade infantil alta e baixo acesso ao ensino superior. Apesar desses problemas, esses
municípios apresentaram índices melhores nas outras dimensões.
Os municípios com os melhores índices, classificados como bons, foram Açu, Alto do
Rodrigues, Itajá e Pendências, com boa média nas três dimensões. Ainda assim, Açu e Pendências
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apresentaram índice econômico um pouco mais baixo que os outros, assim como Itajá apresenta
índice ambiental mediano, principalmente em função da alta ausência de instalações sanitárias.
Tabela 2: Índices da sustentabilidade dos municípios do Vale do Açu

Município
Açu
Alto do Rodrigues
Carnaubais
Ipanguaçu
Itajá
Jucurutu
Pendências
Porto do Mangue
São Rafael

Dimensão
Social
Ambiental
Econômica
0,68
0,61
0,65
0,76
0,52
0,66
0,54
0,36
0,76
0,42
0,46
0,52
0,60
0,90
0,17
0,31
0,35
0,57

Índice do
Município
0,53
0,61
0,69
0,70
0,26
0,48
0,69
0,53
0,64
0,61
0,36
0,45
0,59
0,70
0,36
0,28
0,35
0,42
O DNA Brasil
0,53

Os índices também estão apresentados, de acordo com sua dimensão, nas figuras 2, 3 e 4.
Açu
São Rafael

Porto do
Mangue

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Alto do
Rodrigues

São Rafael

Porto do
Mangue

Carnaubais

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Açu
Alto do
Rodrigues

Porto do
Carnaubais
Mangue

Jucurutu

Itajá

Figura 2: Índice do DNA social

Índice

Açu
Alto do
Rodrigues

Carnaubais

Ipanguaçu Pendências

IpanguaçuPendências

Pendências

São Rafael

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Jucurutu

Itajá

Índice

Figura 3: Índice do DNA ambiental

Ipanguaçu
Índice
Jucurutu

Itajá

Figura 4: Índice do DNA econômica

Assim, é possível constatar que, na dimensão social, o município Porto do Mangue tem
índice péssimo de 0,17; São Rafael apresenta índice ruim de 0,35, já os de Jucurutu, Carnaubais e
Ipanguaçu têm índices medianos de: 0,46, 0,52 e Açu, Alto do Rodrigues, Itajá e Pendências têm
índices bons de: 0,68, 0,65, 0,76 e 0,60, respectivamente.
Na dimensão ambiental, Ipanguaçu e Porto do Mangue apresentam índices ruins 0,36 e
0,31; Itajá, Jucurutu e São Rafael apresentam índices medianos de: 0,42, 0,52 e 0,57; Açu, Alto do
Rodrigues e Carnaubais apresentam índices bons de: 0,61, 0,76 e 0,66, respectivamente;
Pendências tem índice ideal de 0,90, por apresentar 89,55% dos domicílios com abastecimento de
água pela rede geral.
Na dimensão econômica, Carnaubais, Jucurutu, Porto do Mangue e São Rafael apresentam
índices ruins de: 0,26; 0,36; 0,36 e 0,35. Pendências e Açu indice mediano de: 0,59 e 0,53 e os
municípios do Alto do Rodrigues, Ipanguaçu e Itajá apresentam índices bons de: 0,69; 0,69 e 0,64,
respectivamente.
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Tanto na Tabela 2 quanto na Figura 5, podem-se ser observados os índices da situação dos
municípios por dimensão e também o índice municipal de cada um. Observa-se que o DNA Brasil
da microrregião do Vale do Açu-RN foi mediano, de 0,53, sendo agravado na dimensão social pela
alta Taxa de analfabetismo e elevado Índice de Gini, como por exemplo, o município de Itajá tem
um coeficiente, GINI, de 1 corresponde à completa desigualdade em que uma pessoa recebe todo
o rendimento e as demais nada recebem; na dimensão ambiental a ausência de 69% de
saneamento básico e destino adequado do lixo apenas 0,4% vem comprometendo a situação
ambiental; na dimensão econômica o indicador renda média domiciliar per capita o município de
Porto do Mangue teve indice péssimo 0,0 e o indicador diferença de rendimentos por cor foram
os de maior agravante e o município de Açu teve, indice péssimo de 0,0.
Açu
1,0

Índice DNA

0,9
0,8

Alto do Rodrigues

0,7
0,6
0,5
0,4

São Rafael

Carnaubais

0,3
0,2
0,1
0,0

Porto do Mangue

Ipanguaçu

dimensão social
dimensão ambiental
Pendências

Itajá

dimensão econômica

índice do município

Jucurutu
Figura 5: Índice do DNA da sustentabilidade do Vale do Rio Açu-RN

5. CONCLUSÃO
A pesquisa bibliográfica mostrou os debates sobre o processo de desenvolvimento e a
importância de indicadores de DNA da sustentabilidade que podem ser considerados eficazes para
seu direcionamento no caminho da sustentabilidade. A partir deles, é possível inferir a
necessidade do aprimoramento dos métodos de mensuração de desenvolvimento e
sustentabilidade, de sua aplicação e de seu uso no processo de tomada de decisões a nível local,
regional e global. Ao serem usados como uma forma de obter avaliações mais completas de
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situações socioeconômicas, ambientais e institucionais de cada local, poderiam beneficiar
governos, empresas e população locais, para guiar a busca por melhorias na qualidade de vida, por
um crescimento econômico sustentável e por um processo de desenvolvimento que leve em conta
não só a simples obtenção de riqueza, mas também as necessidades da população e do meio
ambiente.
O índice DNA Brasil se provou uma ferramenta abrangente, ao englobar diversos aspectos
do local avaliado, adaptável, ao admitir uma variedade de indicadores, e eficaz, ao possibilitar a
mensuração da sustentabilidade de uma região de forma prática ao mesmo tempo em que cobre
grande parte das lacunas deixadas por outros indicadores.
Quanto ao município analisado, os índices obtidos demonstram a necessidade de focar
primeiramente as políticas públicas e ações governamentais nos indicadores da dimensão
econômica.
É importante ressaltar, ainda que a parca disponibilidade de dados atualizados sobre os
indicadores do município e a reduzida oferta de indicadores reduz a eficácia da ferramenta do
DNA Brasil e obrigou esta pesquisa a reduzir os parâmetros analisados quando em comparação
com os recomendados da ferramenta utilizada.
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RESUMO
Desde o século XX, para atender às necessidades
humanas, foi-se construindo um círculo vicioso de
extrair, utilizar e descartar os recursos naturais como a
água, o solo, a vegetação e o ar. Este estudo teve
como objetivo geral conhecer a contribuição da
educação ambiental como estratégia de controle do
uso da água numa escola de ensino fundamental, em
Natal-RN, no ano de 2016. O referido trabalho teve
como metodologia pesquisas bibliográficas, realização

de entrevistas, com alunos, e oficinas educativas para
a introdução ao tema. Como resultados, tem-se um
percentual de 55% dos alunos indicando a falta de
conhecimento sobre práticas e hábitos de Educação
Ambiental durante o ano letivo, o que confere à
estratégia de controle do uso da água o título de
assunto demasiado teórico, num mundo necessitado
de resolver os problemas ambientais, em que essa
educação se elege como norteadora de uma cidadania
ambientalmente consciente.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental, Escola, Água, Conscientização.

ENVIRONMENTAL EDUCATION AS WATER USE CONTROL STRATEGY: CASE STUDY ON A HIGH
SCHOOL
ABSTRACT
Since the twentieth century, to meet human needs,
whether it was a vicious circle-building to extract, use
and discard of the natural resources such as water,
ground, vegetation and air. This study aimed to know
the contribution to environmental education as a
strategy of control of water use in an elementary school
in Natal-RN. This work had as methodology, literature
reviews, questionnaires with students and educational

workshops to introduce the topic. As a result, there is a
percentage of 55% of students indicating a lack of
knowledge

about

practices

and

environmental

education habits during the school year, which gives the
water use control strategy the title too theoretical
matter in a world needed to solve environmental
problems, where such education is chosen as the
guideline in an environmentally conscious citizenship.

KEYWORDS: Environmental education, school, water, conscious.
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1. INTRODUÇÃO
Este estudo traz à tona a discussão sobre a educação ambiental (EA) como estratégia de
controle do uso dos recursos naturais, principalmente da água em virtude da necessidade desse
bem vital para a vida, tanto para ecossistemas quanto para populações humanas. Como no caso, a
sobrevivência, o homem faz premente a interação com o meio, desde o início de sua existência.
Nesse raciocínio o relacionamento da humanidade com a natureza, o qual teve
inicialmente a ínfima intervenção nos ecossistemas, culmina, na modernidade, com uma forte
tensão sobre os recursos naturais. Dentre as diversas afrontas do homem ao meio ambiente
podemos elencar o desmatamento excessivo e predatório da flora, poluição atmosférica e sonora,
contaminação dos cursos de água e a caça indiscriminada da fauna (VENTURI, 2006).
O recurso natural, a água, sob a ótica biológica e ambiental, tem fundamental importância
para a continuidade da vida no planeta, e, portanto, abordar a relevância dos conhecimentos
sobre este recurso natural, em suas diversas perspectivas, é falar da sustentação vital da espécie
humana, da manutenção e do equilíbrio da biodiversidade e das interações de dependência entre
seres vivos e ambientes naturais. Além disso, é lúcido ressaltar o valor econômico desta valiosa
substância frente às esferas industriais, as quais lucram exponencialmente desde o abastecimento
à população até como elemento participante do processo produtivo (BACCI; PATACCA, 2008).
Mediante tal cenário, a EA, principalmente dentro do ambiente escolar, surge como uma
das saídas para combater os impactos ambientais que o homem vem gerando na natureza, uma
vez que a escola é um notável espaço para estabelecer conexões, bem como a troca de
informações em busca de uma maior conscientização. Porém, atualmente, evidenciam-se poucas
discussões sobre a contaminação dos cursos de água, mais especificamente, o uso da água, por
alunos do ensino fundamental, abordando técnicas de EA, como estratégia de mudanças de hábito
e atitudes no controle do uso da água. Autores como Phillipi Júnior et al. (2004) destacam que
esse tipo de discussão na formação da cidadania, bem como a interferência, sobre a formação
ética e justa dos estudantes, se faz primordial para a mudança de hábitos e atitudes do homem,
quanto a usos dos recursos naturais.
Não obstante, a preciosidade da água é, indubitavelmente, depreciada na atual sociedade
contemporânea, uma vez que passou a ser vista como um recurso hídrico e não mais como um
bem natural disponível para a existência humana e das demais espécies, o que acarretou no uso
indiscriminado deste bem universal, sem avaliar os passivos ambientais em relação à quantidade e
qualidade da água.
Somada ao aumento populacional numa escala mundial no último século, a degradação
hídrica atingiu tal grau de deterioração, em virtude de fatores antrópicos ligados à ocupação do
solo, à poluição e contaminação dos corpos de águas superficiais e subterrâneos, tendo por
consequência a crise da água vivida em todo o mundo, castigando aos seres humanos com uma
qualidade inadequada para o consumo, bem como intempéries naturais que a restringem.
Dentro desse contexto, a EA aparece como um importante componente para a formação e
a educação permanente da sociedade, buscando um direcionamento voltado para a resolução das
problemáticas ambientais e a contribuição da população de forma ativa. A escola surge, portanto,
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como uma instituição responsável pelo repasse de valores e conhecimentos básicos, buscando
sensibilizar os seus alunos para a busca de conhecimento que conduzam a uma convivência
harmoniosa com o meio ambiente e as demais espécies existentes no globo (DIAS, 2004).
Convém chamar atenção para o alarmante déficit atual de conscientização ambiental no
país tupiniquim, muito embora existam programas eficientes elaborados pelo poder público e até
mesmo privado, pecando na falta de unidade entre teoria e prática. Nesse sentido, é ético citar a
Política Nacional de Educação Ambiental, lei n° 9.795/1999 (BRASIL, 1999), destina-se a assegurar,
no antro educativo, a integração equilibrada das múltiplas dimensões da sustentabilidade ambiental, social, ética, cultural, econômica, espacial e política - ao desenvolvimento do País, haja
vista a participação e envolvimento social na proteção, conservação ambiental e manutenção
dessas condições a longo prazo.
Todavia, os comportamentos paradoxais a exemplo de desperdício de água em banhos
demorados, na lavagem de carros e calçadas, exprimem a indiferença social frente a este recurso
natural e as parcas resoluções adotadas. Nessa discussão, cabe avaliar o desempenho educativo
estadual do Rio Grande do Norte (RN), o qual o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio
Ambiente (IDEMA) compartilha da missão de fortalecimento do Sisnama e do ProNEA, atuando
através de programas como o Barco Escola Chama Maré, Caravana Ecológica, Projeto Orla, além
de outras ferramentas de conscientização, firmando no município de Natal-RN esta missão, por
meio dos programas municipais, a exemplo do Planeta em cena e a Agenda Verde.
Mediante a essa problemática, este estudo partiu da pergunta principal: como a educação
ambiental contribui de maneira estratégica no controle do uso da água na escola de ensino
fundamental IV Centenário, localizada em Natal-RN?
Para responder à indagação, este estudo teve por objetivo geral conhecer a contribuição
da educação ambiental como estratégia de controle do uso da água numa escola de ensino
fundamental, em Natal-RN, no ano de 2016.
De maneira exploratória, o estudo de caso (YIN, 2001) parte da experiência vivenciada nos
dias atuais na execução da EA tal qual uma mera citação nas aulas expositivas, sem lidar, na
prática, a conscientização e mudança de comportamento dos cidadãos.
Quanto à estrutura do artigo, este se organiza em seis seções, sendo introdução,
responsável pela abordagem inicial da temática tratada no presente estudo; seguida pela
fundamentação teórica, a qual tem por eixo central apresentar conceitos fundamentais da
pesquisa, fortemente embasados nas referências acadêmicas; acompanhada posteriormente, por
sua vez, da metodologia, seção destinada ao detalhamento dos procedimentos científicos de
pesquisa social. Além disso, o quarto elemento do artigo consiste na apresentação dos resultados
e discussões, com o propósito de avaliar a coleção de dados obtida durante o processo de estudo
e pesquisa; as considerações finais; as referências bibliográficas, espaço cujo é responsável pela
delimitação das fontes acadêmicas, nas quais serviu-se de conhecimento para elaboração da
problemática e suas discussões.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
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2.1 RECURSOS NATURAIS
Na modernidade, os recursos naturais vêm sendo utilizados de maneira insustentável,
avançando, em um período curto de tempo, o desequilíbrio ambiental, pondo em risco a
sobrevivência no planeta, caso não haja intervenções diretas e preventivas na perspectiva,
primordialmente, social, no sentido de conscientização.
Mediante tal discussão, faz-se necessário a compreensão do que se entende por recursos
naturais, com o intento de promover um maior esclarecimento acerca desta problemática. Na
concepção de Braga (2004), tal aspecto traduz-se como elementos cujas populações, ecossistemas
e organismos dependem para desenvolvimento social, econômico e tecnológico, em virtude da
utilização, sobretudo, de insumos advindos do meio ambiente, a exemplo da água e do solo.
Nesse sentido, tal influência consolida indubitavelmente uma relação necessária entre
tecnologia e recursos, uma vez que os processos tecnológicos são imprescindíveis para a contínua
melhoria na extração e manuseio de tais recursos. De posse desse raciocínio, destaca-se, por
exemplo, o intenso uso de chumbo, elemento químico utilizado largamente na indústria para
produção de baterias para automóveis, bem como o gás hélio atuante no tratamento da asma, o
que contribui significativamente para o incentivo à produção de inovações tecnológicas, em razão
da exigência destas para manejo dos recursos.
Dentro desse contexto, destaca-se também a vertente econômica que advém da
exploração viável para obtenção de capital, a exemplo da produção de álcool pelo cultivo de canade-açúcar.

2.2 CONTROLE DO USO DA ÁGUA
Na concepção de autores como Phillippi Júnior (2004), o controle ambiental do uso da água
define-se como uma gestão ambiental necessária e consciente dos recursos hídricos, levando em
consideração duas dimensões significativas: uma em referência à quantidade de água, enquanto a
outra restringe-se à qualidade hídrica. Nesse sentido, faz-se premente o estudo aprofundado
neste gerenciamento de noções de hidrologia, responsável pela resposta e controle da quantidade
de água presente no planeta, ao passo que a delimitações dos usos da água, no que tange o
abastecimento público, industrial, navegação, atividades agropecuaristas, recebimento de
efluentes líquidos, são definidas pela classificação de qualidade da água, no sentido de
atendimento às exigências legais de propriedades físicas, químicas e biológicas da água.

2.3 EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Vivemos em um mundo centrado em inovações e avanços no meio científico-tecnológico,
uma busca incessante pelo progresso que já acarretou um elevado crescimento econômico e
populacional, trazendo consigo a perda do equilíbrio ambiental atrelada a problemas sociais e
culturais. Há 40 anos, preocupações com os impactos ambientais eram mínimas, apesar da
gravidade dos mesmos, perspectiva essa que está sendo quebrada para dar lugar a ideia de
sustentabilidade. No meio de toda essa discussão surge a Educação Ambiental como elemento
fundamental para a ascensão do modelo de desenvolvimento sustentável (DIAS, 2004).
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No tocante às políticas públicas, voltadas para a educação nacional, e iniciativas da
abordagem da educação ambiental, pautadas nos planos curriculares nacionais do Conselho
Nacional de Educação (PCNE) destaca que os objetivos da EA se coadunam com os princípios
gerais da Educação contidos na Lei 9.394/1996 das diretrizes e bases (LDB) que, em seu
artigo 32, assevera que o ensino fundamental terá por objetivo a formação básica do cidadão
mediante a compreensão do espaço ambiental natural, social, politico, tecnologia das artes e dos
valores de cidadania (BRASIL, 1996).
Ademais, a feitura da educação ambiental na escola, deve ser entendida como um
processo, de caráter permanente conduzido para o futuro, envolto tanto no âmbito individual
como também no coletivo, que visa a construção de uma consciência acerca do meio ambiente.
Tal consciência vem atrelada ao desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, no intuito de
adquirir valores, mentalidades e atitudes, para enriquecer e formular o aprendizado ambiental do
indivíduo. O resultado de todo esse processo se finaliza com a comprovação de que tais indivíduos
estão preparados para agir e promover, de forma ativa, soluções para os problemas ambientais.
Assim, a educação ambiental tenta avivar em todos, a compreensão do homem como parte do
meio em que ele vive, parte de uma grande teia que rege a vida no nosso planeta, tentando
transpor a visão antropocêntrica, do homem como centro de tudo (DIAS, 2004).

3. METODOLOGIA
Este trabalho trata-se de uma pesquisa exploratória ao atender pré-requisitos de um
estudo de caso, proporcionado pelo levantamento de dados primários, esquematizado em
diversas etapas. A priori, foi realizada a delimitação da área de pesquisa mediante consenso do
grupo, o qual elegeu a análise da educação ambiental em uma escola de ensino fundamental,
servindo-se, a posteriori, da busca incessante desta abordagem em periódicos, livros e teses por
meio de pesquisa bibliográfica (GIL, 2010) e, ainda, a leitura da Política Nacional de Educação
Ambiental.
O estudo de caso (YIN, 2001) contou com a disponibilidade do instituto de ensino municipal
potiguar mediante o acolhimento da diretora pedagógica, bem como da atuante professora de
ciências das turmas de 9° ano, série escolar eleita tal qual grupo experimental do artigo, com o
intento de comparar a maturidade e eficiência dos programas de educação ambiental
desenvolvidos, além de instrumento de preparo para clarificar as informações antes de
ingressaram ao ensino médio, haja vista todo o conhecimento colecionado ao longo dos anos
pelos estudantes concluintes.
Para coleta de dados, foi realizadas entrevistas com alunos, como dito anteriormente,
concluintes do ensino fundamental II da escola municipal IV Centenário, localizada no Bairro
Petrópolis, conforme apresenta a Figura 1. Após a definição da escola a ser pesquisada, elaborouse uma entrevista com 10 questões fechadas sobre projeto de Educação Ambiental na estrutura
curricular da escola e as atividades desenvolvidas pelos professores, abordando a consciência
ambiental e o controle do uso da água por iniciativa administrativa da instituição.
O primeiro passo foi entrar em contato com a responsável administrativa da escola,
explanando o objetivo do trabalho e a solicitação de autorização para realização da pesquisa,
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mediante a apresentação de um ofício e agendamento das visitas, visto que a coleta de dados e
apresentação de medidas resolutivas por meio de oficinas educativas foram divididas em dois
encontros produtivos e objetivos, concretizados nos dias 5 e 26 de Agosto de 2015. O passo
seguinte foi a aplicação dos questionários e observação in loco da prática de Educação Ambiental,
bem como a análise de livros didáticos e buscas acadêmicas em sites confiáveis.
Após a coleta e seleção dos dados, estes foram tratados e analisados quantitativamente e
qualitativamente para verificar a abordagem da Educação Ambiental na sua estrutura curricular e
práticas ambientalmente adequadas, no que diz respeito ao controle do uso da água mediante
abordagem teórica e prática.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
No que diz respeito aos resultados das entrevistas aplicadas aos 69 alunos, isto é, 100% dos
participantes das oficinas foram-se possível chegar às seguintes constatações, as quais levaram em
consideração para análise o contato na atual instituição de ensino, bem como experiências
anteriores:
Quando questionados acerca da abordagem da educação ambiental em sala de aula, parte
substanciosa do corpo estudantil afirmou que esta ferramenta de conscientização fora discutida
durante as aulas expositivas de seus respectivos educadores, como se pode verificar no Gráfico 1.

Figura 1: Contato com a Educação Ambiental no ambiente escolar.

Percebe-se, através da leitura do Gráfico 1, que a educação ambiental não é mais um
conteúdo omitido dentro do âmbito escolar, porém a forma como tal temática é trabalhada
dentro de sala de aula é um agravante ponderoso, em virtude da necessidade de uma abordagem
direcionada para a intervenção individual e consciente no meio ambiente, com o intuito de
contribuir para o envolvimento ativo social em prol de um crescente bem estar das comunidades
humanas e ambientais. Em prejuízo desta realidade, é imprescindível o contato e desenvolvimento
de trabalhos relacionados às problemáticas ambientais, com o propósito de incentivar a mudança
de comportamento frente à realidade ambiental e promover a derrocada da visão anacrônica e
antiética antropocêntrica.
Sob esse ponto de vista, uma vez que, arguidos de que forma a Educação Ambiental se
apresenta no espaço escolar, os discentes responderam sobre as disciplinas cujo incluíram a

XII CONGIC | II
II SECITEX

1338

educação ambiental aos seus cronogramas, constatando-se apenas Ciências e Geografia com
resultados positivos, tal qual exposto no Gráfico 2.

Figura 2: Educação Ambiental trabalhada nas disciplinas.

Por meio do Gráfico 2, constata-se o dilema relacionado a abordagem da EA dentro das
escolas, uma vez que este pressuposto é tratado, quando abordado, somente dentro das
fronteiras de disciplinas ligadas à esfera ambiental, tais como as disciplinas de Ciências e de
Geografia. A exclusão das demais matérias fere ainda o próprio conceito da Educação Ambiental,
um processo educativo de caráter integrador e interdisciplinar, que busca interligar, durante todo
o processo de aprendizagem do aluno dentro do âmbito escolar, as facetas de uma realidade
social dependente do uso dos recursos naturais, que deve ser realizado de maneira profícua e
segura, tomando o indivíduo como ser determinante para o cumprimento desta perspectiva desde
a mais terna consciência, com o objetivo de enraizar o mais cedo possível a responsabilidade ética
ambiental.
Acrescenta-se à análise dessa problemática a busca pela realidade do papel da escola como
centro para a inserção da consciência ambiental, se esta tratava da educação ambiental apenas na
semana do meio ambiente ou durante todo o ano letivo, que pode ser verificado no Gráfico 3.

Figura 3: Educação Ambiental na escola.

Nesse sentido, o Gráfico 3, por sua vez, demonstra outra barreira no ensino da Educação
Ambiental, que está relacionado ao modo e a frequência que esse assunto é tratado em sala de
aula. Segundo os resultados obtidos através dos questionários, a temática ambiental não é tratada
de forma efetiva com os alunos, e quando esta é tratada é feita de forma fragmentada,
descontextualizada e isolada, não havendo dessa forma uma real integração entre o tema tratado
e os educandos.
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Sobre o papel da escola como centro para a inserção da consciência ambiental, foi
questionado se esta já havia feito alguma intervenção para o controle do uso da água, obtendo
por resultado 59% do corpo experimental afirmando que não sabiam e 24% que não havia sido
feita nenhuma intervenção e, somente, 17% já. O assunto em si, a problemática da água e a
necessidade desta ser reutilizada e controlada, já havia sido abordado em sala de aula, segundo
82% dos alunos, e 86% responderam que estavam familiarizados com medidas para reutilizar água
em casa ou na escola. Não obstante, é válido questionar a veracidade desta consciência, uma vez
que o total entendimento leva o indivíduo a buscar melhoras na abrangência de todo o seu
comportamento, não somente em parte dele.
Diante de tais resultados, muito embora esteja inserida nos temas transversais dos
Parâmetros Curriculares Nacionais, a EA ainda apresenta inúmeras lacunas no que tange a eficácia
e assertividade de sua inserção no ambiente educacional. Por tal motivo, deparamo-nos com
alunos e, de certa maneira, docentes despreparados para trabalhar de forma interdisciplinar a
problemática de uma abordagem estratégica ambiental de centros comerciais, acadêmicos e
comportamentais. Considerando-se tais assertivas, faz-se premente a participação mais efetiva
dos professores, não só aqueles responsáveis pela disciplina de ciências, majoritariamente,
incluindo assim a educação ambiental em uma abordagem interdisciplinar, para a integração dos
alunos aos problemas do meio ambiente, e, então, iniciar-se o processo de conscientização
ambiental.
Soma-se a isso, a defasagem dos métodos utilizados pelos educadores, também carrega
uma grande culpa diante de toda a problemática ambiental dentro do ambiente escolar. A falta de
consciência ambiental dos alunos se origina a partir de tal estrutura educacional baseada em
métodos nada eficazes, sem sintonia com a realidade, ou seja, que não propõe para o indivíduo a
veracidade dos dilemas enfrentados, suscitando, assim, cidadãos sem o senso crítico necessário
para identificar, resolver e propor soluções para os impasses ambientais, ou, em situações mais
agravantes, cidadãos que portam hábitos e comportamentos assustadoramente nocivos para o
meio ambiente.
Concernente a esta análise, estudos e práticas realizadas apresentam que, a educação
ambiental só será eficaz, se levar os alunos a terem percepção do mundo que os cerca,
“envolvendo-os de forma a despertar uma consciência crítica que busca soluções para o
problema” (KINDEL, 2006, p.23).

5. CONSIDERAÇÃO FINAL
Trabalhar com um tema inovador e ainda pouco difundido no contexto escolar como a
Educação Ambiental foi muito desafiador e, ao mesmo tempo, edificante. É consenso planetário
de que o crescimento e expansão da Educação Ambiental são extremamente importantes para
provocar melhores condições de vida às futuras gerações, num contexto de contínua degradação
ambiental e consumo desenfreado.
Como afirmado durante o texto, o momento atual exige a mobilização e motivação da
sociedade, com o pretexto de assumir um posicionamento mais propositivo, assim como
questionar as paradoxais condutas cotidianas dos cidadãos e a ínfima iniciativa governamental
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para propagação da consciência ambiental na nação. Para tanto, é importante o fortalecimento da
Educação Ambiental, haja vista que esta ferramenta é o principal meio de difundir uma cultura
sustentável e ambientalmente adequada, além do incentivo a organizações de capacitações de
docentes, pautadas por uma lógica de sustentabilidade. Diversas experiências, principalmente no
que diz respeito a administrações municipais, evidenciam que, havendo vontade política, é
possível viabilizar ações governamentais pautadas pela adesão dos princípios de Educação
Ambiental adjunta a resultados no antro do desenvolvimento social e econômico. Deve-se mostrar
que, com atitudes simplórias, tais quais desligar a torneira ao escovar os dentes ou ao lavar a
louça, mesmo que de pequena economia, se levadas em consideração àquelas realizadas
conjuntamente por um grupo, poderão garantir um ou até dois dias a mais de água para uma
família (BACCI; PATTACA, 2008).
Propõe-se que a visibilidade da EA abandone o paradigma de tema transversal e passe a
atuar como uma disciplina separada, com o intento de que, desta forma, seja concedida uma
maior importância ao tema e a oportunidade de uma melhor conscientização, em virtude da maior
disponibilidade de tempo, extinguindo, portanto, a marginalização desta temática no cenário
educacional. Tendo em vista a necessidade de conservação e defesa do meio ambiente, num
cenário de crise hídrica e depredação natural, não há alternativa de resolução que não
compreenda a mudança de comportamento dos indivíduos, o que acarreta na implantação da
Educação Ambiental na escola, sob o propósito de multiplicar esta conduta a partir das gerações
presentes e perpetue para as futuras. Nesse sentido, o trabalho pedagógico, por conseguinte,
deve ser centralizado nas realidades de vida social mais imediata, para que o interesse pela
preservação do aluno seja construído também de forma coletiva.
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RESUMO
A demanda por eletricidade, especialmente no

sofre os efeitos ambientais mais diversos, dentre os

meio rural do Brasil, é motivo da inserção de

quais se destaca a invasão de morcegos na área do

empreendimentos eólicos nesse espaço. Associa-se a

pomar. Esse impacto exige um controle ambiental,

essa condição, a Política Nacional de Mudanças

realizado intuitivamente pelas agricultoras, ao se

Climáticas que objetiva limitar as emissões estaduais de

revezarem dia e noite na observação desses animais,

gases de efeito estufa. Esse contexto tem influenciado a

para assim impedirem seu contato com o pomar. Para

expansão da oferta de eletricidade, por meio do

este estudo, utilizou-se pesquisas bibliográficas e visita

incentivo ao uso de fontes limpas e renováveis de

in loco. Os resultados alcançados indicaram um cenário

energia. Em sua maioria, esses parques ocupam ou se

de incertezas e preocupações, dada à relação

limitam com assentamentos rurais consolidados pela

conflituosa entre a questão agrária e a expansão do

reforma agrária. No município de João Câmara, o

setor eólico na região.

assentamento Modelo II, objeto geográfico desse artigo,
PALAVRAS-CHAVE: Energia eólica; Assentamento rural; Modelo II

Wind energy and its effects at the model II – RN countryside settlement
ABSTRACT
The demand for electricity, especially in rural

the most diverse environmental effects, among which

Brazil, is the reason for the insertion of wind farms in

stands out the bat invasion of the orchard area. This

this space. It is associated with this condition, the

impact requires an environmental control, done

National Policy on Climate Change which aims to limit

intuitively by farmers, to take turns night and day on

state emissions of greenhouse gases. This context has

the observation of these animals, so as to prevent their

influenced the expansion of the electricity supply, by

contact with the orchard. For this study, bibliographic

encouraging the use of clean and renewable energy

research and on-site visit were performed. The results

sources. Most of these parks occupy or are limited by

obtained indicated a scenario of uncertainty and

rural settlements consolidated by agrarian reform. In

concern, given the conflictual relationship between

the municipality of João Câmara, the settlement

the agrarian question and the expansion of the wind

Modelo II, the geographic object of this article, suffers

industry in the region.

KEYWORDS: Wind power; Rural settlement; Model II.
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1. INTRODUÇÃO
As fontes renováveis consideradas viáveis ambientalmente têm ganhado força e se
expandido em todo o mundo. As energias renováveis aliam sustentabilidade ambiental com a
manutenção do atendimento energético global e a possibilidade de escassez de fontes primárias de
energia. Todavia, o desafio no século XXI é atingir sustentabilidade, reduzindo significativamente o
uso de fontes fósseis, o que exige um modelo de desenvolvimento tecnológico e econômico que
impactem o mínimo possível o meio ambiente e garanta o bem-estar humano e a equidade social,
uma vez que, desde a descoberta das fontes primárias de energia, o desenvolvimento está ligado
diretamente à produção de energia obtida de tais fontes, sobretudo nos países com escassos
recursos renováveis.
No Rio Grande do Norte, a região mais promissora para geração de energia eólica é a do
Litoral Nordeste e o maior número de parques eólicos dispostos espacialmente está localizado nas
áreas rurais dos municípios de João Câmara e Parazinho, para onde foi negociado o maior potencial
energético pelo setor privado. Na Zona Rural de João Câmara, o Assentamento Modelo II que tem
como território fronteiriço o Parque Eólico Campo dos Ventos vem registrando a invasão de
morcegos nas proximidades da área com agricultura, o que tem se tornado uma tormenta para
agricultoras, que cultivam um pomar e é dele que vinte e duas mulheres assentadas obtêm renda
semanal com a comercialização de frutas.
Tal situação tem se tornando uma preocupação adicional, pois segundo relatos durante
visita de campo, os mamíferos voadores são uma ameaça constante para a manutenção do pomar
cultivado por elas. Centenas deles se abrigam no espaço sede da futura cooperativa agroecológica
e isso obriga as mulheres assentadas a adotarem o controle ambiental, para assim impedirem
ataques noturnos às frutas produzidas. Dessa forma verifica-se vulnerabilidade socioambiental no
assentamento rural Modelo II, objeto espacial. Assim, o objetivo do presente trabalho foi apontar
os problemas identificados na visita in loco, ou seja, a invasão de morcegos na área plantada com o
pomar, visto que a produção deste artigo é um recorte de pesquisa desenvolvida no âmbito do
Programa Institucional de Apoio à Pesquisa – Desenvolvimento de Projetos de Pesquisa do Instituto
Federal De Educação, Ciência E Tecnologia do Rio Grande do Norte, através do projeto intitulado “A
PRODUÇÃO ENERGÉTICA NO RIO GRANDE DO NORTE: MODERNIZAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICA X
POBREZA”.
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Para atender o objetivo do trabalho realizou-se revisão bibliográfica e visita ao
assentamento citado, que está geograficamente localizado na zona rural de João Câmara, município
da região do Mato Grande/RN (MAPA 01).

Mapa 1 – Localização do Assentamento Modelo II.

Fonte: IBGE (2014); IDEMA (2006); GOOGLE EARTH (2013); PESQUISA DE CAMPO (2015).

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Energia é a chave mestra para o desenvolvimento das atividades humanas e do sistema
econômico mundial. Ao longo do tempo o consumo humano e as formas de produção têm se
expandido elevando o aumento do consumo deste insumo, o que tem forçando o homem a buscar
estratégicas que não permitam um “apagão” no avanço global. As formas mais tradicionais de
produção de energia e os combustíveis fósseis têm mobilizado políticos, técnicos, sociólogos,
ambientalistas, advogados e administradores, pois a energia tem influência particular sobre a
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evolução e desenvolvimento social, quanto às questões ambientais tanto quanto o atendimento da
demanda (BORGES, 2007).
Em tempos de globalização e consequente aumento da produção industrial e crescimento
urbano, aumenta-se a demanda de energia elétrica em todo o mundo, acarretando uma maior
exploração de recursos naturais. Assim, a preocupação está centrada no aumento da temperatura
global, o que obriga a sociedade a procurar alternativas energéticas para reduzir o uso dos
combustíveis fósseis, uma vez classificados como os maiores responsáveis pelo aquecimento global. O
uso em grande escala do carvão e do petróleo desde a revolução industrial e suas consequências
ambientais são indicadores do problema, mas tem também mostrado o caminho da sustentabilidade
energética, para o uso alternativo de fontes limpas e renováveis (VECCHIA, 2010).
Pacheco (2006) entende que a questão energética vem gerando uma apreensão mundial e
ganhando sempre mais importância, seja pela questão ambiental, seja pela necessidade de reduzir
a emissão de gases poluentes. Assim, a importância de se descobrir formas inovadoras de produção
de energia que não afetem o bioma planetário e preserve a vida na terra é prioritário. A opção pela
energia renovável decorre, entre outras coisas, dos efeitos nocivos das mudanças climáticas, da
necessidade de segurança energética e da preferência pelo desenvolvimento sustentável (TAVARES;
QUEIROZ FILHO, 2012).
Pacheco (2006) e Vecchia (2010) afirmam que as fontes renováveis de energia são a única
saída para a crise energética mundial, pois as mesmas são provenientes de ciclos naturais de
conversão da radiação solar, fonte primária de quase toda energia disponível na Terra. O sol é o seu
astro e isso faz com que o planeta seja privilegiado com sua energia. Essa nova abordagem
energética no mundo configura a possibilidade de desenvolvimento sustentável, pois do astro sol
dispomos das fontes, a saber: eólica, solar, geotérmica, hidráulica, das marés, do hidrogênio e da
biomassa, para a produção e de fornecimento energia e excepcionalmente, a eletricidade.
Segundo Pacheco (2006) o Brasil neste cenário é visto como um dos maiores países do
mundo para o desenvolvimento de energias renováveis. É um país cuja maior parte do território se
localiza na zona tropical, a qual se caracteriza por dias ensolarados na maior parte do ano, dispõe
de mão de obra abundante, extensão territorial e certo desenvolvimento tecnológico, o que o faz
grande produtor de energia limpa. Nesse sentido, Vecchia (2010, p.76) afirma que:
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O Brasil tem enorme potencial para participar de forma ativa e em posição de
destaque na batalha global contra as mudanças climáticas. Possui uma posição privilegiada
entre os países mais desenvolvidos do mundo e atingiu esse patamar sem emitir o montante
de GEE, originários dos combustíveis fósseis, de outros países industriais. Não há hipótese
de o mundo decidir qualquer assunto relevante na área ambiental sem a participação do
Brasil, hoje uma potência ambiental mundial, talvez a maior.

Na região Nordeste do país há potencias naturais para geração de energia renovável. Dos
143.000 MW do país para produção de energia eólica, a região é o principal detentor desse potencial
e os estados do Rio Grande do Norte e Ceará são os mais promissores para a implantação de usinas
eólicas, em decorrência das condições favoráveis dos ventos na região. Ventos com velocidade
adequada para a geração de energia – a mais de 7 metros por segundo – fazem do Rio Grande do
Norte, mais especificamente, um gigantesco parque eólico em potencial. (NETO, 2012).
Mesmo considerada uma alternativa viável ambientalmente, a instalação das usinas eólicas
causa impactos, sendo os mais recorrentes: ruído, interferência eletromagnética, colisão de
pássaros, impacto visual e aceitação pública (REIS, 2013). Para o autor, eles são os mais recorrentes,
mas só são seriamente considerados em países onde a questão ambiental se encontra mais
avançada. Ademais, o uso da terra e os danos à fauna são impactos que poderiam, em tese, ser
substancialmente reduzidas, e até mesmo eliminados, através de planejamento adequado e adoção
de inovações tecnológicas (MME; EPE, 2007).
Para a instalação de empreendimentos eólicos é necessário apresentar licença ambiental,
regulada por órgão oficial instituído pelo Estado. A resolução CONAMA 279 de 27.07.2001
determina o licenciamento ambiental, com prazo máximo de sessenta dias de tramitação, dos
empreendimentos com impacto ambiental de pequeno porte, necessários ao incremento da oferta
de energia elétrica no país e a resolução 462 de 24.07.2014 atualiza a necessidade de licenciamento
ambiental de empreendimentos de geração de energia elétrica, a partir de fonte eólica em
superfície terrestre.
Essa simplificação pode deixar margens para irregularidades, pois se trata de um processo
muito simplificado, pois inclui sistemas de transmissão de energia elétrica e a maioria dos parques
eólicos no Nordeste se encontra em áreas no litoral de espaços rurais, onde as correntes de ventos
são mais propícias e essenciais à manutenção da produção energética das torres. Para o Painel de
Mudanças climáticas as fontes de energia renováveis, se implantadas apropriadamente, podem
também contribuir para o desenvolvimento social e econômico, para a universalização do acesso à
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energia e para a redução de efeitos nocivos ao meio ambiente e à saúde (IPCC, 2011 apud TAVARES;
QUEIROZ FILHO, 2012).
No Rio Grande do Norte, ocorre a confluência entre Parques eólicos e assentamentos rurais
na mesma região, a do Mato Grande, onde de um lado os empreendimentos se beneficiam dos
melhores ventos e do outro, estão as terras de assentados, acessadas por meio da luta. Essa luta
reconhecida pela forma de organização dos trabalhadores rurais, através das associações e
movimentos respeitados politicamente em prol da reforma agrária no estado. As primeiras
ocupações de terras em João Câmara foram transformadas em assentamentos rurais e destes,
Modelo II entrou para a história de lutas e conquistas na região do Mato Grande, pois fizeram-nas
com que o poder público realizasse desapropriações em favor da justiça e do interesse social.
Os chamados aerogeradores, versão atual dos antigos cata-ventos exigem uma extensão
considerável de terra, porque as turbinas devem ter uma distância respeitável entre si para evitar a
perturbação provocada pelo fluxo do vento entre uma unidade e tais espaçamentos devem ser no
mínimo de 5 a 10 vezes a altura da torre, tornando inevitável em muitos casos a invasão das áreas
de assentamentos. Isso propicia futuros problemas e quiçá conflitos, pois a tríade reforma agrária,
agricultura familiar e a nova matriz energética começam a desvendar um futuro de incertezas.

3. ASSENTAMENTO RURAL MODELO II
A construção do território do assentamento rural Modelo II percorreu um caminho que
antecede sua concepção enquanto ideia de luta e conquista. Todavia, sua história se coaduna com
a dos trabalhadores no Brasil. A conquista decorreu do fim da exploração e consequente acesso a
propriedade da terra, reivindicada para reforma agrária e atendida às famílias que permanecem até
hoje nessas terras. O quadro do desconforto de subordinação começou a mudar a partir de 1985,
com a redemocratização política e o fim da ditadura militar, com o movimento social camponês com
origem no MST permitindo ao povo lutar pelos seus direitos e organizar-se em grupos políticos
contra os interesses das elites conservadoras.
Na Região do Mato Grande, com uma organização sindical e articulação entre órgãos de
apoio ao MST de base consolidada ocorreram as primeiras ocupações com sucesso no estado. Na
região existem 79 assentamentos, com destaque para o município de João Câmara, com 14
assentamentos, e uma área de 22.201 hectares. Atualmente, a região se destaca por sua

XII CONGIC | II
II SECITEX

1348

importância na geração de energia elétrica oriunda da geração eólica, o que vem pressionando e
modificando a rotina nos assentamentos, especialmente em Modelo II, objeto de estudo da
pesquisa.
No dia 29 de julho de 1995 foi oficializada a posse e a criação do assentamento rural
Modelo, que naquela ocasião reunia 183 famílias numa área total de 4.687 hectares. Daí em diante,
o INCRA passou a fiscalizar os projetos e contribuir tecnicamente com as famílias assentadas.
Contudo, a história de Modelo vem tomando um contexto de preocupações, motivado pela
presença de Parque eólico em seu entorno e por sua vez vem impactando a produção de frutas de
um pomar agroecológico produzido pela associação das mulheres assentadas. Este tem diariamente
sofrido os ataques provocados por morcegos, o que obriga as responsáveis a realizarem uma escala
diária de trabalho vigilante, com fim no controle ambiental, para afastar tais inimigos. Segundo
Tavares & Queiroz Filho (2012), áreas rurais mais distantes podem ser energeticamente supridas de
forma mais competitiva utilizando-se as fontes limpas, uma vez que a produção de energia
renovável pelos produtores rurais traz ainda a vantagem de gerar renda e emprego com melhor
distribuição de renda e fixação do homem no campo.

4. METODOLOGIA
Para a realização deste trabalho, utilizamos como metodologia a pesquisa bibliográfica, que
segundo Marconi & Lakatos (2003) é um apanhado geral sobre os principais trabalhos já realizados,
revestidos de importância, por serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes relacionados
com o tema. Para a constatação da problemática realizou-se visitas para observação e contato com
a comunidade, o que propiciou resultados acerca dos impactos ambientais, que vêm contrariando
a rotina das agricultoras de Modelo II. O trabalho de campo permitiu averiguar a realidade com
base em paramentos pré-estabelecidos com maior rigor e análise crítica (BOSCOLO, 2007).

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Fica evidente pelos estudos que foram realizados que a produção de energia através de
usinas eólicas, por inúmeros fatores, é altamente viável, poderemos citar alguns, os mais
consideráveis como, fonte energética quase que inesgotável, já que utiliza o vendo para sua
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efetivação, território propicio para seu desenvolvimento, visto que no Brasil tem sol e vento durante
todo o ano, não emite
gases de efeito estufa, assim não afetando o meio ambiente, além de ter baixo impacto ambiental,
e seus custos têm caído consideravelmente ao longo do tempo, isso acontece por que o
desenvolvimento da tecnologia em torno desta matriz energética tem se aprimora muito, sempre
na busca de fazer com que a energia eólica se torne competitiva.
A comprovação disso é o aumento da implantação de usinas eólicas em todo território
brasileiro, especialmente no Rio Grande do Norte, que conta com 70 parques eólicos em operação,
31 em construção e 67 já com autorização para serem iniciados, fazendo com que o esse estado,
hoje, seja autossuficiente na produção de energia limpa (ARSEP, 2015).
No assentamento Modelo II foi feito o trabalho de reconhecimento da área de estudo, o
que evidenciou o problema dos morcegos invasores na área produtora de frutas. Através de
conversa informal, as mulheres relataram a situação de desconforto enfrentada. Relataram também
que na época de estiagem é grande a dificuldade para se produzir, mesmo dispondo de poço
artesiano próprio precisam pagar pelo consumo de energia elétrica, para o bombeamento da água
destinada à irrigação do pomar.
Contradição? Sim. Essa é a percepção das assentadas, uma vez que no “quintal” do
assentamento existe um parque eólico produzindo eletricidade, o que na visão delas reduziria o
custo com energia elétrica no cultivo de frutas. No segundo momento, visitou-se o Campus João
Câmara do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, e em
entrevista com professor do curso de energias renováveis, para compreender o que representa a
atividade eólica para o município, ele afirmou que de cada 10 alunos formados, 6 saem para
trabalhar como técnicos no setor eólico. Segundo ele, antes esses postos de trabalho eram
ocupados por profissionais de outras regiões do Estado e/ou do exterior.
Para completar o trabalho de campo conversamos com cidadãos residentes na cidade e
quando interpelados sobre o assunto, todos falaram positivamente a respeito do desenvolvimento
econômico decorrente do setor eólico para o município e seus vizinhos. Para eles, há melhoria do
comércio e valorização da terra depois da chegada das usinas. Contudo, demostraram desconhecer
a relação existente entre a questão agrária e a geração eólica.
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Desse modo, se comprova a atuação das duas fontes de produção: energia e agricultura,
cuja convivência tem sido harmoniosa a exemplo do Povoado de Queimadas em João Câmara, onde
na propriedade de “Nego Veio” com mil hectares de terra estão 20 aerogeradores instalados, lhes
conferindo uma renda extra de R$ 20.000 mensais, dinheiro que tem sido investido na melhoria do
plantio de suas terras.
Além disso, afirma que as torres não interferem na produção agrícola de sua propriedade
e tem ajudado a diversificar a produção e fazer melhorias na terra, como perfurar poços para
irrigação. No entanto, a imagem demonstra (Figura 1) uma contradição, revelando um quadro de
pobreza em meio a produção de riqueza e tecnologia advindos dos empreendimentos eólicos
Figura 1: Vista da Comunidade de Queimadas em João Câmara-RN

Fonte: http://cleantechinvestor.com/events/pt/blogbwec2014/418-cernepics2.html

De acordo com relato de moradora de Modelo II, o assentamento receberá
aerogeradores, porém quando indagada sobre os royalties provenientes das instalações, não sabia
informar se os assentados terão direito, pois o Instituto Nacional de Reforma Agrária (INCRA) é ainda
o proprietário da terra, visto que o processo não está finalizado.
Segundo o INCRA, até que possuam a escritura do lote, os assentados e a terra recebida
estarão vinculados ao órgão, portanto, sem portar a escritura do lote em seu nome, os beneficiados
não poderão vender, alugar, doar, arrendar ou emprestar sua terra a terceiros, ou seja, a autonomia
dos assentados é mínima e a chegada dos aerogeradores nestas terras está vinculada diretamente
ao proprietário, que neste caso é o INCRA.
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6. CONCLUSÃO
Apesar dos efeitos da energia eólica nos assentamentos rurais, aproximar a relação entre a
eletricidade e bem-estar socioambiental em espaços geográficos marcados pela pobreza e
desigualdade pode ser a chave para o desenvolvimento com sustentabilidade. Assim, consideramos
que os desafios são para gestores públicos, agricultores e setor eólico, pois as evidências indicam
que a ordem é priorizar as formas alternativas de produção de energia renovável. Desse modo não
há como impedir a ampliação da matriz de energia elétrica de fontes renováveis, nem ignorar a
questão da agricultura praticada pelo pequeno produtor rural, pois certamente as duas devem ser
ambientalmente responsáveis
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RESUMO
Este artigo analisa a situação ambiental de uma
comunidade rural situada no município de Jardim do
Seridó-RN em plenos domínios do Semiárido Potiguar
que se encontra num estágio de avançada degradação
dos solos, tendo em vista a apropriação desordenada dos
recursos naturais por atividades antrópicas realizadas ao
longo do tempo, a saber: a pecuária, a cotonicultura, a
agricultura de subsistência, a atividade oleira e a
mineração. A atuação do homem por meio dessas
atividades provocou uma série de problemáticas
ambientais, tais como a redução da cobertura vegetal, a

compactação do solo, a erosão, o assoreamento dos
corpos de água e a redução da capacidade produtiva do
solo, o que tem interferido negativamente na qualidade
de vida da população residente na comunidade. Diante
dessa realidade, é notório afirmar que a ausência de um
planejamento ambiental que norteie o uso e a ocupação
do solo na referida área de estudo tem agravado a
situação da desertificação na área, uma vez que o
município de Jardim do Seridó encontra-se numa
delimitação afetada por esse processo de degradação
dos solos.

PALAVRAS-CHAVE: Comunidade rural; situação ambiental; desertificação.

ENVIRONMENTAL SITUATION OF RURAL COMMUNITY SEMIARID POTIGUAR
ABSTRACT
This article analyzes the environmental situation
of a rural community located in the Jardim do Seridó
municipality in full areas of semiarid region that is one of
the disturbing soil degradation stage, with a view to
disorderly appropriation of natural resources by human
activities over time such as: livestock, cotton farming,
subsistence farming, the pottery activity and mining. The
role of the man through these activities led to a series of
environmental problems such as reduction of vegetation

cover, soil compaction, erosion, siltation of water bodies
and reduction of productivity of the soil, which has
negatively interfered in quality of life of the resident
population in the community. Given this reality, it is clear
to say that the absence of an environmental plan that
guides the use and occupation of land in that area of
study has aggravated the situation of desertification in
the area, since the municipality of Jardim do Seridó is in a
delimitation affected by this soil degradation process.

KEYWORDS: rural community; environmental situation; desertification.
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1. INTRODUÇÃO
A problemática da desertificação vem ocorrendo em diversas regiões do mundo, bem
como no Nordeste brasileiro, cujo clima semiárido é um fator natural de susceptibilidade a esse
processo. No entanto, a ação humana com o uso inadequado do solo e da vegetação nativa tem
um papel decisivo na deflagração da desertificação que provoca a perda da capacidade produtiva
e, por conseguinte, a qualidade de vida da população.
A região do Seridó potiguar tem um histórico de ocupação do espaço em que as atividades
econômicas exerceram ao longo do tempo uma forte pressão sobre os recursos naturais, o que foi
decisivo para a instalação da desertificação nos seus municípios.
Para minimizar os efeitos desse processo foi criado no ano de 2004 um projeto piloto de
convivência com a desertificação que recebeu o nome de Núcleo de Desenvolvimento Sustentável
do Seridó (NUDES) na área da microbacia do rio Cobra contemplando as comunidades rurais de
Santo Antônio da Cobra, Cachoeira e Juazeiro, ambas situadas no município de Parelhas.
Desde o ano de 2004, alguns programas e projetos foram direcionados para a microbacia
do rio Cobra estendendo-se apenas as três comunidades do NUDES, não beneficiando as
comunidades rurais de Recanto, Currais Novos e Zangalheiras que se estendem a jusante das áreas
beneficiadas pelo NUDES.
Essas últimas comunidades localizam-se no município de Jardim do Seridó e não possuem
um planejamento ambiental para a microbacia e nem muito menos fazem parte das estratégias
previstas no plano traçado para o NUDES, o que mostra a necessidade de construir um
planejamento ambiental participativo que norteie o ordenamento das atividades desenvolvidas
nesses locais, bem como sirva de instrumento operativo para a recuperação das áreas degradadas.
Em Jardim do Seridó a problemática da desertificação tem comprometido o
desenvolvimento das atividades produtivas no campo e tem provocado uma redução na
biodiversidade local. Mesmo com essa problemática existem poucos estudos científicos dedicados
ao planejamento ambiental, que sejam voltados a convivência com o processo de desertificação,
embora continue se expandindo.
Considerando essa problemática torna-se fundamental a realização de um trabalho de
pesquisa sobre essa área que não está sendo contemplada com ações de convivência com a
desertificação. Vale salientar que o presente artigo resulta de uma pesquisa exploratória sobre a
comunidade de Recanto que apresenta um histórico de atividades produtivas que utilizam os
recursos naturais sem nenhum tipo de planejamento ambiental.
Assim, o presente artigo tem como objetivo geral apresentar a situação ambiental da
comunidade de Recanto, evidenciando as atividades econômicas que foram responsáveis pelas
transformações espaciais, bem como as consequências desses processos ao longo do tempo. Vale
destacar que as condições climáticas tem um papel relevante no agravamento da situação
ambiental, uma vez que potencializa o processo de desertificação. Desse modo, para a elaboração
de um planejamento ambiental é imprescindível a realização de um diagnóstico sobre a situação
ambiental da área estudada.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Um dos problemas ambientais mais graves que afeta diversas áreas do planeta Terra é o
processo de desertificação que se constitui como um ciclo vicioso de degradação que surge em
decorrência das condições climáticas desfavoráveis e das atividades humanas sobre um
determinado espaço geográfico.
As condições climáticas que envolvem a baixa pluviosidade e elevada evapotranspiração
potencial tornam as regiões secas mais susceptíveis ao processo de desertificação que pode ser
compreendida como “[...] a degradação dos solos em áreas áridas, semiáridas e subúmidas secas,
resultante de diversos fatores, inclusive de variações climáticas e de atividades humanas”
(CMMAD, 1997, p. 183).
No Brasil, as áreas susceptíveis a desertificação (ASD) classificadas de acordo com o PANBrasil (2004) são formadas por áreas semiáridas, subúmidas secas e de entorno, onde o fenômeno
se manifesta em diferentes intensidades, com destaque para os núcleos de desertificação de
Gilbués (PI), Irauçuba (CE), Cabrobó (PE) e Seridó (RN), onde a problemática se instalou há muitas
décadas, produzindo impactos negativos sobre o meio ambiente e consequentemente sobre a
qualidade de vida da população local (BRASIL, 2004).
No estado do RN, os estudos têm apontado que a desertificação afeta sobremaneira a área
do núcleo do Seridó, bem como as terras situadas nos municípios próximos as suas adjacências, as
quais Vasconcelos (2002) e Sobrinho (1978) chamaram de Área Piloto para estudos da
desertificação, uma vez que esse fenômeno se manifesta com maior intensidade. Essa área é
compreendida pelos municípios de Currais Novos, Acari, Parelhas, Equador, Carnaúba dos Dantas,
Caicó, Jardim do Seridó, que são a área objeto deste estudo, além de municípios vizinhos
(SOBRINHO 2002; RN, 2005).
Tratando-se especificamente da desertificação no Seridó potiguar entende-se que essa
problemática foi provocada pelo sobrepastoreio, pela mineração, pela cotonicultura, pela retirada
da argila dos vales dos rios para a fabricação de telhas e tijolos e pela retirada da mata nativa para
a queima nos fornos das cerâmicas e de outras atividades que constituem a conjuntura econômica
desse território que foram potencializadas pelas condições de semiaridez locais.

3. METODOLOGIA
Os procedimentos metodológicos adotados nesse estudo objetivam mostrar a situação
ambiental da comunidade Recanto localizada no município de Jardim do Seridó - RN. Para
fundamentar o presente trabalho foi imprescindível a utilização de fontes bibliográficas,
vinculadas as temáticas propostas, bem como o levantamento de dados secundários, em
instituições como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Empresa de Pesquisa
Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN), o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) e a Agência de Desenvolvimento Sustentável do
Seridó (ADESE) que subsidiaram com informações a elaboração do referido artigo.
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Além disso, foram realizadas visitas in loco objetivando identificar a situação ambiental da
área de estudo com foco na análise das atividades produtivas presentes na comunidade e que
contribuem para intensificar problemáticas ambientais, como a desertificação. Nesse sentido,
foram realizadas entrevistas com o presidente da Associação Comunitária do Recanto e com
moradores da comunidade com o objetivo de identificar a real situação desse espaço.
Para determinar a classificação pluviométrica da área de estudo foi utilizado os parâmetros
trabalhados por Neves (2010) que estabeleceu os níveis de criticidade do período chuvoso para
cada microrregião do estado do Rio Grande do Norte, utilizando uma série histórica desde 1963
até 2006. No caso do Seridó Oriental, onde está localizado o município de Jardim do Seridó o
referido autor determinou a classificação dos períodos chuvosos em muito seco, seco, normal e
chuvoso, conforme pode ser observado no quadro 01:
Quadro 01: Classificação pluviométrica para microrregião do Seridó Oriental, Estado do Rio
Grande do Norte.
Precipitação (P) acumulada no ano (mm )
Muito Seco
Seco
Normal
Chuvoso
P ≤ 323,95
323,95 < P ≤ 463,45 463,45 < P ≤ 678,50
678,50 < P ≤ 865,40
Fonte: NEVES (2010, p. 160)

Muito chuvoso
P > 865,40

Todos esses procedimentos metodológicos serviram para embasar o trabalho realizado na
comunidade Recanto, que atualmente vem sendo afetada por diversos problemas ambientais, que
podem ser superados com a elaboração de um planejamento ambiental participativo onde
estratégias de convivência sejam adotadas para esse espaço.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 Características ambientais e socioeconômicas do município de Jardim do Seridó
O município de Jardim do Seridó possui uma área territorial de 368,6 Km², o que equivale a
0,70% da superfície do Rio Grande do Norte (RN, 2014). Sua população total é de 12.113
habitantes, dos quais 9.835 residem na área urbana e 2.278 na zona rural. Sua densidade
demográfica é de 32,86 habitantes por Km² (IBGE, 2010).
A área objeto deste estudo está inserida no município de Jardim do Seridó localizado na
microrregião do Seridó Oriental, que apresenta o clima Semiárido com registros de temperaturas
elevadas, baixa umidade relativa do ar, elevada insolação que supera 2.800 horas-anuais, balanço
hídrico deficitário, além de secas anuais e plurianuais. As chuvas ocorrem em uma curta estação
que geralmente compreende o período de janeiro a maio, sendo mal distribuídas no espaço e no
tempo (BRITO, 2007).
De acordo com informações disponibilizadas pela Empresa de Pesquisa Agropecuária do
Rio Grande do Norte (EMPARN), o acumulado das chuvas em Jardim do Seridó nos anos de 2005,
2007 e no período que compreende 2010 a 2016 (Gráfico 01) foi considerado abaixo do normal,
em virtude da média pluviométrica da microrregião do Seridó Oriental ser inferior a 678,50
milímetros anuais (NEVES, 2010), o que tem provocado sérias consequências do ponto de vista
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ambiental, social e econômico. Nos demais anos, as chuvas foram acima da média, melhorando a
disponibilidade hídrica no município e dando melhores resultados as atividades produtivas.

Gráfico 01: Precipitação acumulada em Jardim do Seridó - 2005 a 2016
Fonte: EMPARN, 2016.

Em decorrência das condições climáticas que afetam o município a maioria dos
reservatórios de água superficial encontra-se em estado crítico, apresentando um baixo volume de
água, como é o caso do açude Zangarelhas, localizado na microbacia do Rio Cobra, que no período
de 2013 a 2015 entrou em colapso total, prejudicando parte do abastecimento de água do
município que é mantido pelo referido reservatório e pela Barragem Passagem das Traíras,
localizada no Rio Seridó. Com as chuvas ocorridas em 2016, esses reservatórios acumularam uma
pequena quantidade de água, o que não é suficiente para normalizar o abastecimento até o
término do referido ano, tendo em vista que o primeiro está com 15,4% e o segundo com 4,7% de
sua capacidade total.
A irregularidade das chuvas durante os últimos cinco anos levou ao agravamento da
situação ambiental não só no núcleo urbano, mas também nas comunidades rurais que
sobrevivem de atividades produtivas como a agricultura e a pecuária, responsáveis pelo sustento
de muitas famílias residentes no campo.
Geologicamente o município está localizado no embasamento cristalino da era précambriana, cujos solos variam de rasos a pedregosos apresentando algumas limitações para o
desenvolvimento de atividades agrícolas (GUERRA, 2007).
A vegetação de Caatinga é do tipo hiperxerófila que é considerada rala e de pequeno porte
que ocupa áreas secas e quentes no semiárido brasileiro. As espécies vegetais predominantes são
as arbóreas, herbáceas, arbustivas e cactáceas. No tocante a exploração de lenha no município
identificou-se que no intervalo temporal de 1994 a 2014 foi retirado na referida área um total de
466.178 m² de lenha (IBGE, 2014). Segundo Freitas et al (2010), 1 hectare de Caatinga apresenta
em média 60 m² de lenha e fixa aproximadamente 35 toneladas de CO2 em um período de 20
anos, resultando em uma fixação de 1,75 toneladas de CO2/ano por hectare. Diante dessa
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realidade, constata-se que no período de 20 anos a extração de 466.178 m² de lenha gerou uma
área devastada de 7.770 hectares. Com a retirada e queima da vegetação, foram liberados para a
atmosfera um total de 271.950 toneladas de carbono que antes estavam aprisionadas na
vegetação.
Quanto aos setores produtivos que sustentam a economia do município, podemos
destacar a participação da agropecuária, da indústria de cerâmica vermelha, das facções de
produção de roupas e do setor terciário (comércio e serviços) na cidade.

4.2 Situação ambiental da comunidade Recanto, Jardim do Seridó-RN
A situação ambiental é compreendida neste estudo como a análise das transformações
antrópicas realizadas no espaço geográfico mediante o uso de práticas e tecnologias que
modificam o ambiente. Assim, a análise de uma situação ambiental do ponto de vista antrópico
considera que a ação do homem pode modificar e utilizar os recursos disponíveis no espaço para
atender seus objetivos (FLORIANO, 2007).
Por esse viés a Comunidade Recanto localizada na microbacia do Rio Cobra situa-se a 12
Km da sede do município de Jardim do Seridó e apresenta um total de 27 famílias com uma
população de 70 moradores. As características da situação ambiental são semelhantes àquelas
identificadas anteriormente no município de Jardim do Seridó, onde as condições climáticas de
semiaridez influenciam no modo de vida da população, pois as chuvas escassas e mal distribuídas
influenciam diretamente nos rendimentos alcançados na atividade agropecuária.
Segundo dados primários, as chuvas durante o período de 2012 a 2015, na comunidade
Recanto foram abaixo do normal (Gráfico 02), comprometendo o desenvolvimento da agricultura
e da pecuária, bem como o abastecimento humano. Por consequente, a situação ambiental local
se apresentou crítica nesse período.

Gráfico 02: Precipitação acumulada na comunidade Recanto, Jardim do Seridó - 2010 a 2016.
Fonte: Pesquisa de campo, 2016.
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De acordo com dados disponibilizados no Gráfico 02, constata-se que o ano de 2013 foi o
mais seco, como consequência, os pequenos reservatórios existentes na comunidade entraram
em colapso, faltando água para o abastecimento humano, para a dessedentação animal e para a
produção de alimentos para os rebanhos.
Tratando-se especificamente dos recursos edáficos presentes na comunidade, esses
podem ser classificados como Neossolos litólicos eutróficos e o Luvissolo que apresentam algumas
potencialidades e fragilidades (LEPSCH, 2010).
Os Neossolos litólicos eutróficos que ocupam a maior parte das terras da comunidade
apresentam limitações quanto ao uso, devido serem considerados rasos e pedregosos, não
ultrapassando os 20 cm de profundidade, pois estão localizados sobre a rocha matriz (LEPSCH,
2010). Quando destituídos de vegetação são mais vulneráveis aos processos erosivos, o que
agrava ainda mais a situação ambiental da área (SANTOS et al, 2010).
Já os Luvissolos crômicos presentes na comunidade Recanto, apresentam coloração
avermelhada, e uma espessura que raramente ultrapassa 1 metro de profundidade, apresentando
acúmulo de argila no horizonte B, que torna endurecido na ausência de água, dificultando o
desenvolvimento de culturas temporárias como milho, feijão e sorgo no período de estiagem. Vale
salientar que o referido solo apresenta outras limitações além da baixa profundidade e do
endurecimento pela ausência de água, caso da elevada susceptibilidade à erosão hídrica que leva
as camadas mais férteis do solo. Dependendo da sua profundidade é possível cultivar algumas
espécies de plantas frutíferas como a manga, o caju e o coco, como também o algodão arbóreo
(LEPSCH, 2010).
A vegetação nativa presente na comunidade Recanto corresponde a Caatinga que ao longo
do tempo vem sendo retirada para atender a demanda de atividades econômicas, como também
para fins domésticos. No início de seu povoamento essa vegetação era retirada para dar lugar às
áreas de pastagens para o gado e para o desenvolvimento da agricultura de subsistência. Com a
cotonicultura grandes extensões de terra foram desmatadas para o plantio do algodão arbóreo,
variedade conhecida como “mocó” que era bastante resistente à seca.
O declínio dessa atividade na região do Seridó provocou a desestruturação da base
produtiva local, uma vez que os agricultores tinham nessa atividade sua principal fonte de renda,
usada, sobretudo, nos períodos de estiagens. Com isso, estudos apontam que muitos moradores
abandonaram o campo e foram em busca de melhores condições de vida nos centros urbanos,
fato esse que também ocorreu na Comunidade Recanto, onde muitas famílias dependiam do
cultivo do algodão para sobreviver.
Com a derrocada dessa atividade, os agricultores que permaneceram na comunidade
voltaram-se a criação de animais e com isso expandiram as áreas de pastagens, o que provocou
um maior desmatamento. Atualmente a pecuária ainda é uma das principais ocupações dos
moradores que residem no local, cujo rebanho atual chega a um total de 150 cabeças de gado.
Vale destacar que a pecuária é desenvolvida acima da capacidade de suporte do ambiente, o que
aumenta ainda mais a pressão sobre os recursos naturais, pois o suporte forrageiro da vegetação
de Caatinga é considerado muito baixo, sendo necessário entre 10 e 25 hectares para alimentar
uma cabeça de gado (MENDES, 2007)
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Em virtude da apropriação desordenada desse espaço pela pecuária, observa-se uma
situação ambiental crítica, tendo em vista que os desmatamentos indiscriminados seguidos das
queimadas tem provocado o surgimento de problemas graves nesse espaço, como: perda da
capacidade produtiva do solo, extinção da microfauna responsável pelo processo de aeração do
solo, surgimento de processos erosivos e assoreamento dos corpos de água.
A agricultura é uma das principais atividades econômicas da comunidade tendo seu papel
de destaque na manutenção das famílias residentes nesse espaço que produzem gêneros
alimentícios como feijão e milho. Além disso, os agricultores também produzem melancia, melão,
caju e manga, que são utilizadas para complementar a dieta alimentar durante boa parte do ano,
seja através do consumo das frutas de forma in natura ou através da fabricação de derivados.
No entanto, as práticas de manejo inadequado da vegetação e do solo decorrentes do
cultivo de alimentos em áreas próximas aos cursos de água tem provocado a ocorrência de
diversos processos como erosões laminares e em forma de sulcos que levam as camadas mais
férteis de solo em direção as partes mais baixas da propriedade. Assim, “[...] áreas descobertas
podem ter perdas grandes de solo, principalmente se tiverem topografia acidentadas e forem
atingidas por chuvas intensas. Valores na ordem de 100 ton ha ano são citados para o Nordeste”
(SAMPAIO, et al. 2003, p. 30).
De acordo com os agricultores familiares entrevistados a perda da capacidade produtiva do
solo tem refletido diretamente na redução da produção agrícola ao longo dos anos. Desse modo, a
retirada da vegetação nativa, seguido de queimadas, abre espaço para o surgimento de
fenômenos erosivos, os quais são considerados como um dos mais graves que afetam a área
estudada.
Outro segmento produtivo que, por muito tempo, contribuiu para a geração de emprego e
renda na comunidade foi a atividade oleira que teve início no ano de 1972 com a instalação de
uma olaria manual, cuja mão de obra envolvida era totalmente de cunho familiar. Em decorrência
da modernização do setor, a olaria manual na comunidade entrou em declínio no ano de 1994.
Com a expansão e fortalecimento do setor ceramista, muitos agricultores familiares e
trabalhadores remanescentes das olarias manuais foram absorvidos pelo setor, que passou a ser
considerado como a principal fonte de renda de centenas de famílias da região do Seridó (RN,
2005), fato esse que também foi registrado na Comunidade Recanto, onde muitos agricultores
familiares e trabalhadores da antiga olaria manual procuraram emprego nas indústrias de
cerâmica vermelha localizadas nas comunidades vizinhas.
A indústria de cerâmica vermelha trouxe vários benefícios como a geração de emprego e
renda para os habitantes locais, porém provocou a degradação das terras na comunidade que
passou a extrair a lenha da mata nativa e a argila das áreas de várzeas para servir de insumos para
a fabricação de telhas e tijolos.
A comunidade ainda apresenta a mineração que começou a ser desenvolvida
recentemente de forma artesanal com a extração do feldspato, que é adquirido pela empresa
Armil Mineração do Nordeste situada em Parelhas. Esse mineral é bastante usado como matéria
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prima nas indústrias de cerâmica e de vidro. Vale destacar que a extração do feldspato ainda é
muito pequena e envolve pouca mão de obra na sua exploração.
É importante ressaltar que apesar de sua importância para a sociedade, a mineração se
constitui como um segmento que pode provocar sérios problemas ambientais afetando o solo
pela retirada da cobertura vegetal, deposição de resíduos e pela ação erosiva que acaba afetando
a qualidade da água existente nos mananciais próximos a área de lavra (PEREIRA; SOUSA; COSTA,
2007). Na comunidade, a área explorada fica próxima ao rio Cobra e a pequenos açudes que
abastecem a população local.
A ação humana aliada as condições climáticas vem agravando a situação ambiental da
referida área, sendo de fundamental importância a adoção de um planejamento ambiental que
norteie o uso e a ocupação do solo nesse espaço, bem como o uso sustentável dos recursos
naturais, evitando sua exaustão num curto espaço de tempo. Portanto, o planejamento ambiental
deve ser visto como um instrumento que norteará de forma ordenada o uso, o controle e a
proteção dos recursos disponíveis para as atuais e futuras gerações (SANTOS, 2004).

5. CONCLUSÕES
A situação ambiental da comunidade Recanto, no município de Jardim do Seridó, que está
localizada na microbacia do Rio Cobra, cuja área vem sendo afetada pelo processo de
desertificação é resultado da ação antrópica e das condições climáticas locais. É importante
referendar que as condições de semiaridez aliado ao uso predatório dos recursos naturais
praticado pelo homem ao longo do tempo, através do desenvolvimento de atividades econômicas
como a pecuária, a cotonicultura, a agricultura de subsistência, a atividade oleira e a mineração
provocaram o agravamento da situação ambiental na comunidade.
O uso predatório dos recursos naturais sem levar em consideração a capacidade de
suporte do ambiente e as condições climáticas locais provocou o surgimento de vários problemas
ambientais como erosão, compactação dos solos, assoreamento dos corpos de água, perda da
capacidade produtiva dos solos, desaparecimento da fauna local, devido os desmatamentos
indiscriminados e consequentemente a redução da qualidade de vida de seus habitantes.
Desse modo, a Comunidade Recanto precisa de uma proposta de planejamento ambiental
que norteie o uso dos recursos naturais, de modo que a capacidade de suporte do ambiente seja
respeitada e que a população local possa ter uma melhor qualidade de vida, a partir da mitigação
dos efeitos da desertificação.
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RESUMO
A proposta de controle ambiental de áreas verdes
para vazios urbanos, tendo como objetivo geral
elaborar uma proposta de controle ambiental, em um
vazio urbano no bairro de Nova Parnamirim,
Parnamirim-RN, em 2016. Para tal a metodologia
partiu de pesquisa bibliográfica (2010), de estudo de
caso (YIN, 2001) e de visitas ao local, onde foram
realizadas entrevistas e análises. Justifica- se o tema
com a necessidade de pesquisas na área

em questão, bem como intervenções que busquem o
controle ambiental do espaço analisado, com
problemas ambientais como a disposição inadequada
de resíduos sólidos, queimadas, erosões e proliferação
de vetores. Conclui-se que à medida que se formam
esses vazios urbanos, tornam-se mais escassas as
zonas verdes urbanas, logo, a conversão do espaço
subutilizado em uma área verde é uma proposta de
controle ambiental auxiliadora na melhoria da cidade
e
saúde
ambiental.

PALAVRAS-CHAVE: Vazio urbano; Controle Ambiental; Áreas verdes urbanas; Saúde ambiental.

MOTION FOR ENVIRONMENTAL CONTROL FOR GREEN AREAS: EMPTY URBAN
ABSTRACT
The proposed environmental control of green areas for
urban voids, with the overall objective of elaborating a
proposal for environmental control in an urban void in
New Parnamirim district Parnamirim-RN in 2016. For this
methodology came from literature (2010 ) case study
(Yin, 2001) and site visits, where interviews and analyzes
were performed. Justified if the subject with the need for
research in the region in question, as well as

interventions that seek environmental control of the
analyzed space with environmental problems such as
improper disposal of solid waste, forest fires, erosion and
proliferation of vectors. In conclusion, as they form these
urban voids, become more scarce urban green areas, so
the conversion of underutilized space in a green area is a
proposed auxiliadora environmental control in improving
the
city
and
environmental
health.

KEY-WORDS: Empty Urban Space; Environmental Control; Urban Green Areas; Environmental Health.
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1 INTRODUÇÃO
As áreas verdes urbanas vêm sendo estudadas por muitos pesquisadores e compreendidas
como ambientes conservadores do equilíbrio ambiental, geradoras de energia, de oxigênio, de
matéria prima e de refúgio para seres vivos, na medida em que contribui para amenizar
temperaturas, embelezar a cidade e ocasionando a valorização imobiliária, além de ser elemento
preventivo de deslizamentos em encostas, de processos erosivos e de recuperação de áreas
degradadas, dentre outras. Porém, com a interferência do homem frente às evoluções industriais,
na medida em que vão se tornando mais raras e escassas as áreas de conservação de vegetação,
formam-se áreas obsoletas, como os vazios urbanos (BONONI, 2014).
Com a evolução dos recursos técnico-científicos e o aumento da expectativa de vida
humana, a densidade demográfica aumenta demasiadamente e a demanda por espaço está cada
vez mais elevada. Isso direciona a sociedade à maior preocupação com a funcionalidade dos
espaços da cidade, e faz surgir problemáticas como a dos vazios urbanos, também conhecidos
como terrenos baldios. Indo de encontro com o aumento da densidade demográfica, há também
uma urbanização crescente e acelerada, que juntamente aos avanços nos processos industriais
fazem com que o homem se isole cada vez mais entre prédios e poluição, esquecendo-se do quão
importante são as áreas verdes urbanas para saúde ambiental de uma cidade e,
consequentemente, das pessoas que a habitam.
No Brasil embora existam estudos abordando vazio urbano, como os de: Souza (2010),
Borde (2006), Portas (2010) e Freitas et al. (2014), parcos são os voltados para a área de controle
ambiental, aliados a ausência de preocupação com a funcionalidade dos vazios urbanos e com as
áreas verdes urbanas.
No município de Parnamirim-RN, a lei ordinária nº 1.730/2015 dispõe sobre limpeza e
conservação de terrenos segundo o Art.1°expondo que os “terrenos localizados no perímetro
urbano local deverão ser mantidos limpos, livres de mato, lixo, detritos, entulhos ou qualquer
material nocivo à vizinhança e à saúde pública” (PARNAMIRIM, 2015, p.1). Porém nenhum
trabalho foi localizado tratando dessa temática, até o momento da pesquisa, sobre a área objeto
deste artigo. Mediante a essa condição a problemática partiu da seguinte indagação: que medidas
de controle ambiental poderão contribuir para a situação ambiental de um terreno no bairro de
Nova Parnamirim, Parnamirim - RN?
Para responder tal indagação este artigo tem como objetivo elaborar uma proposta de
controle ambiental, em um terreno no bairro de Nova Parnamirim, Parnamirim - RN, no ano de
2016. Para tal a metodologia partirá de pesquisa bibliográfica e de um estudo de caso (YIN, 2001),
com ida ao campo para reconhecimento e entrevista na comunidade do entorno.
Espera-se que com este artigo criar subsídios para que uma área verde em situação de
vazio urbano, a qual não venha cumprindo nenhuma função social se torne ativa novamente, com
a justificativa pautada na insuficiência de projeto de controle ambiental, apresentado pela gestão
pública municipal e que seja voltado para o reestabelecimento da funcionalidade socioambiental
do vazio urbano, objeto deste estudo de caso.
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Para responder ao objetivo referido este artigo está estruturado através de seis sessões: a
primeira é a introdução, onde contextualizamos o tema, expomos o problema e destacamos o
objetivo geral, bem como a justificativa da presente pesquisa; a segunda é pautada na
fundamentação teórica, baseada nos principais teóricos da área que nos serviram de fonte de
pesquisa; a terceira é a metodologia, direcionadora do andamento da pesquisa; a quarta são os
resultados e discussões, onde são expostos os principais dados coletados; a quinta conclui tudo
que foi pesquisado e coletado através da apresentação de soluções para os problemas apontados;
e, por fim, a sexta são as referências dos elementos que deram embasamento a pesquisa.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Recurso natural
Recurso natural é uma denominação aplicada a todas as matérias-primas, tanto aquelas
renováveis como não renováveis, obtidas diretamente da natureza, e aproveitáveis pelo homem
(IBGE, 2004). Segundo o autor Venturi (2006), os recursos naturais podem ser qualquer elemento
da natureza que pode ser explorado pelo homem, portanto, um bem natural pode se tornar
recurso natural em determinado contexto histórico e deixar de sê-lo em outro, variando de acordo
com os diferentes conjuntos de valores culturais assimilados por determinada sociedade em certo
tempo e espaço, e seus níveis de desenvolvimento tecnológico. Além disso, a demanda pelos
recursos naturais depende de fatores como sua ocorrência e distribuição na natureza, questões
técnicas, econômicas ou geopolíticas.
O conceito de Portugal apud Dulley (2004) vai de encontro ao de Venturi, ao afirmar que o
homem recorre aos recursos naturais para satisfazer suas necessidades. Assim, eles estão ligados
às necessidades físicas e culturais do homem e representam o olhar dele sobre a natureza,
exigindo uma abordagem física e humana, ou seja, umas abordagens geográficas como a
conceberam. O autor Godard (2002) resume o conceito afirmando que recurso natural é um
conceito que está entre os processos sociais e processos naturais, sendo resultado do olhar do
homem, suas necessidades, conhecimentos e habilidades sobre o meio biofísico.

2.2 Controle ambiental de áreas verdes urbanas
O Ministério do Meio Ambiente define áreas verdes urbanas como complexo de espaços
intraurbanos que possuam uma cobertura vegetal, seja ela arbórea arbustiva ou rasteira,
contribuindo de alguma maneira significativa para a qualidade de vida e equilíbrio ecológico da
cidade. O Art. 8º, § 1º, da Resolução Nº 369/2006 considera área verde "o espaço de domínio
público que desempenhe função ecológica, paisagística e recreativa, propiciando a melhoria da
qualidade estética, funcional e ambiental da cidade, sendo dotado de vegetação e espaços livres
de impermeabilização" (CONAMA, 2006, p. 5).
As áreas verdes urbanas estão voltadas para o atendimento da população, como um local
de convívio de todas as classes sociais e idades, e também para a conservação da biodiversidade
do local, sendo, portanto, uma área de integração ao exercício da cidadania, alvo para o
desenvolvimento de campanhas de educação ambiental (PHILIPPI at al., 2014).
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Dessa forma, tais áreas são indicadores na avaliação da qualidade ambiental urbana, uma
vez que, consoante a Lima at al. (2006), esses espaços livres públicos obrigatórios por lei, quando
não são efetivados, interferem na qualidade do ambiente. Obre esse posicionamento Loboda
(2005) complementa, mencionando as áreas verdes públicas como elementos imprescindíveis
para o bem estar da população, influenciando diretamente na saúde física, através da absorção de
ruídos, da filtração das partículas sólidas em suspensão no ar e da atenuação do calor do sol, e a
mental, diminuindo o sentimento de opressão do homem com relação às grandes edificações e
aprimorando o senso estético.
Baseado nos estudos de Matias et al, (2011) as áreas verdes urbanas possuem três funções
básicas: a estética, pautada na proporção entre espaços construídos e espaços destinados a
circulação, como a valorização visual e ornamental do ambiente e diversificação da paisagem
construída; e social, ligada a oferta de espaços para o lazer e entretenimento da população, e a
ecológica, que é caracterizada pela redução de impactos decorrentes da industrialização pelos
próprios elementos naturais que compõem as áreas verdes, como aumento do conforto térmico,
controle da poluição do ar e acústica, interceptação das águas das chuvas, e abrigo à fauna.

2.3 Vazios urbanos
Em definições como a do autor Borde (2006) os vazios urbanos também podem ser as
edificações não utilizadas, subutilizadas, desocupadas ou desestabilizadas, localizadas em terrenos
infraestruturados e que passaram ou estão passando por processo de esvaziamento. Portanto, o
autor também considera vazios urbanos aqueles terrenos localizados em áreas providas de
infraestrutura que não realizam plenamente a sua função social e econômica, seja porque estão
ocupados por uma estrutura sem uso ou atividade, seja porque estão de fato desocupados.
A perspectiva ambígua gerada pelo termo vazio, de que este pode ser um espaço que não
está vazio, é resumida por Portas (2010), para o autor uma terra pode não estar literalmente
vazia, mas encontrar-se simplesmente desvalorizada com potencialidade de reutilização para
outros destinos, mais ou menos cheios, e em ambos os casos seria considerada um vazio urbano.
Dessa forma, vazios urbanos podem ser áreas inutilizadas, subutilizadas ou em desuso, que
ficaram assim graças aos processos históricos, políticos, econômicos e/ou geográficos, segundo
Freitas et al. (2014). E o uso dessa área pode trazer benefícios sociais e ambientais e também ser
uma nova via de acesso para comunidades carentes de áreas de lazer e infraestruturas públicas,
como parques, praças, escolas, hospitais, academias comunitárias e áreas de preservação, como
as áreas verdes urbanas.

2.4 Saúde ambiental
A saúde ambiental concebida na Carta de Sofia, produzida no encontro da Organização
Mundial de Saúde, na cidade de Sofia, na Bulgária, em 1993, onde diz que a saúde ambiental é um
aglomerado de aspectos da saúde humana, que engloba a qualidade de vida, definida por fatores
físicos, químicos, biológicos, e determinados por fatores físicos, químicos, biológicos, sociais e
psicológicos no meio ambiente (RIBEIRO, 2004).
No Brasil, a expressão “saúde ambiental” é definida pelo Ministério da Saúde no art. 4º da
Instrução normativa nº 01/2005, que regulamenta a Portaria GM/MS nº 1.172/04 como uma área
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da saúde pública que envolve o conhecimento científico e a formulação de políticas públicas
relacionadas à interação entre a saúde humana e os fatores do meio ambiente natural e antrópico
que a determinam, condicionam e influenciam, com vistas a melhorar a qualidade de vida do ser
humano, sob o ponto de vista da sustentabilidade (BRASIL, 2005).
Diversas pesquisas comprovam a importância do contato do homem com a natureza e a
influência das áreas verdes na saúde ambiental. Isso pode ser visto por meio da pesquisa de Zorzi
(2015) em que partindo da teoria de que o homem é uma criatura biológica que no decorrer de
milhões de anos se adaptou aos ambientes verdes, chegou à conclusão de que inconscientemente
somos capazes de experimentar um contexto mais significativo em um ambiente com parques e
áreas verdes do que em um ambiente sem vegetação.

3 METODOLOGIA
3.1 Caracterização da área
A área em pauta corresponde a um vazio urbano (SOUZA, 2010; BORDE, 2006; PORTAS,
2010; FREITAS et al., 2014) localizado na rua Maestro Tomás Jobim com a esquina da rua
Virginopolis e a Pantanal, no bairro Nova Parnamirim, em Parnamirim-RN (Figura 1).

Figura 1: Localização da área do estudo

3.2 Caracterização da pesquisa
A pesquisa realizada baseia-se na descrição e análise dos aspectos e impactos ambientais
dessa área, através do estudo de caso, realizado por meio da coleta de dados em campo, incluindo
aplicação de entrevistas à população, feitas através do método de saturação (GLASER; STRAUSS,
1967), e levantamento das problemáticas que giram em torno da área (Figura 1), com base na
pesquisa bibliográfica (GIL, 2010) realizando fichamentos de: livros, revistas, periódicos,
dissertações, teses, além de visitações em sites e na biblioteca Central do IFRN-CNAT.
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Foram realizadas entrevistas para conhecer a sensibilização da população do entorno
acerca dos problemas ambientais da área e dos benefícios que trariam sua transformação e
controle ambiental. Através da análise dos dados provenientes das entrevistas qualitativas
aplicadas foi possível propor medidas de controle ambiental para atender da melhor forma as
demandas socioambientais da população da área. Outra técnica utilizada foram
georeferenciamento, registros fotográficos e observação presencial e não presencial.

4 DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL
Dentre os 13 entrevistados, 53,8% eram do sexo feminino e 46,8% do masculino. A maioria
possuía entre 35 e 50 anos (38,5%) ou mais de 50 (30,8%) anos e o seu conhecimento sobre o que
é um problema ambiental apresentou-se muito limitando, tendo em vista que a grande maioria
citou como exemplo “sujeira” e “mato” como sendo problemas ambientais.
Apesar de parco conhecimento sobre o assunto, os entrevistados têm consciência de que
no terreno existem diversos problemas ambientais, inclusive apresentam queixas a problemas
muito semelhantes. Quando perguntados se a poluição e degradação presente no terreno
interferia no bem estar, 53.8% dos entrevistados disseram que interferem de forma acentuada,
provocando sentimentos como raiva, desconforto, incômodo, insegurança e impotência. Enquanto
23% disseram que não se sentem afetados pelos problemas ambientais.
Dentre os entrevistados, os maiores problemas estão relacionados à disposição incorreta
dos resíduos sólidos na área (Figura 2), fazendo com que se proliferem diversos vetores como
ratos, raposas e, principalmente, mosquitos; e a queima desses resíduos a céu aberto. Além disso,
há um espaço de acumulação de água que deveria ser uma lagoa de capitação, mas como não
existe manejo ou cuidado ambiental propriamente dito, quando chove, os resíduos dispostos ao
redor desse talude acabam sendo arrastados e se acumulam lá.

Figura 2: Disposição inadequada de resíduos sólidos
Fonte: As autoras (2016).

Para entender-se o melhor o papel da população e do poder público na manutenção e
limpeza do terreno, foi perguntado se a coleta de lixo é realizada regularmente e 100% das
respostas foram afirmativas, no entanto, apenas 30,8% dos entrevistados separam o lixo seco do
molhado, alegando que na hora da coleta a URBANA não realiza a seleção.
Quanto à preservação ambiental, foi indagado aos entrevistados se acreditavam que
podiam contribuir com a preservação ambiental, todos disseram sim e deram exemplos bem
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pertinentes, enfocando a importância da coleta seletiva, o descarte correto dos resíduos sólidos, o
cuidado e preservação da fauna e até mesmo o cuidado com o vazio urbano em questão, embora
nenhum dos entrevistados colocam em prática nenhuma dessas atividades.
A maioria dos entrevistados (72,92%) admitiram não usar o terreno de nenhuma forma,
mas pode-se destacar dois entrevistados que utilizam o terreno de formas diferentes, um pegou
uma parte do terreno, limpou e hoje o utiliza como área de festas privadas; já outro o utiliza para
descarga de metralha. Dessa forma, observou-se que os moradores do entorno do terreno não
costumam descartar resíduos lá, já que seria diretamente afetada, então a maioria dos problemas
ambientais encontrados no terreno são gerados por pessoas que moram mais distantes.
Os entrevistados acham fundamental a presença de áreas verdes urbanas e parques na
cidade, principalmente para que pudessem exercer atividades de lazer e exercícios para
manutenção da qualidade de vida, assim como também reconhecem a importância da fauna
desses locais para manutenção da “limpeza” do ar e o resfriamento do clima.

4.1 Proposta de controle ambiental
Ante a realidade explanada do vazio urbano, em estudo, surge a necessidade do
desenvolvimento de proposta de controle ambiental do terreno baldio. Sua conversão em uma
área de preservação e lazer possibilitaria que este espaço corroborasse com a Resolução CONAMA
Nº 369/2006, transformando-se em uma área verde urbana, admitindo valor social, ambiental,
econômico, paisagístico, melhoria de vida da população do entorno. Uma vez que o terreno é uma
propriedade particular, para que sejam realizados projetos de conversão desse vazio urbano em
uma área verde urbana, há a necessidade de uma parceria entre a gestão pública e o privado, que
poderia instigar a construção de um novo espaço que trouxesse consegue uma nova alternativa de
lazer e cultura para aqueles que moram nas proximidades do terreno.
A participação da população na transformação desse espaço é fundamental, então, para
que haja de fato a melhoria ambiental da área, propõe-se também uma parceria entre a Escola
Municipal Antônio Severiano, localizada a 81m do vazio urbano, e o proprietário do terreno, tendo
em vista a implantação de uma praça, com hortas comunitárias, academia para idosos e etc, ou
seja, um verdadeiro local de convivência e lazer, que pudesse ser usado pelos professores da
escola para trabalhar a educação ambiental dos alunos (Quadro 1). Desta forma, poderá haver um
estímulo por parte dos alunos e da população para realizar práticas de controle ambiental, local.
Problemas
Disposição
inadequada
de resíduos
*
sólidos
Espaço
vazio

Meta
Mobilizar 100% dos
moradores do entorno,
escola, proprietário e
poder publico.
Realizar oficinas de
educação ambiental

Ação
Articular parceria entre
gestão
pública
e
privada
Elaborar
projeto de conversão
desse vazio urbano em
uma área verde urbana

Como
Realização de
oficinas
mobilizadores e
de
educação
ambiental
continua

Quem
Técnico
de
controle
ambiental
Gestão pública e
privada
Moradores

Quando
Anualme
nte

*

descumprimento da lei 1.730/2015.
Quadro 1 – Sistematização de medidas de controle ambiental
Fonte: As autoras (2016).
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5 CONCLUSÃO
A partir das análises das entrevistas e visitas ao vazio urbano localizado no bairro Nova
Parnamirim, na grande Natal, pôde-se perceber que as pessoas consideradas geradoras da
degradação na área, objeto desse estudo, são as que moram distantes do local em questão. Já as
que moram em seu entorno sentem-se incomodadas com os problemas ambientais do vazio
urbano, que envolvem a disposição inadequada de resíduos, queimadas, erosões e proliferação de
vetores.
Esse vazio urbano pode ter sido originado a partir do esvaziamento das áreas centrais pelo
setor empresarial, provocadora de degradação urbana dos locais, onde os espaços dotados de boa
infraestrutura, memória urbana e vegetação são subutilizados, se tornando vazios urbanos. Essas
áreas, por sua vez, devem ser alvos de grandes projetos urbanos, como ocorre nas metrópoles
desenvolvidas, como supõe Leite (2012).
Dessa forma, essas regiões urbanas potenciais para tais mudanças, assim como a área de
estudo, precisam receber investimentos do poder público e da iniciativa privada, para regeneração
e reestruturação urbana através de projetos de controle ambiental específicos e novas políticas
urbanas, criando conjuntos urbanos criativos, que incluam áreas verdes urbanas, com espaços de
recreação e preservação ambiental, para promover a renovação dos espaços e incentivar a
população a reocupar os antigos vazios abandonados.
Nesse contexto, espera-se contribuir com a gestão pública a partir da lógica do controle
ambiental em vazios urbanos pautado na criação de áreas verdes, que retomariam a
funcionalidade desses espaços, antes obsoletos, possibilitando um ganho socioambiental para a
população, visto que o crescimento na porcentagem dessas áreas se relaciona intimamente com
menores índices de poluição atmosférica local. Tais medidas poderão corroborar para melhoria da
saúde ambiental do espaço, principalmente se esse possuir crescentes níveis de urbanização e for
alvo de construtoras, tanto em Parnamirim, como na grande Natal.
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IDENTIFICAÇÃO DE CONFLITOS ENTRE A COBERTURA DO SOLO E
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NA BACIA HIDROGRÁFICA
DO RIO PITIMBU-RN
V. M. M. O. F. NATAL1; e L.M.M.R. NATAL²
E-mail: vinicius_oliveira_@hotmail.com1; leci.reis@ifrn.edu.br2

RESUMO
O objetivo desse estudo foi identificar locais de conflitos
entre as áreas de preservação permanente e de cobertura
do solo, na bacia hidrográfica do Pitimbu-RN, no período
de 2000 e 2015. A coleta de dados foi realizada através de
utilização de um sistema de informação geográfica (SIG).
Primeiramente, os limites da bacia, assim como, a sua
rede de drenagem e reservatórios d’água, foram
devidamente delimitados. Com esse procedimento
realizado foram geradas as áreas de APP de acordo com a
legislação vigente. Através de técnicas de processamento
digital de imagem (PDI), produto de sensoriamento

remoto orbital, as classes de uso do solo foram
delimitadas. Dessa forma, foi realizado o cruzamento
entre as áreas de APP e as classes de uso do solo, para
cada ano pesquisado, permitindo a identificação das áreas
de conflito. Como resultados podemos destacar que no
ano de 2000 houve um conflito de 35,4%, e no ano de
2015 foi constatada uma piora, com conflito de 42,52%.
Desse modo, a partir dos resultados apresentados,
podemos concluir que as áreas de APP da bacia
hidrográfica do Rio Pitimbu-RN, no período pesquisado, se
encontram em constante processo de degradação.

PALAVRAS-CHAVE: Bacia do rio Pitimbu-RN. Conflito. Áreas de preservação permanente.

IDENTIFICATION OF CONFLICT COVERAGE OF SOIL AND PERMANENT
PRESERVATION AREAS IN BASIN RIVER PITIMBU-RN
ABSTRACT
The aim of this study was to identify local
conflicts between the areas of permanent preservation
and land cover in the catchment area of Pitimbu-RN,
between 2000 and 2015. Data collection was performed
by use of an information system geographic (GIS). First,
the limits of the basin, as well as its network of drainage
and water reservoirs were properly targeted. With this
procedure performed were generated APP areas in
accordance with current legislation. Through digital image
processing techniques, remote sensing product, land use

classes were defined. Thus, it performed a cross between
the areas of APP and land use classes for each year
surveyed, allowing the identification of areas of conflict.
As a result we can point out that in 2000 there was a
conflict of 35.4%, and in 2015 it was found a worsening
with conflict of 42.52%. Thus, from the results, we can
conclude that the areas of APP watershed of Pitimbu-RN
River, in the period surveyed, are in constant process of
degradation.

KEYWORDS: River Pitimbu-RN basin. Conflict. permanent preservation areas.
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1. INTRODUÇÃO
As áreas de preservação permanente (APP) são previstas na Lei nº 12.651, de 25 de maio de
2012, conhecida como novo código florestal. A mesma pode ser definida como uma faixa de
proteção, com presença ou não de vegetação nativa, que tem a função ambiental de preservar os
recursos hídricos, a paisagem, estabilidade geológica, biodiversidade, fauna, flora, o solo, e garantir
a qualidade de vida da sociedade, através da manutenção da quantidade e qualidade dos recursos
hídricos disponíveis para os diversos usos (BRASIL, 2012).
Porém, mesmo prevista em lei, as áreas de preservação permanente vêm sendo
gradativamente degradadas, ao longo das últimas décadas, pelas atividades antrópicas no Brasil
(SCHÃFFER et al., 2011). Com isso, vários estudiosos estão se debruçando em compreender as
causas e os efeitos desse problema, a partir de diferentes visões e escalas de análise.
Para tanto, pode-se afirmar que o recorte territorial ideal para análise e intervenção é a bacia
hidrográfica. Essa é prevista na Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei nº 9.433, de 8 de janeiro
de 1997, como a unidade ideal de planejamento para a gestão das águas, pelo fato da mesma ser
um local de convergência entre o meio físico, biótico e antrópico (YASSUDA, 1993; GUERRA, 2011).
Porém, o que se percebe atualmente, dentro das bacias hidrográficas brasileiras, em grande
parte, é o descompromisso quanto à manutenção das áreas de preservação permanente, por parte
da sociedade e suas atividades, e do poder público, como agente fiscalizador. Pode-se destacar
ainda, como as principais atividades que causam influência direta na degradação das áreas de
preservação permanente, dentro de bacias hidrográficas, à agricultura e a expansão urbana (TUCCI;
MENDES, 2006).
Dentro desse contexto, mesmo desempenhando um importante papel na estabilidade
ambiental, no desenvolvimento social e econômico, e com relação ao abastecimento de água, dos
municípios de Natal-RN, Parnamirim-RN, e Macaíba-RN, a bacia hidrográfica do rio Pitimbu-RN, vem
sendo gradativamente degradada. Essa degradação, ao longo das últimas décadas, vem ocorrendo
mediante a intensa supressão vegetal para viabilizar atividades agrícolas e de consolidação urbana,
causando conflito em áreas de preservação permanente, desde a nascente, ao longo das margens
do rio principal e de seus afluentes, e no entorno dos lagos e lagoas locais (BORGES, 2002).
Nessa perspectiva, o conceito de conflito socioambiental está diretamente relacionado a
exploração e reposição dos recursos naturais, diante de disputas que envolvem diversos atores
sociais com ideologias divergentes no que diz respeito à natureza e a sua preservação (BRITO et al.,
2011).
Sendo assim, o conflito causado entre as atividades antrópicas nas áreas de preservação
permanente, na bacia hidrográfica do rio Pitimbu-RN, pode estar contribuindo para o
desenvolvimento insustentável da mesma, uma vez que a degradação das áreas de preservação
permanente, é contraditória com relação ao conceito de sustentabilidade, sendo essa definida
como a capacidade de satisfazer a necessidade do presente sem comprometer a capacidade das
gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades (SASAHARA, 2009).
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Embora existam inúmeras pesquisas que exploram os problemas socioambientais nas APP’s
da bacia hidrográfica do rio Pitimbu-RN, como a de Costa (1995), Borges (2002) e Barbosa (2006),
não se verificou estudos com mais afinco sobre a mensuração de conflitos entre as áreas de
cobertura do solo e de preservação permanente.
Diante de tal problemática, a pesquisa foi norteada pela respectiva questão central: em que
medida a cobertura do solo se encontra em conflito com as áreas de preservação permanente na
bacia hidrográfica do rio Pitimbu-RN no período de 2000 e 2015.
No sentido de responder o questionamento central da pesquisa, o presente estudo teve
como objetivo geral identificar as áreas de conflitos existentes entre a cobertura do solo e as áreas
de preservação permanente na bacia hidrográfica do rio Pitimbu-RN no período de 2000 e 2015.
Para tanto, a pesquisa está estruturada da seguinte forma: referencial teórico, onde são
discutidos os conceitos essenciais para a compreensão do estudo; metodologia, onde a área é
caracterizada, e é descrito o procedimento metodológico adotado para atingir o objetivo geral;
análise e discussão dos resultados, onde são apresentados e interpretados os dados coletados;
conclusões da pesquisa e referências.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
Na maioria dos dicionários brasileiros, a palavra conflito é relacionada a ideia de oposição de
interesses, disputa, desentendimento e desordem (KURY, 2002). Porém, em termos teóricos, a
discussão sobre o conceito de conflito envolvendo temas sobre a sustentabilidade dos recursos
naturais é consolidada entre as décadas de 1960 e 1980, dentro do contexto da própria reflexão
sobre o conceito de desenvolvimento sustentável, a partir da criação do Clube de Roma em 1968 e
da realização da Conferência de Estocolmo em 1972, culminando na introdução dos estudos sobre
conflitos socioambientais na agenda mundial. Nessa perspectiva, o conceito de conflito
socioambiental está diretamente relacionado a exploração e reposição dos recursos naturais, diante
de disputas que envolvem diversos atores sociais com ideologias divergentes no que diz respeito à
natureza e a sua preservação (BRITO et al., 2011).
Corroborando com esse pensar, o autor Libiszewski (1992), compreende que os conflitos
socioambientais têm suas raízes atreladas a escassez de um recurso natural, marcado por uma
perturbação na sua dinâmica natural de regeneração provocada pela ação humana, causando
desequilíbrio ambiental. Dentro desse ponto de vista, também se torna interessante afirmar, que
além da escassez de um dado recurso natural, os conflitos socioambientais estão diretamente
relacionados com a disputa destes, causando um desequilíbrio entre a sua oferta e procura,
culminando no seu uso insustentável (TUNNER, 2004).
De uma forma mais complexa, baseado na ideia de sociologia da ação, onde os atores sociais
são os responsáveis pelas intervenções, o autor Ribeiro (1995) compreende o meio ambiente como
setor que integra o espaço público, ou seja, como um bem público. Desse modo, é nesse espaço que
os atores sociais entram em conflito com o meio ambiente, a partir da disputa de interesses, para
obter vantagens de ordem socioeconômica, causando impactos negativos relacionados à
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exploração inconsequente dos recursos naturais. O mesmo autor entende que o desenrolar desses
conflitos é diretamente influenciado com as políticas públicas implementadas no local, com a
participação dos atores envolvidos, assim como, da implementação do conceito de conservação.
Nas bacias hidrográficas, ocorrem frequentemente conflitos entre a cobertura do solo e as
áreas de preservação permanente. Além de estarem em desacordo com a Lei nº 12.651, de 25 de
maio de 2012 (BRASIL, 2012), esses conflitos causam diversas consequências negativas ao meio
ambiente e a qualidade de vida da sociedade, tais como: erosão, contaminação da água,
assoreamento e desvios dos rios, empobrecimento do solo, e influência na qualidade e
disponibilidade de água para consumo (VAZ; ORLANDO, 2012).
Concomitantemente, esses problemas repercutem diretamente na economia, pois quanto
maior a ocorrência, maiores os recursos que devem ser destinados a recuperação de áreas, e
captação e tratamento de água. Por sua vez, a ocorrência desses problemas está diretamente
relacionada à capacidade do poder público, por meio das suas diversas instituições, em evitá-los,
através de mecanismos de fiscalização e controle. Com isso podemos entender que os impactos
negativos ao meio ambiente, devido a ocorrência de conflitos em áreas de preservação permanente
de bacias hidrográficas geram desequilíbrios nas dimensões social, econômica, ambiental e
institucional, contribuindo para um desenvolvimento insustentável.

3. METODOLOGIA
Nas secções a seguir, foi caracterizada a área objeto de estudo, assim como é descrito o
procedimento metodológico executado pela pesquisa.

3.1 Caracterização da área
A bacia hidrográfica do rio Pitimbu-RN fica localizada no Estado do Rio Grande do Norte,
mais especificamente, na mesorregião Leste Potiguar (Figura 01), numa área total de
aproximadamente 12.397,7 hectares, ocupando parte dos municípios de Natal-RN, Macaíba-RN e
Parnamirim-RN, ambos integrantes da Região Metropolitana de Natal-RN (Tabela 01), e o seu acesso
pode ser realizado através das rodovias federais BR-226, BR-304 e BR-101. A sua forma pode ser
caracterizada como um polígono irregular, de modo que seu retângulo envolvente se encontra entre
os paralelos 5º 50’ 00’ e 5º 57’ 53’’ de latitude sul e os meridianos 35º 11’ 08’’ e 35º 23’ 19’’ de
longitude oeste. Essa bacia litorânea pode ser caracterizada como endorreíca, pois o seu rio
principal não deságua no mar, e apresenta a drenagem em forma dendrítica, por consequência da
geomorfologia da área (CRISTOFOLETTI, 1974). Ela faz parte de um conjunto de bacias hidrográficas
que integram a bacia de drenagem do Pirangi-RN, que tem o exultório no Oceano Atlântico,
banhando os municípios de Nísia Floresta-RN, São José do Mipibu-RN, e Vera Cruz-RN, além dos já
mencionados (BORGES, 2002).
O principal rio da bacia hidrográfica do Pitimbu-RN, de mesmo nome, tem aproximadamente
33 km de comprimento, sendo a sua nascente no município de Macaíba-RN, na comunidade de
Lagoa Seca, e seu exultório na Lagoa do Jiqui, no município de Parnamirim-RN. Aproximadamente,
13 km da sua extensão é caracterizada por área rural, predominantemente localizada no município
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de Macaíba, de modo que, à medida que adentra nos municípios de Parnamirim-RN e Natal-RN,
apresenta aglomerações urbanas e industriais nas suas margens (SENA, 2008).
O rio Pitimbu-RN desempenha grande importância estratégica para a zona rural do município
de Macaíba, e zona urbana dos municípios de Parnamirim-RN e Natal-RN, sendo responsável por
cerca de 30% do abastecimento de água do último município citado (OLIVEIRA 2012).

Figura 01: Localização geográfica da bacia hidrográfica do rio Pitimbu-RN.
Fonte: Os autores (2016).

Tabela 01: Ocupação da bacia hidrográfica do Pitimbu-RN, por município
Fonte: Os autores (2016).
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Município
Macaíba
Natal
Parnamirim

Área (ha)
4.718,41
1.001,34
6.678,04

%
38,05
8,07
53,86

Total

12.397,79

100
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3.2 Procedimentos metodológicos
Para atingir os objetivos gerais da pesquisa foram realizados os procedimentos
metodológicos detalhados a seguir. A delimitação da bacia do rio Pitimbu-RN, foi realizada a partir
da utilização das folhas 05s36_ e 06s36_, da missão topográica radar shuttle (SRTM), do ano de
2000, na qual contém as informações de coordenadas (x e y) e de altitude (z). Primeiramente, foi
extraída a drenagem a partir do aplicativo hidrology, presente no Sistema de Informação Geográfica
(SIG) ArcGis 10.3, a partir das seguintes ações: preenchimento (correção) da imagem (fill), definição
da direção e da acumulação de fluxo da água (flow direction e flow acumulation). Após esses
procedimentos, foi locado o exultório da bacia, para que seus limites fossem delimitados, através
do procedimento whatershed.
Após a extração da drenagem, e delimitação dos limites da bacia hidrográfica do rio PitimbuRN, foram separados os cursos d’água que estão passíveis de preservação permanente em suas
margens, de acordo com o Art. 4º da Lei nº 12.651 (novo código florestal): curso d’água natural
perene e intermitente, excluído os efêmeros.
Posteriormente a delimitação da rede de drenagem perene e intermitente, lagoas e
nascente, o próximo passo foi definir as áreas de APP, de acordo com a Lei nº 8.426 de 14 de
novembro de 2003 (RIO GRANDE DO NORTE, 2003), que dispõe sobre a faixa de proteção ambiental
do rio Pitimbu-RN, e a Lei nº 12.651 de 25 de maio de 2012 (BRASIL, 2012), novo código florestal.
Nessas legislações, sempre foi dada a preferência aos itens mais restritivos, como forma de escolher
os procedimentos corretos a serem adotados. Logo, foi adotado como parâmetro o leito maior
sazonal (LMS) dos rios perenes e intermitentes, definido pela legislação estadual, sendo essa mais
restritiva do que o novo código florestal, que adota o leito regular.
Para a nascente, lagoas, e os rios perenes e intermitentes, com o leito maior sazonal de até
200 metros de largura foi definida uma área de APP de 100 metros a partir das suas margens. Para
os rios com o leito maior sazonal superior a 200 metros de largura foi adotada uma área de APP de
200 metros. Essas áreas foram delimitadas a partir do aplicativo analysis tools, seguido dos
procedimentos proximity e buffer.
Após a definição das áreas de preservação permanente, foram delimitados os tipos de
cobertura do solo presentes na bacia. Essa delimitação seguiu uma adaptação do padrão proposto
pelo manual do uso da terra do IBGE (BRASIL, 2013), onde as seguintes classes foram identificadas:
áreas antrópicas agrícolas, áreas antrópicas não agrícolas, áreas de vegetação e solo exposto.
Para definir as classes, foi realizada para cada ano, uma classificação supervisionada por
máxima verossimilhança (MAXVER) de imagem multiespectral Landsat 7, para o ano de 2000, e
landsat 8 para o ano de 2015, através de uma composição de bandas colorida, vermelho, verde e
azul (RGB), para melhor identificação das classes pretendidas.
Com as áreas de preservação permanente, e as classes de cobertura do solo devidamente
delimitadas foi possível realizar uma correlação espacial das áreas de conflitos entre esses dois
produtos e definir sua distribuição geográfica calculando a sua área em hectares total e por classe,
para cada ano pesquisado, como segue na Figura 02. Os polígonos de conflito foram separados
através da função no aplicativo analysis tools, seguindo os procedimentos extract e clip. Para o
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cálculo das áreas de cada classe, assim como das áreas de conflito foi utilizado o aplicativo calculate
geometry.

Figura 02: Procedimentos para identificação das áreas de conflito entre a cobertura do solo e de
preservação permanente na bacia hidrográfica do rio Pitimbu-RN.
Fonte: Os autores (2016).

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A partir da metodologia utilizada e apresentada, foi possível chegar aos resultados
analisados e discutidos nesse tópico. Então, como podemos constatar, ao analisar a Tabela 02, no
ano de 2000, a classe de cobertura do solo que predominava na bacia hidrográfica do rio PitimbuRN era a de vegetação, com 6.588,4 hectares, ocupando cerca de 53,1% da área total da bacia. Em
segundo lugar de destaque, podemos citar as áreas antrópicas agrícolas, ocupando 24,6% da bacia,
e em seguida, as áreas antrópicas não agrícolas (15,2%), e por fim, o solo exposto (7,1%).
Entretanto, esse quadro muda no ano de 2015 com a intensa expansão urbana, e
consequente desmatamento, de modo que, nesse ano, as áreas antrópicas não agrícolas ocupam
5.235,5 hectares, representando cerca de 42,2% da área da bacia, enquanto que a classe de
vegetação diminuiu consideravelmente, se relacionada ao ano de 2000, ocupando apenas 29,6% da
bacia. Por sua vez, as áreas antrópicas agrícolas e o solo exposto, tiveram leve retração, de 1,3% e
2,2%, respectivamente.
Com isso, podemos constatar que durante o período pesquisado, a crescente expansão
urbana dos municípios de Macaíba, Natal e Parnamirim, pressionou os recursos naturais da bacia
hidrográfica do Pitimbu-RN, com destaque para os impactos negativos sobre a vegetação, através
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do desmatamento. Por sua vez, a classe antrópica agrícola, nos dois anos pesquisados, ocupa uma
área significativa na bacia hidrográfica do Pitimbu-RN, concentrada principalmente na zona rural do
município de Macaíba-RN, e em uma pequena porção do município de Parnamirim-RN.
Tabela 02: Cobertura do solo na bacia hidrográfica do Pitimbu-RN, 2000 e 2015.
Fonte: Os autores (2016).

Classes

Área 2000
(ha)

%
(2000)

Área 2015
(ha)

%
(2015)

Áreas antrópicas não
agrícolas

1.885,0

15,2

5.235,5

42,2

Áreas antrópicas
agrícolas

3.049,0

24,6

2.889,2

23,3

Áreas de vegetação

6.588,4

53,1

3.667,6

29,6

Solo exposto

875,3

7,1

605,4

4,9

Total

12.397,7

100

12.397,7

100

Podemos afirmar a partir da análise da Tabela 03, que no ano de 2000, a classe antrópica
agrícola foi a que obteve uma maior taxa de conflito, ocupando 385,0 hectares, e representando
cerca de 26,0% do espaço total das áreas de preservação permanente da bacia hidrográfica do
Pitimbu-RN. Com pequena taxa de conflito nesse período, as áreas antrópicas não agrícolas
invadiram apenas cerca de 5,6% e o solo exposto 3,8% das áreas de preservação permanente.
Consequentemente, no período citado, o conjunto das classes de cobertura do solo da bacia
hidrográfica do Pitimbu-RN, ocuparam irregularmente, 35,4% das áreas de preservação
permanente, totalizando 524,7 hectares de conflito.
Com relação ao ano de 2015, mesmo levando em consideração que a classe antrópica não
agrícola representa, neste ano, a maior parte da área total da bacia hidrográfica do rio Pitimbu-RN,
podemos afirmar que é a classe antrópica agrícola que causa o maior conflito com as áreas de
preservação permanente, ocupando cerca de 21,74% destas, em uma área total de 322,20 hectares.
Em segundo lugar fica a classe antrópica não agrícola, e em seguida, ocupando um pequeno
espaço, as áreas de solo exposto. Com isso, no ano em questão, as classes de cobertura do solo da
bacia hidrográfica do Pitimbu-RN, invadiram cerca de 42,5% do espaço destinado por lei para áreas
de preservação permanente, ocupando irregularmente 630,3 hectares, com aumento de 105,6
hectares de conflito, se relacionado ao ano anterior.
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Tabela 03: Área de conflito em áreas de preservação permanente por classe de cobertura do solo, na bacia
hidrográfica do Pitimbu-RN, 2000 e 2015.
Fonte: Os autores (2016).

Área
2000 (ha)

%
2000

Áreas antrópicas
agrícolas

385,0

26,0

Áreas antrópicas não
agrícolas

83,4

5,6

Solo exposto

56,3

Total

524,7

Classes

Área
2015
(ha)

%
2015

322,2

21,7

279,0

18,8

3,8

29,1

2,0

35,4

630,3

42,5

5. CONCLUSÕES
A partir dos resultados apresentados podemos concluir que as áreas de preservação
permanente na bacia hidrográfica do rio Pitimbu-RN encontram-se em contínuo processo de
degradação. Percebe-se, desta forma, um ineficiente desempenho do poder público, em suas
diversas escalas de atuação, municipal, estadual e federal, em conter práticas irregulares de
desmatamento, através de ações de fiscalização e controle sobre o desenvolvimento do uso e
ocupação do solo da área pesquisada, extremamente facilitada através do uso das novas
geotecnologias disponíveis, inclusive, de forma gratuita, permitindo diagnósticos rápidos e precisos.
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UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: AMBIENTE E POLÍTICA NO RELEVO CÁRSTICO
DE FELIPE GUERRA/ RN
M.R. F. Gonzalez1 e J. C. Saraiva Junior2
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RESUMO
Os aspectos do relevo de determinadas áreas do globo são
importantes critérios na definição das unidades de
conservação. No município de Felipe Guerra, localizado
no Estado do Rio Grande do Norte, região semiárida, há
presença de feições cársticas caracterizando-a como uma
potencial unidade de conservação ambiental. Assim, o
objetivo deste artigo é apresentar as condições
ambientais, particularmente do relevo cárstico do

município de Felipe Guerra que justificam sua
preservação. Os procedimentos metodológicos incluem
revisão da literatura e utilização de Geoprocessamento.
Os resultados apontam que mesmo com os estudos
realizados sobre a carste de Felipe Guerra e o
reconhecimento das cavidades não garante a
preservação da feição.

PALAVRAS-CHAVE: Relevo Cárstico, Unidades de Conservação, Felipe Guerra/RN.

PROTECTED AREAS: ENVIRONMENT AND POLICY IN THE KARSTIC RELIEF OF FELIPE
GUERRA / RN.
ABSTRACT
The relief aspects of some areas of the planet are
important criteria in the definition of the conservation
units. In the Felipe Guerra municipality, located in the Rio
Grande do Norte State, semiarid region, there is the
presence of caveman features characterizing it as a
potential environment conservation unit. Thus, the
objective of this paper is to present the environmental
conditions, particularly the karstic relief of the

municipality Felipe Guerra that justify its preservation.
The methodological procedures include a scientific
bibliographical review available in papers, theses and
monographies and the usage of Geoprocessing. The
results show that even with the studies performed about
the karst, especially the relief of Felipe Guerra and the
recognition of the cavity it does not guarantee the
preservation of the feature.

KEYWORDS: Felipe Guerra, Karst, Protected areas
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1. INTRODUÇÃO
O Estado do Rio Grande do Norte (RN) apresenta uma rica geodiversidade que evidencia a
evolução natural e a necessidade de conservação dos espaços em função da elevada pressão sobre
os recursos naturais. Dos diversos ambientes, as feições cársticas representam importantes parcelas
do patrimônio natural potiguar. As feições espeleológicas devem ser estudadas para que sejam
cumpridas as normas ambientais que regulam a delimitação e formas de exploração.
Apesar dos esforços destinados às atividades de prospecção das cavernas do Estado do Rio
Grande do Norte e de Felipe Guerra, o reconhecimento da cavidade somente não a torna um
patrimônio espeleológico, muito menos mantém sua conservação. Antes de 2008, as cavernas eram
protegidas e sua utilização somente poderia acontecer dentro de condições que assegurassem sua
morfologia, sua integridade física, e seu equilíbrio ecológico.
Porém, após 2008, com o Decreto Federal 6.640/2008, as cavernas para serem consideradas
feições do geossistema, precisam ter seu diagnóstico quanto ao grau de relevância, atributos
ecológicos, biológicos, geológicos, paleontológicos, históricos e culturais (BENTO et al., 2011). Ainda
é determinado que somente as cavernas de relevância máxima serão integralmente protegidas, as
demais poderão sofrer impactos, talvez que comprometam de forma irreversível a morfologia do
relevo.
Nesse sentido, são necessárias pesquisas que evidenciem a relevância das cavidades naturais
subterrâneas potiguares, muitas delas, desenvolvidas em ambiente semiárido. No Rio Grande do
Norte, os municípios de Jandaíra, Felipe Guerra Governador Dix-Sept Rosado, Baraúnas e Apodi
apresentam relevos favoráveis para o desenvolvimento das cavernas. Nestes municípios são
encontradas ameaças ao patrimônio espeleológico, em particular em Felipe Guerra, que apresenta
o maior número de cavidades naturais subterrâneas cadastradas pelo Centro Nacional de Pesquisa
e Conservação das Cavernas (CECAV, 2016).
Assim, esta pesquisa se propôs a analisar as características ambientais do município de Felipe
Guerra como elemento fundamental para a delimitação de Unidades de Conservação. Os objetivos
específicos contemplam a caracterização ambiental de Felipe Guerra, compreensão da
morfodinâmica sobre o relevo cárstico e apresentação dos compartimentos de relevo.
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Figura 01. Localização do município de Felipe Guerra. Fonte: Elaborada pelos autores (2016)

O setor de estudo está localizado no Oeste Potiguar (fig. 01) na mesorregião Oeste Potiguar
e na microrregião Chapada do Apodi, limitando-se com os municípios de Governador Dix-Sept
Rosado, Apodi e Caraubas. Dista cerca de 370 km da capital Natal, e 70 km da cidade de Mossoró.
Partindo de Natal o acesso é feito pela BR-304 e BR 405 ao Sul de Mossoró.

2. METODOLOGIA
Para o cumprimento dos objetivos propostos, foram realizados os procedimentos de revisão
da literatura científica disponível e levantamento de dados. Esses dados foram coletados ao se
pesquisar os sítios da Internet da Companhia de Pesquisa de Recurso Mineral, ou Serviço Geológico
do Brasil (CPRM), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Instituto de
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA), do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), do Cadastro Nacional de Cavernas (CNC) e do Centro Nacional de Pesquisa e
Conservação das Cavernas (CECAV) entre outros. Além disso, foi realizada uma entrevista com
Natália Rodrigues, servidora e bióloga do IDEMA/RN.
A utilização de recursos cartográficos e geotecnologias, como o Google Earth e o Google
Maps, para a análise de imagens, e o ArcGis 10.2 para a construção de mapas que ajudem na
localização, são fundamentais para compor esta pesquisa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A palavra Carste ou Karst, também conhecido como relevo cárstico, ou sistema cárstico é um
tipo de relevo caracterizado pela dissolução química das rochas, normalmente calcárias. O termo,
cujo significado é terreno rochoso, pode ser considerado um complexo dinâmico e em constante
modificação, principalmente pela ação da água, que atua na formação e modelagem do relevo. É
nesse tipo de relevo que se encontram as cavernas, que são aberturas naturais formadas em rochas
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abaixo da superfície do terreno, porém, larga o suficiente para a entrada do homem. Essa definição
é adotada pela União Internacional de Espeleologia- UIS (International Union of Speleology)
(ICMBIO, 2011).
O Estado do Rio Grande do Norte ocupa a 7° posição de Estado brasileiro com maior número
de cavernas. São registradas 589 e 92,2% delas estão inseridas na formação Jandaíra, que é a mais
extensa área de afloramento de carbonatos fanerozóicos do Brasil. Quase toda a porção da Bacia
Potiguar está inserida nesse afloramento, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBIO), 2011. O Cadastro Nacional de Cavernas do Brasil (CNC, 2013) caracteriza
o Estado do Rio Grande do Norte como o oitavo a ocupar o ranking dos Estados por ordem de
número de cavernas.
Alguns municípios apresentam a ocorrência de tais feições como Jandaíra, Apodi Mossoró e
Felipe Guerra. Somente no município de Felipe Guerra há 337 cavernas. São ainda modeladas por
ações físicas, químicas e biológicas. Nos aspectos físicos, pode-se destacar a ação dos ventos e a
mudança brusca na temperatura, provocando a dilatação e retração da rocha. Os agentes químicos,
dentre vários, são destacados os cursos d’água e as águas que são encontradas nas fissuras e no
teto das cavernas. E por último os agentes biológicos, que estão ligados diretamente aos seres vivos
que habitam esses espaços por busca de abrigo ou porque acidentalmente caíram e acabam
morrendo.
A biodiversidade que coloniza as cavernas é extensa, possuindo inúmeros organismos, em
destaque os invertebrados, que são capazes de adaptar-se as feições das cavernas, como fendas e
fissuras nas rochas. Estes espaços são utilizados como abrigos para muitos animais e organismos e
por não receber radiação direta, estes organismos não são fotossintetizantes, sendo assim, a fauna
presente, alimenta-se de fezes e carapaças deixadas por outros organismos, uma grande fonte de
nutrição, principalmente, daqueles organismos que habitam cavernas com menor presença de
água. Seu alimento ainda não é originário na região, ou seja, alóctone (SOUZA, 2003).
A fauna torna-se adaptável as condições e limitações das feições cavernícolas. São
encontrados nas cavernas, além da grande variedade de organismos, muitos animais fossilizados. O
olhar mais atento para estas questões traz inquietações importantes para a prática da conservação
do ambiente.
O setor de estudo abrange uma área de 282 km², inseridos nas folhas Apodi (SB.24-X-C-VI) e
Quixer é (SB.24-X-C-III), na escala 1:100.000, editadas pela SUDENE (figura 02).
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Figura 2: Mapa Geológico de Felipe Guerra. Fonte: CPRM (2005)

Segundo a CPRM (2005), o município de Felipe Guerra, encontra-se inserido geologicamente
na Província Borborema, sendo constituído pelos sedimentos das formações Açu (KA) em que é
representada por uma sequência de rochas siliciclásticas, variando desde conglomerados a argilitos,
constituindo a porção continental da Seqüência Transgressiva Albo-Cenomaniana (BERTANI et al.,
1990), pela formação Jandaíra (K2j) extensa região de calcário, sendo comumente conhecido por
lajedo, Medeiros (2001) e por depósitos aluvionares (Q2a) depósitos fluviais detríticos de idade bem
recente (Quaternário), que podem ser litificados com o tempo transformando-se em aluviões
antigos (GUERRA,1997).
Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 1971) o município de
Felipe Guerra apresenta solo litólicos, nos quais ocorrem em regiões semiáridas, principalmente em
áreas de afloramentos rochosos. São poucos desenvolvidos, rasos e não hidromórficos. São
normalmente pedregosos e/ou rochosos, moderadamente a excessivamente drenados com
horizonte A pouco espesso, cascalhento, de textura predominantemente média, podendo também
ocorrer solos de textura arenosa, siltosa ou argilosa. As elevadas temperaturas condicionam a
modelagem do relevo marcadamente por processos mecânicos, embora, durante a quadra chuvosa,
os processos químicos atuem na decomposição do carste.
Praticamente, todas as cavernas de Felipe Guerra estão inseridas em perímetro urbano, ou
seja, há presença de casas em seu entorno. Outro fator preocupante é o desmatamento que ocorre
para o cultivo agrícola e a pecuária, além dos impactos indiretos gerados pelos cultivos agrícolas
que consequentemente também utilizam agrotóxicos. Podendo atingir as águas superficiais
presentes em Felipe Guerra (CPRM, 2005), tornando-as impróprias para o consumo humano.
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Segundo a ICMBIO (2011), gera consequências negativas para as feições cársticas, que
devido à proximidade, são afetadas diretamente. A acelerada degradação dos recursos naturais
compromete o espaço e a qualidade de vidas atuais e vidas futuras. A finalidade da avaliação dos
impactos ambientais é relevante, pois com essa medida preventiva é possibilitado a análise mais
cuidadosa de qualquer atividade que possa acarretar degradação na qualidade do meio ambiente
(UFAL,2013).
A primeira manifestação legal sobre o interesse de conservar ambientes de cavernas se deu
pela resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) n° 009, de 24/01/1986. Essa
resolução visou a criação da Comissão Especial para a proteção do Patrimônio Espeleológico
(ICMBIO, 2011). Porém, somente em 1988, foi definido caverna como os ‘‘Bens da União’’, ou seja,
esses status deram um grande destaque para as cavernas, pois, passaram a ser patrimônio e
domínio da União. Em 1990 foram promulgadas normas que regulamentam a gestão do uso e
preservação das cavernas. (ICMBIO, 2011).
O conhecimento sobre o patrimônio espeleológico vem ganhando força no cenário nacional,
e o município de Felipe Guerra destaque no cenário potiguar, pois a maior parte dos estudos
realizados sobre a carste é no município. (BENTO, 2011; COELHO, 2008; CRUZ ET AL., 2010;
FERREIRA ET AL., 2010; SILVA, 2008).
A maior parte das feições cársticas hoje é associada com os processos ocorridos durante o
Quartenário, juntamente com a morfologia atual das cavernas, embora, algumas delas tenham sua
morfologia associada em um tempo geológico mais antigo, terciário. O sistema cárstico possui
feições superficiais que são geradas por águas de precipitação, atuando na modelagem da rocha,
formando as lapiás que são as formas mais pontiagudas, caneluras, gerados em rocha desnuda,
como também sob o solo. Estas podem atingir vários metros de comprimento (GUERRA et al., 2003).
As dolinas são depressões fechadas, em formato de funil e são comuns aos ambientes
cársticos. Estas feições estão presentes nas cavernas de Felipe Guerra (fig. 03), assim como os
espeleotemas, (estalactites e estalagmites, quando são unidas formam uma coluna) são feições
construtivas, geradas pelo acúmulo de depósitos químicos no interior da caverna. Na porção externa
do carste, laias e caneluras de dissolução evidenciam que a atuação dos processos superficiais.

Figura 3: Espeleotemas, Colunas (formação de estalactites e estalagmites), Dolinas. Fonte: ICMBIO (2011)

É levada em consideração a alta potencialidade de pesquisas, do turismo ecológico, rural e
de aventura. (CRUZ et al., 2009). Proteção da variedade de fauna (presença de animais peçonhentos,
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como cobras e aranhas, entre outros), como também da flora. O diagnóstico levantado pela CPRM
(2005) aponta ainda as águas superficiais, onde o município de Felipe Guerra é totalmente inserido
nos domínios do Rio Apodi- Mossoró, sendo as principais acumulações a Barragem do Mirador e a
Lagoa do Saco. Há presença de poços tubulares (39), e essas águas dos poços são comunitárias e
distribuídas para as famílias residentes no município. Para tanto, há uma medida de caráter urgente
em tornar o ambiente em unidade de conservação, com leis e medidas preventivas.

A CONAMA define: Resolução N° 001/86, Art. 1º:

“Impacto ambiental é definido como toda alteração das propriedades físicas, químicas e
biológicas do meio ambiente, causados por qualquer forma de matéria ou energia
resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetam a saúde, o bem
estar da população e a qualidade do meio ambiente”. É importante que se discuta o que
são impactos ambientais e o que eles podem ocasionar em qualquer espaço mal utilizado.
’’
As Unidades de Conservação (UCs) segundo o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e
Meio Ambiente (IDEMA) 2014 são espaços territoriais com características naturais relevantes e
limites definidos. De acordo com a Lei n.º 9.985 de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), as UCs podem ser de Proteção Integral, garantindo
a preservação total da natureza, ou de Uso Sustentável, que permitem seu uso de forma controlada.
Atualmente, o Estado do Rio Grande do Norte (RN) possui somente oito Unidades de
Conservação (IDEMA, 2014) e há somente uma única proposta de tornar o Monumento Natural das
Cavernas de Martins em UCs, ou seja, os estudos que são levantados sobre o patrimônio
espeleológico do RN ainda não despertaram o interesse do Governo do Estado em torná-lo em uma
área de conservação e proteção ambiental.
Em Felipe Guerra, destaca-se a Caverna do Trapiá. Encontrada em 2003, a caverna do Trapiá
possui 2.330 metros de desenvolvimento linear, considerado a maior caverna cadastrada do Estado
do Rio Grande do Norte. Essa feição cavernícola foi encontrada por meio de trabalhos em
prospecção, após a análise de imagens de satélite e devido as frequentes inundações da região,
somente em 2006 e 2007 que ocorreu as primeiras expedições espeleológicas, mas no ano de 2010
iniciou o mapeamento da caverna em parceria com o Cavernature, grupo de espeleologia do RN, o
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) e um grupo formado por
espeleólogos de todos os Estados do Brasil, Meandros Espeleo Club. (MOUTINHO, 2010)
Na fase de mapeamento, foi descoberto que a caverna não era somente a maior do RN,
ultrapassando a Furna Feia em Mossoró, mas sim, a maior do Brasil, formada por rochas calcárias
do período Cretáceo, com idade estimada em 65 a 144 milhões de anos. ‘’ A caverna do Trapiá se
destaca entre as demais do Rio Grande do Norte e levanta a possibilidade de novas descobertas na
região, segundo o analista ambiental Diego de Medeiros Bento, integrante e coordenador do CECAV
no Rio Grande do Norte. (MOUTINHO, 2010)
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Ainda há pouco material produzido sobre Trapiá, devido as suas condições desfavoráveis
para a exploração científica, porém, a ICMBIO (2011) produziu um relatório técnico sobre as
cavernas de Felipe Guerra e apresenta a caverna Trapiá (figura 04).

Figura 5. Mapa de identificação das cavernas quanto sua relevância e sensibilidade das feições
espeleológicas de Felipe Guerra. Fonte: ICMBIO (2011)

A figura cinco apresenta a sensibilidade ambiental quanto ao aspecto de patrimônio
espeleológico. O relatório produzido destaca que a caverna Trapiá ainda possui suas feições
cavernícolas intactas, porém se não houver uma efetiva ação do cumprimento da Lei que torna os
patrimônios espeleológicos em ‘’ Bens da União’’, o grau de conservacionismo será afetado. Uma
vez que, como mostra o mapa quatro, o perímetro urbano é inserido diretamente dentro das feições
cavernícolas.
Os esforços direcionados à criação das UC em Felipe Guerra estão sendo articulados por
gestores do Instituto de Desenvolvimento e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA). Uma
das servidoras responsáveis pela articulação (N.R.) afirma que:
‘’ No ano de 2014 foi criado o Programa de Fomentação a Criação de Unidades de
Conservação Municipal, pelo Núcleo de Gestão de Unidades de Conservação- NUC/IDEMA,
este tem o objetivo de auxiliar os municípios do Estado do Rio Grande do Norte a criarem
suas UC’s a nível municipal. Esse trabalho consiste em reuniões técnicas e com a
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comunidade, com o intuito de mostrarmos os procedimentos técnicos e jurídicos para a
criação e gestão dessas áreas protegidas. ’’

Segundo a servidora, houve procura da Secretaria de Meio Ambiente do município de Felipe
Guerra junto a direção do IDEMA para que fossem discutidas todas as etapas necessárias para a
criação de uma Unidade de Conservação e de sua importância para o município enquanto
patrimônio. Se houver uma resposta positiva da prefeitura, o IDEMA/RN irá auxiliar em todo o
processo. Assim, o relato da servidora confirma que
‘’No dia 19 de agosto de 2015, estive no município de Felipe Guerra, mais especificamente
no auditório da CONDIC, com representantes de algumas secretarias municipais, falando
sobre os procedimentos de criar a UC. Todos os presentes apoiaram a ideia e se mostraram
interessados em seguir com a proposta. Em seguida, tivemos uma excelente notícia que o
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas - CECAV do Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, já tem a proposta de criação para as cavernas,
a nível Federal.’’

Analisando o contexto ambiental de Felipe Guerra, faz-se necessária a execução dos
projetos com urgência. Turismo, urbanização e exploração de aquíferos, são atividades que
comprometem a conservação do patrimônio espeleológico de Felipe Guerra.

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS

O município de Felipe Guerra é inserido em ambiente de predominância cárstica, formado
por rochas calcárias do tipo formação Jandaíra e formação Açu. É um município rico em feições
cavernícolas, possuindo, 337 cavidades cadastradas até o momento.
Foi destacado neste artigo, que ainda não há uma delimitação na criação de uma Unidade
de Conservação no município, pois a própria Lei não favorece isso. Uma vez que foram criados
parâmetros que as classifiquem de relevância máxima para que seu perímetro seja preservado. As
cavernas de Felipe Guerra são de difícil acesso, portanto, ainda há poucos materiais que façam o
diagnóstico mais preciso das mesmas. Porém, fica a indagação de que como foi apresentado na
figura cinco, há uma grande quantidade de cavernas classificadas como relevância máxima para a
espeleologia do Estado do Rio Grande do Norte e ainda não são Uc’s e não são protegidas
totalmente, permitindo a exploração.
Há somente a intenção da criação de uma Unidade de Conservação, porém ainda é preciso
que seja praticado de forma efetiva, promovendo o quanto antes que as cavernas de Felipe Guerra
por meio da criação das UC’s. Garantindo que sua morfologia seja protegida e conservada.

XII CONGIC | II
II SECITEX

1392

5. REFERÊNCIAS
BENTO, Diego de Medeiros, CRUZ, Jocy Brandão, VERÍSSIMO, César Ulises, et al. Mapeamento,
caracterização ambiental e relevância do patrimônio espeleológico de felipe guerra/rn. Anais do 31°
Congresso Brasileiro de Espeleologia. Ponta Grossa/ PR, julho de 2011.
CASSETI,
Valter.
Geomorfologia.
Disponível
http://www.funape.org.br/geomorfologia/cap6/index.php. Acesso 28 fev, 2016

em:

CHRISTOFOLETTI, Antonio. Geomorfologia. São Paulo, Edgard Bluncher, 2° edição, 1980.
CADASTRO NACIONAL DE CAVERNAS NO BRASIL. Administração/ Ranking por litologia.
Disponível em: http://cnc.cavernas.org.br/Administracao/EstatisticaDetail?intTipoRel=3. Acesso
em 07 fev,2016.
CPRM. Geodiversidade do Estado do Rio Grande do Norte. Programa geologia do Brasil.
Levantamento da geodiversidade. Rio de Janeiro, 2010.
CPRM. Diagnóstico do município de Felipe Guerra. Projeto Cadastro de fontes de
abastecimento por águas subterrâneas. Rio Grande do Norte. Setembro, 2005.
IBGE.
Cidades/
Felipe
Guerra.
Disponível
em
http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?lang=&codmun=240370&search=%7Cfelipeguerra
ICMBIO. Relatório técnico final. Caracterização da sensibilidade ambiental e mapeamento
das cavernas de Felipe Guerra e do sítio espeleológico da furna feia e de áreas cársticas adjacentes.
Natal, 2011.
IDEMA. Unidades Estaduais de Conservação Ambiental do RN. Disponível em
http://www.idema.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=334&ACT=null&PAGE=null&PAR
M=null&LBL=MAT%C3%89RIA. Acesso 28 Março 2016.
ICMBIO. III curso de espeleologia e licenciamento ambiental. Brasília, 2011.
INSTITUTO CAMÕES. Glossário/ textos. Agronomia. Disponível em: http://www.institutocamoes.pt/glossario/Textos/Agronomia/HTM/composto.html. Acesso 09 fev, 2016.
BRASIL. Caatinga. Disponível em: http://www.mma.gov.br/biomas/caatinga. Acesso em 07
fev.2016

XII CONGIC | II
II SECITEX

1393

NOTIFICAÇÕES DE DENGUE NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO EM
NATAL-RN: UMA PROPOSTA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL
1

2

3

4

5

K. R. G. Silva ; L. M. M. Reis ; E.C. de A. Laport ; V. P. da Silva ; G. M. M. Raposo
3
4
E-mail: karla.rrgs@gmail.com¹;leci.reis@ifrn.edu.br²;erikaclaport@gmail.com ; valdenildo.silva@ifrn.edu.br ;
5
gleison.gmr@outlook.com

RESUMO
O presente trabalho trata da temática
notificação da dengue. O objetivo foi o de propor um
planejamento ambiental, contribuindo para a redução
das notificações de dengue, no bairro Nossa Senhora da
Apresentação, em Natal-RN, no ano de 2016. A
metodologia partiu de pesquisa bibliográfica, coleta de
dados secundários e realização de uma caminhada na
área para caracterização do local. Como resultado tevese a elaboração do o diagnóstico da real situação de
dengue do bairro e a proposição de um planejamento

ambiental, observando cenários e ações preventivas e
corretivas. Como contribuições, este estudo apresenta as
etapas mais utilizadas para elaboração de p rop ost a d e
planejamento ambiental, e evidencia alguns elementos
essenciais que contribuirão na prática de prevenção no
que diz respeito à proliferação de criadouros de insetos e
roedores, com foco no controle da proliferação do vetor,
Aedes aegypti, na redução do número de notificações da
dengue, no bairro, objeto deste estudo.

PALAVRAS-CHAVE: Dengue, Cenário, Planejamento

NOTIFICATION OF DENGUE IN NEIGHBORHOOD OUR LADY OF PRESENTATION NATAL-RN: AN
ENVIRONMENTAL PLANNING PROPOSAL
ABSTRACT
his work deals with the theme notification of dengue The
objective was to propose an environmental planning,
contributing to the reduction of dengue notifications in
the neighborhood Our Lady of the Presentation, in Natal,
Brazil, in the year 2016. The methodology set out
research literature, collection of secondary data and
conducting a walk in the area to characterize the site. As
a result there was the preparation of the diagnosis of
dengue real situation of the district and the proposition
of an environmental planning, observing scenarios and

preventive and corrective actions. As contributions, this
study presents the steps most commonly used for
preparation of environmental planning proposal, and
highlights some key elements that contribute in practice
prevention with regard to the proliferation of insect
breeding and rodents, focusing on vector proliferation
control, Aedes aegypti, in reducing the number of
dengue notifications in the neighborhood, the subject of
this study.

KEYWORDS: Dengue, Scenario, Planning
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1INTRODUÇÃO
O termo dengue tem origem espanhola, significando "melindre", "manha". Essa palavra faz
referência ao estado de moleza e prostração em que fica a pessoa contaminada pelo arbovírus
(abreviatura do inglês de arthropod-bornvirus, vírus oriundo dos artrópodos). Trata-se de um vírus
tem se propagado de forma intensa tanto em escala mundial quanto regional e local. Durante
muito tempo foi considerada uma doença benigna. Após as guerras mostrou-se com
características diferentes, pois, com as guerras agravou-se a circulação de vários sorotipos em uma
mesma área geográfica, assim, contribuiu para a ocorrência de febre hemorrágica grave.
No Brasil, é possível observar a facilidade de proliferação das denominadas “doenças
tropicais”, isto é, aquelas que estão diretamente ligadas a aspectos do meio como: temperatura e
umidade, condições de subdesenvolvimento e os aspectos geográficos regionais, além da
densidade demográfica urbana, comungando com a disposição inadequada dos resíduos sólidos e
das redes de drenagem de esgoto e de águas pluviais (BRASIL, 2013; FERREIRA, 2003; SILVA 2008).
Atualmente a maior parte da população mundial reside nas cidades e consequentemente
têm aumentado problemas de infraestrutura como moradia e saneamento básico. Nesse cenário,
problemas da diversidade de resíduos e de efluentes gerados, se deparam na contramão com a
ineficácia da gestão desses resíduos, pondo em dúvida a viabilidade do desenvolvimento
sustentável e tornando indubitável a importância do planejamento ambiental pautado no
saneamento básico atrelado: a água potável, a coleta de esgoto, a coleta de resíduos sólidos e as
galerias pluviais (LOURO; MENEZES, 2012; PLANSAB, 2013).
As condições socioambientais inadequadas, na maioria das áreas urbanas brasileira, têm
contribuído na propagação do vetor aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue, uma vez que o
clima quente e úmido e a urbanização desordenada e exagerada influenciam significativamente na
proliferação do mosquito e por conseguintemente nas notificações de dengue.
Estudos recentes destacam que os primeiros casos da dengue no Brasil têm registros de
que ocorreram no início do século XX, primeiramente nas cidades de Rio de Janeiro, avançando
para São Paulo e, posteriormente, para Salvador. Anos após esse acontecimento, o aedes aegypti
foi erradicado. Entretanto, devido ao relaxamento das medidas preventivas o vetor da doença
reapareceu e, atualmente, é uma das maiores preocupações para a saúde do Brasil (FERREIRA,
2006; NATAL, 2009, PLANSAB, 2013).
No curso dos últimos anos, os casos de dengue têm aumento no Brasil de maneira
considerável, difundindo-se por todas as regiões do país. Especificamente ao ano de 2016, recorte
temporal deste estudo, o aumento de casos de dengue foi a cerca de 73.872 casos notificados no
país, apresentando um crescimento de 48,2% em relação as 49.857 notificações do mesmo
período de 2015. Por conseguinte a região Nordeste está entre os primeiros colocados quando o
assunto se relaciona a soma de notificações da dengue, causada pelo aedes aegypti, ocupando o
segundo lugar, sendo a Região Sudeste, ocupando o primeiro lugar (BRASIL, 2016).
Na cidade de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte (RN), os primeiros casos de
dengue em Natal, foi notificado no ano de 1996. A doença apresentou característica epidêmica em
anos alternados, mas foi a partir de 2004 que se observou uma curva de crescimento no número
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de casos que culminou com uma epidemia no ano de 2008, desde então a dengue tornou-se um
problema de saúde pública no Município de Natal (RIO GRANDE DO NORTE, 2016).
Conforme o ultimo boletim epidemiológico da dengue, número 31, que correspondem aos
casos da doença, até primeira semana de agosto de 2016, Natal contava com um total de 12.109
casos notificados na região, onde 1.151 casos foram notificados em apenas no bairro de Nossa
Senhora da Apresentação, localizado na Região Administrativa Leste de Natal. Esse bairro foi o de
maior notificação, justificando dessa forma o estudo nesse local (RIO GRANDE DO NORTE, 2016).
O objetivo foi o de propor um planejamento ambiental, contribuindo para a redução das
notificações de dengue no bairro Nossa Senhora da Apresentação, em Natal-RN, no ano de 2016.
Justificou-se esse trabalho, de proposta de planejamento ambiental, visto que a tarefa de
gerenciamento sustentável, de áreas urbanas, requer práticas aplicadas no combate ao vetor e a
proliferação do mosquito Aedes Aegypit e, consequentemente, que se reduzam as notificações da
dengue, no bairro de Nossa Senhora da Apresentação, em Natal-RN.

2 PLANEJAMENTO AMBIENTAL
Entende-se por planejamento ambiental todo o esforço da civilização na direção da
preservação, gestão e conservação dos recursos naturais de um território, com vistas melhoria de
vida e do ambiente. Nesse contexto, a gestão ambiental urbana refere-se à ação de gerenciar o
espaço geográfico urbano de forma que seja sustentável, por meio de ações participativas dos
diferentes segmentos da sociedade local (FRANCO, 2001; LOURO; MENEZES, 2012;SANTOS, 2004).
O planejamento ambiental é o elemento básico para o desenvolvimento socioeconômico
voltado para a melhor utilização dos recursos naturais, cujas fases de diagnóstico e de cenários
tornam-se caminhos para a compreensão das potencialidades e das fragilidades da área, para a
elaboração das propostas de ações definidas, conforme assegurou Albano (2013). Para esse, o
planejamento ambiental é a base para o desenvolvimento sustentável, compreendido como a
maneira possível para a provocação de melhoria de vida da população.
Porém, na construção do planejamento ambiental é necessário um foco, devendo seguir
uma óptica: “programático (projeto, programa e plano); temporal (curto, médio e longo prazo);
territorial (nacional, federal, estadual e municipal)”, sendo que todas devem se inter-relacionar na
tomada de decisão, de questão problema, e de estratégias de ação. O ato de planejar pode ser
entendido como, ação técnica em que o planejador presta serviço público, por meio de
ordenamento das atividades, num determinado local (SOUZA, 2004, p.25).
Ademais, no planejamento definem-se os objetivos, metas, parcerias, estratégias e
período, visto que, “trata-se da realização de trabalhos técnicos, somada à articulação de vários
atores, considerando o meio ambiente como temática transversal à todas as atividades realizadas
seja pelo setor público sejam pelo privado” (SÃO PAULO, 2009,p.16).
Assim, o contexto do planejamento pode ser abordado e observado em diversas áreas do
conhecimento, referindo-se a processos e instrumentos de sistematização de ações que visam
atingir metas e objetivos de cunho ambiental à luz da gestão, local.
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Por esse viés, Philippi et al. (2014) expõem a tese de que a ideia de processo de
planejamento está baseada na compreensão de que somente ocorre eficazmente se houver todas
as fases de desenvolvimento técnico: levantamentos e diretrizes, projeto, execução e reanálise.
O planejamento ambiental, deve ser proposto a partir de alguns elementos importante,
como: o diagnóstico que incluiu o levantamento da situação socioambiental, evidenciando a
climatologia, índices pluviométricos, as morfologias, as características socioeconômicas; os
cenários como um meio para representar e esclarecer a ação presente e futuros possíveis. Na
caracterização dos cenários distinguem-se dois grandes grupos de cenários: exploratórios ou ideal
e desejado ou normativo. Os cenários exploratórios têm um conteúdo essencialmente técnico; o
desejado ou normativo têm uma postura de considera a estratégias dos atores sociais, seus
desejos (SÃO PAULO, 2009; SANTOS, 2004; PHILIPPI et al.,2014).

3 DIAGNÓSTICO SOCIAL, ECONÔMICO E AMBIENTAL
3.1 Breve histórico do bairro
O Bairro Nossa Senhora da Apresentação surgiu na década de 1970 (Figura 1), atrelado às
políticas habitacionais empreendidas durante o Regime Militar Brasileiro (1964 - 1985), que por
sua vez foram financiadas via instituições públicas de provimento da casa própria, como a
Companhia da Habitação (COHAB), subordinada ao Banco Nacional de Habitação (BNH).

Figura 1: Bairro Nossa Senhora da Apresentação
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Esse bairro leva o nome da Padroeira da Cidade do Natal, reverenciada a 21 de novembro.
Este bairro surgiu na década de 80 e consolidou-se a partir da construção de conjuntos
habitacionais na região, como Parque dos Coqueiros (1990), empreendimento direcionado às
pessoas de maior renda, em relação às que se voltava para a ocupação dos loteamentos. O
conjunto se tornou o exemplo expresso da fragmentação interna do bairro, ou seja, a figura dos
loteamentos passou a coexistir com um bairro de classe média, que paralelamente se
consolidavam simultaneamente ao surgimento das primeiras favelas, todas estas em um único
espaço; Alvorada IV (1991), Planície das Mangueiras (1991) e Alameda das Fronteiras (1992).
Nossa Senhora da Apresentação surgiu oficialmente atrelado à consolidação jurídica dos
bairros em Natal. A sua fundação data-se ao mesmo período dos outros bairros do município,
onde a legalização foi respaldado também pela mesma lei 4.328, de 05 de abril de 1993, ainda na
administração do prefeito Aldo Tinoco Filho (NATAL, 2009).
Esse é um dos bairros onde proliferam loteamentos por dispor de áreas vazias que
permitem a expansão até as fronteiras municipais norte/noroeste e com o Distrito Industrial. O
bairro possui uma área de 1.026,40 hectares. Algumas propriedades privadas transformaram-se
em loteamentos, onde, atualmente, se encontram inúmeras residências. Um desses era o
loteamento Santarém, com 236,5 hectares, que foi transformado em 1.590 lotes. Em 1995, a
comunidade local pleiteou a mudança do nome Santarém para Vale 9 Dourado. Através do
Decreto nº. 5.875/96, o gestor público municipal oficializou o novo nome. Este é o maior
loteamento do bairro Nossa Senhora da Apresentação

3.2 Diagnóstico ambiental
Diagnóstico ambiental pode ser definido como o conhecimento de todos os componentes
ambientais de uma determinada área (país, estado, bacia hidrográfica, município) para a
caracterização da sua qualidade ambiental (AZEVEDO, 2009; SANTOS, 2004).

3.2.1 Meio físico
O bairro Nossa Senhora da Apresentação é considerado periférico, situado na região
administrativa Norte da cidade, onde possui consideráveis extensões territoriais e demográficas. A
extensão física-territorial do Nossa Senhora da Apresentação é de 1.024 hectares, o que o deixa
em segundo lugar no quesito dimensão espacial, pois o bairro vizinho de Lagoa Azul tem a
extensão de 1.167,47 hectares (SEMURB, 2010).
A geologia do bairro de Nossa Senhora da Apresentação é formada por rochas
sedimentares. O bairro de Nossa Senhora da Apresentação faz limites com outros municípios da
região metropolitana de Natal, esses limites são estabelecidos: ao norte com o município de
Extremoz; ao leste com o munícipio de São Gonçalo do Amarante; ao sul com o bairro de Igapó. Já
na porção oeste, o bairro tem como se limite estabelecido às linhas férreas da Companhia
Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), que marca a divisa com o bairro Lagoa Azul (veja Figura 1).

3.2.2 Meio biológico
Assim como a capital Natal, apresenta um clima tropical úmido, com temperatura média
em torno de 28º C.
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O bairro Nossa Senhora da Apresentação está localizado na região administrativa que
possui cobertura vegetal diferente da observada no litoral. A característica desse território
permite o desenvolvimento de uma cobertura vegetal que apresenta variações, os principais
fatores que possibilitam a ocorrência de variações são o relevo, a exposição ás correntes eólicas e
a grande radiação solar. Por influência desses fatores, o porte predominantemente herbáceo,
subarbustivo e arbustivo. O bairro apresenta boas condições de recargas do aquífero do barreiras,
e apresenta corpos receptores de substancial importância para a concepção do sistema de
drenagem da Zona Norte.

3.2.3 Meio socioeconômico
Nossa Senhora da Apresentação possui população estimada de 79.759 habitantes, com
média de 3,5 habitantes por residências. Entre os habitantes 41.148 são do sexo feminino e
38.611 do sexo masculino. Cerca de 63,1% da população está na faixa etária de 15 a 64 anos
(CENSO, 2010)
O bairro conta com infraestrutura básica. Cerca de 98% das residências possuem ligação
para o abastecimento de água e 81% ligação com a rede de esgotamento sanitário. Ao todo a
população produz cerca de 41,24 toneladas de lixo por ano e conta com o sistema de coleta de lixo
regularmente (CENSO, 2010)
O bairro, objeto deste estudo, possui três unidades básicas de saúde e dois hospitais, entre
eles o hospital Maria Alice Fernandes que possui atualmente 67 leitos e o hospital da mulher e
maternidade Dr. Leide Morais.
Na área da educação Nossa Senhora da Apresentação dispõe de 27 unidades de ensino, em
que 24 são escolas, compondo-se por 8 municipais, 1 estadual e 15 particulares e 3 creches, sendo
2 municipais e 1 particular.

4 CENÁRIOS
A situação ambiental do Bairro Nossa Senhora da Apresentação, expõe um cenário propício
para a proliferação do vetor Aedes aegypti um dos causadores do vírus da dengue. Esse cenário,
exterioriza exposição de resíduos sólidos nas ruas, acúmulo de efluentes de águas servidas e
esgotos de sanitários (Figura 2) caracterizando a falta de saneamento básico. Expõe ainda
inúmeras construções abandonadas com considerado acúmulo de resíduos de construção civil.

Figura 2 - Disposição de resíduos sólidos de água servida e construção abandonada
Fonte: Os autores (2016)
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O cenário utilizado para o estudo em questão será o exploratórios ou Ideal (CARVALHO,
2009; SANTOS, 2004), pois, encaixa-se nessa perspectiva de trabalho, tendo a função de
estabelecer uma direção para o futuro a ser “perseguido” pelo Estado, bem como pela sociedade.
Este cenário estabelece metas e ações a serem realizadas, propondo medidas preventivas e
resilientes, tendo em vista o quadro geral do bairro estudado. Sendo realizado no período entre
2015 e 2016.
A Figura 2 expõe a disposição de resíduos sólidos e de água servida, além de áreas
abandonadas com acúmulo de resíduos de construção o estado de gestão dos resíduos sólidos no
bairro objeto desse estudo. Essa imagem é frequente no local, deparou-se com disposição
inadequada de resíduos sólidos e com isso percebe-se a possibilidade da formação de focos, não
só do Aedes aegypti, mas também de insetos, como baratas, escorpiões e animais roedores.
Deixando a comunidade vulnerável e a situação de insalubridade ambiental. Além disso, a
disposição dos resíduos considerados como aspectos contribuem de forma avassaladora para a
formação de impactos da poluição visual. Terrenos e construções abandonadas são cenários
frequentes no bairro, contribuindo para acúmulo de água da chuva.
Estudos apontam que a disposição de água servida a céu aberto formando poças de água
paradas demonstrando ausência de saneamento básico, especialmente dos serviços de coleta de
esgoto, os quais tem o poder de alterar o cenário das notificações de ocorrências de dengue no
local, objeto deste estudo. Além disso, destacam que, o contato diário de crianças é áreas com
precárias condições insalubres as expõe a doenças que prejudicam sua capacidade de interação
social, seu aprendizado escolar e seu desenvolvimento cognitivo (BRASIL, 2010).
A inspeção desses locais é importante para controle do vetor da dengue, sendo assim os
profissionais podem ensinar aos moradores meios de evitar a proliferação do mosquito dentro das
residências, além de determinar se está havendo reprodução dos mosquitos. O poder público
deve preparar planos de ação emergenciais, caso aconteçam surtos e epidemias da doença, além
de realizar campanhas escolares, campanhas de limpeza entre outras ações que objetivam a
obtenção de resultados eficaz no controle do vetor (SILVA, 2008).
Podemos observar, na figura abaixo, que órgãos fiscalizadores ambientais responsáveis por
fiscalização ambiental no Estado do Rio Grande Norte, estão cientes da situação desse bairro, pois
são frequentes no local. Segundo relatos de alguns moradores, essa situação de má infraestrutura,
que é evidente nas imagens, tem trazido muitos transtornos, no quesito da proliferação de
doenças e ainda mais a transmissão pelo vetor do Aedes aegypti.

5 PROPOSTA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL
5.1 Apresentação da proposta de planejamento ambiental
A proposta de um planejamento ambiental tem suas raízes na Constituição Brasileira, no
Art. 225 em que informa que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e
à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Deixando
evidente o direito que os cidadãos de Nossa Senhora da Apresentação têm perante o Estado.
XII CONGIC | II
II SECITEX

1400

Durante a visita ao bairro de Nossa Senhora da Apresentação, foi possível observar a
deficiência da população local, nos termos de infraestrutura do bairro, como, ruas sem
pavimentação, lixo em lugares inadequado e falta de educação ambiental dos próprios moradores.
É muito preocupante, pois esse conjunto de fatores tem valores que contribui para os altos índices
de casos do vírus da Dengue na região desse bairro situado na zona administrativa norte de Natal,
que detém o maior número de notificações de caso da doença, de acordo com dados do boletim
epidemiológico da Secretaria de Saúde de Natal.
Tendo em vista essas informações, a proposta desse planejamento ambiental nessa
localidade, é de identificar e propor medidas mitigatórias visando prevenir, diminuir e mitigar as
questões ambientais atreladas as notificações de ocorrência da dengue, que estejam
proporcionando surtos de doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Para isso, foi utilizado o
método ideal de planejamento ambiental, que tem a proposta de relacionar a situação existente
no determinado espaço geográfico e estabelecer um novo cenário para essa área (Quadro 1)
destacando: problemas, cenários, metas, ação, como desenvolver, quem irá desenvolver e quando
desenvolvê-lo.

5.2 Dimensão ambiental: definição das atividades
Frente à situação ambiental do bairro de Nossa Senhora da Apresentação, propõem-se
como medidas mitigadoras, tais como, projeto de educação ambiental para a comunidade local.
Sendo aplicado através de rodas de conversas em escolas, para toda população, tendo como
principal enfoque, medidas preventivas contra a dengue.
Para que a população esteja informada da situação em que seu bairro se encontra, o
projeto visa à sensibilização dos cidadãos nas questões ambientais. Levando em consideração os
gargalos observados no bairro, a redução dos resíduos sólidos é uma das metas propostas como
projeto de educação e sensibilização ambiental.
Na comunidade observou-se a presença de terrenos baldios e construções abandonadas,
abrigando uma série de resíduos de podas, plásticos e destroços de construção civil, evidenciando
local propício para acúmulo de insetos e possível receptáculo de mosquitos. Diante desse quadro,
propõe-se, localização de todas as situações semelhantes, limpeza, e redução dos resíduos
disponível nesses locais, realizando ainda constantes monitoramentos dos mesmos.
Uma das situações mais frequentes no bairro Nossa Senhora da Apresentação é a
disposição de água servida ao longo das ruas. Esse problema acarreta inúmeras consequências
para os seres humanos, além de atrair mosquitos e ser foco dos mesmos.
Além do caos que é a exposição de esgoto nas ruas, ainda encontra-se no local formação
de pequenos lixões, causando impacto visual no bairro. Com a formação de pequenos lixões, há
também o acúmulo de água da chuva nesses resíduos, deixando o local propício para mais um
foco do mosquito vetor. Mediante os problemas encontrados, pode-se ver no quadro abaixo, a
síntese da proposta de planejamento ambiental, tendo como foco no planejamento ambiental os
seguintes passos: dimensão, diagnóstico (problema), cenário, meta; ação (gestão); como?, quem?
e quando? (Quadro 1).
Quadro 1 – Síntese da proposta do planejamento ambiental
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Diagnóstico
D Resíduos
I Sólidos
M
E
N Terreno e
S construção
Ã abandonad
O a

A
M
B
I
E
N
T
A
L

*

Cenário
Redução da
disposição
inadequada

Meta
Reduzir
100%
e
visitar as
residências
Limpeza
e Reduzir
monitorame 100%
nto desses
locais

Disposição
de
água
servida a
céu aberto.

Eliminar
a Reduzir
disposição
100%
de
água
contaminada
nas ruas por
meio
de
saneamento

Poluição
visual

Reduzir
impacto
visual
bairro.

Ação
Projeto de
educação
ambiental
local
Mapear
terreno
abandonad
o;
promover a
limpeza
diária
Instalação
de redes de
drenagem
e sistemas
de
tratamento
de
efluentes;

o Reduzir
100%
do

Retirar os
resíduos e
arborizar o
local.

Água
Eliminar
Reduzir
parada
pontos
100%
dentro de possíveis de
resíduos
focos

Projetar
coletores
de lixo com
proteção
da chuva

Quem
Qd*?
Gestores
1 ano
Ambientais;
Representante
comunitário
Campanhas de Gestores
1 ano
esclarecimentos ambientais e
do risco daquele moradores
ambiente
e vizinhos
da
monitoramento área de estudo
Como?
Sensibilização
através de rodas
de conversas

Programa
de
política públicas
de
Natal;
Melhor
planejamento
da secretaria de
obras,
juntamente com
a CAERN
Plantar mudas
frutíferas
nos
locais
de
disposição de
resíduos
Promover
a
instalação
de
coletores
de
resíduos
ao
longo das ruas

Políticos
e 1 ano
servidores,
municipais e
estaduais dos
setores
de
obras
e
saneamento
básico
Gestores
1 ano
ambientais e
Representante
s comunitários
Gestor
ambiental
Moradores

1 ano
e

quando?

Fonte: Os autores (2016).

6 CONCLUSÃO
A proposta apresentada, planejamento ambiental, evidencia alguns elementos essenciais
que contribuirão na prática de prevenção no que diz respeito à proliferação de criadouros de
insetos e roedores, mas principalmente, no controle da transmissão, pelo vetor do Aedes aegypti,
da dengue e consequentemente na redução do número de notificações de ocorrência da dengue,
no bairro, objeto deste estudo.
A proposição é claramente orientada para a gestão pública e privada, além da comunidade
local, porém requer uma discussão participativa de todo esses segmentos sociais, ao entender que
a compreensão deste planejamento e os ajustes específicos são elementos fundamentais para a
viabilidade da redução de notificações, de ocorrência da dengue, e da expansão de melhoria de
vida no bairro de Nossa Senhora da Apresentação, em Natal-RN.
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RESUMO
As feiras livres representam uma importante atividade
social, econômica e cultural. É a partir delas que diversas
pessoas obtêm sua fonte de renda, enquanto outras
desfrutam de diversos produtos, em especial os
alimentícios, a um preço acessível. Em contraste aos seus
benefícios, surgem os problemas ambientais. Baixas
condições sanitárias, poluição sonora, desorganização e
destinação incorreta de resíduos são apenas alguns
desses problemas. O objetivo geral foi o de conhecer a
situação ambiental da feira livre na Cidade da Esperança,
localizada na Zona Oeste de Natal-RN, no ano de 2016. A

metodologia deu-se mediante pesquisas bibliográficas,
documentos legais que dispõe sobre diferentes aspectos
ambientais e ida a campo para caracterização da área e
coletara dados primários por meio de entrevistas com
feirantes e clientes. Os resultados revelam uma sociedade
que muito se incomoda com a situação ambiental da feira
livre, mas pouco sabe sobre práticas de controle dos
resíduos sólidos, poluição sonora e limpeza da feira.
Sendo assim, tornam-se necessárias propostas de
intervenção, com o propósito de realizar o controle
ambiental da feira.

PALAVRAS-CHAVE: Controle ambiental, Feiras Livres, Meio Ambiente

ENVIRONMENTAL SITUATION OF FREE TRADE FAIR IN THE CIDADE DA ESPERANÇA
IN NATAL-RN
ABSTRACT
The fairs are an important social, economic and cultural
activity. It is from them that many people get their
source of income, while others enjoy various products,
especially food, at an affordable price. In contrast to its
benefits, there are environmental problems. Low
sanitation, noise, clutter and incorrect disposal of waste
are just some of these problems. The overall objective
was to meet the environmental situation of free fair at
Cidade da Esperança located in Natal-RN West Zone in
the year 2016. The methodology was given by library
research, legal documents providing for different

environmental aspects and going to the field to
characterize the area and had collected primary data
through interviews with market traders and customers.
The results reveal a society that really bothered by the
environmental situation of free fair, but know little
about control practices of solid waste, noise pollution
and cleaning of the fair. Therefore, become necessary
intervention proposals for the purpose of performing
the environmental control of the fair.

KEYWORDS: Environmental Control, Free Trade, Environment
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1. INTRODUÇÃO
Mesmo com a evolução diária da tecnologia e a supervalorização das atividades de circuito
superior (QUEIROZ, AZEVEDO, 2012) as feiras livres ainda atuam como um fator social, econômico
e cultural de intensa significância. Esse mercado de rua está presente no mundo inteiro desde a
antiguidade, variando suas características de acordo com o lugar onde ocorre. No Brasil, não
existem registros concretos sobre o surgimento da primeira feira, mas é certo que diversas
pessoas se relacionavam e adquiriam seus sustentos através dela. Na cidade de Natal, localizada
no estado do Rio Grande do Norte (RN), o cenário é o mesmo.
Além de ser o ambiente de trabalho de diversos cidadãos, é possível encontrar produtos de
boa qualidade e preço baixo nas mais de 20 feiras existentes. No entanto, assim como outras
atividades econômicas, esse tipo de comércio acarreta uma série de problemas ao meio ambiente
dos resíduos sólidos, poluição sonora e limpeza da feira, dentre outros.
Tomando como ponto de referência e objeto de estudo a feira livre da Cidade da
Esperança, situada na Zona Oeste de Natal, surgem alguns questionamentos relacionados a esses
problemas. De onde os alimentos vendidos nela vêm? Para onde vão os restos? Como é feita a
limpeza da área em que ela se situa? Para onde vão os resíduos sólidos produzidos nesse tipo de
comércio? Para responder as indagações, este estudo teve como objetivo geral conhecer a
situação ambiental da feira livre na Cidade da Esperança, localizada na Zona Oeste de Natal-RN, no
ano de 2016.
Justifica-se essa pesquisa na medida em que este estudo poderá contribuir para realizações
de medidas de controlo ambiental local, como um guia para melhor funcionamento das feiras
livres, ferramenta de prevenção à proteção do planeta, tanto para gestão pública quanto privada.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1. Recurso natural
Conceitua-se recurso natural, como um elemento ou fator do meio natural, que esteja
disponível para ser utilizado, ou não, pelo homem para satisfazer as suas necessidades físicas e
culturais. É importante considerar que eles se distribuem no espaço geográfico por processos
naturais, mas a sua apropriação se dá por valores pregados socialmente (VENTURI, 2006).

2.2. Situação e controle ambiental
A situação ambiental é entendida, mediante a percepção contemporânea, mediante a
relação homem-natureza no contexto de que como a “sociedade humana pode transformar e
utilizar os espaços de forma diferente do ambiente que a natureza produziu, baseado em uma
economia” que se sustente mediante dimensão socioambiental (FLORIANO, 2004. p.13).
Já o controle ambiental define-se como a junção de prescrições que objetivam a
fiscalização dos impactos ambientais negativos de cunho físico (antrópico), pretendendo corrigir
ou reduzir as consequências das atividades humanas sobre a qualidade ambiental. Esse controle
tem embasamento em três princípios: o licenciamento, a fiscalização e o monitoramento
(PEREIRA; BRITO, 2012).
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2.3. Feiras livres em Natal
As feiras livres reúnem diversas mercadorias para venda no Brasil todo. Normalmente são
realizadas nas ruas, ao ar livre, dividida por barracas, funcionando, na maioria dos casos, com o
intervalo de tempo de uma semana. Além de ser uma prática social, política e cultural muito
importante, a feira é também uma instituição econômica. A Lei Municipal 6.015/2009 que dispõe
sobre a regulamentação das feiras livres destaca que essas possuem a finalidade de expor e
vender mercadorias no varejo, sendo alimentícias ou não, em local público e transitoriamente,
mediante a autorização do poder público do município (NATAL, 2009).
Atualmente tem-se mais de 22 feiras livres, em Natal, essas são constantemente ofuscadas
pelos supermercados, aumentando cada vez mais o abismo entre o circuito superior e o inferior
(NATAL, 2016; QUEIROZ, AZEVEDO, 2012). Sobre a limpeza de feiras livres, a Cartilha de Limpeza
Urbana determina que as higienizações destas devam ser feitas logo após seu término e de forma
rápida, de modo a desobstruir o trânsito no logradouro e, acima de tudo, evitar a fermentação da
matéria orgânica, que no nosso país é acelerada devido ao clima. É também essencial que a feira
termine no horário estabelecido e que os feirantes mantenham recipientes para lixo ao lado das
bancas.
São recomendações de importância para uma limpeza eficiente: Iniciar o serviço tão logo a
feira termine; varrer toda a área utilizada, e não, como frequentemente ocorre, apenas a faixa das
sarjetas; varrer o lixo do passeio e do centro da rua para as sarjetas, de onde será removido (feiras
instaladas em ruas); recolher o lixo, à medida que for varrendo, através de equipamento
adequado (caminhão basculante, por exemplo); lavar o logradouro após a varredura e remoção
(quando o piso for pavimentado); aplicar desodorizante no setor de venda de peixe.

2.4. Agrotóxicos e agricultura familiar
Os agrotóxicos considerados como: pesticidas, defensores agrícolas, praguicidas ou
simplesmente agrotóxicos são, conforme Miller JR. E G. Tyler (2014, p.382), substâncias químicas
que “podem causar danos à saúde” humana enquanto que “as substancias químicas podem causar
diversos tipos de lesões”. Por esse viés, conforme o aumento da população houve o acréscimo da
demanda por alimento. A monocultura tomou força, desenvolvendo-se assim mais tecnologia e
consequentemente o uso de agrotóxicos com a promessa de que a agricultura em países em
desenvolvimento como Índia e Brasil iria melhorar. Esse evento foi chamado de Revolução Verde e
ocorreu entre 1960 e 1970 (CAPELLO, 2013).
As aplicações sem manejo adequado de agrotóxicos trazem consequências à saúde
ambiental, gerando a poluição dos solos, águas, além da intoxicação do homem e dos animais
decorrente da migração do produto químico para outros locais (MILLER JR.; G. TYLER, 2014). Nesse
cenário a agricultura familiar, na ótica do coletivo, destaca a importância de respeitar o tempo da
natureza, visando sempre uma economia mais sustentável. Porém com a reviravolta da Revolução
Verde, muitas famílias permaneceram em seus locais, seja pela tradição ou por razões afetivas.
Esse movimento tinha o objetivo de se contrapuser as ações das indústrias, em que o
trabalhador é explorado e o ambiente esquecido, abdicando o uso de agrotóxicos e fertilizantes,
possuindo enorme sensibilidade com o ambiente. Mas o grande ponto é que: elas possuem uma
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ligação descomunal com a terra, além de incentivar a prática de hábitos saudáveis, o que gera
uma série de ótimos resultados, como a ligação entre as famílias, à redução de desperdício
alimentar, sem contar com a redução de lixo, afinal não será gasto tanto com embalagens,
consequentemente produzindo menos resíduos.
Pensar na melhoria da saúde e condição de vida do homem do campo também é o foco
desta atividade. O estado tem por obrigação estimular a educação ambiental, assim como o
estabelecer medidas que enalteçam os agricultores, mostrando a sua importância para a
sociedade, investir em tecnologia sustentável e políticas públicas. O incentivo financeiro para que
o produtor rural mantenha seu campo de cultivo também é muito relevante, afinal, no fim da
produção, o estado sai beneficiado com tal atividade. Segundo a FAO, até 2050 a atividade de
alimentar a população não se restringirá apenas as monoculturas, pois os pequenos agricultores e
seus produtos alimentarão boa parte dos 9 bilhões de habitantes (CAPELLO, 2013).

2.5. Resíduos sólidos
A Associação brasileira de normas técnicas (ABNT) número 10.004 caracteriza um resíduo
sólido e semissólido como todo resíduo proveniente de atividade agrícola, industrial, hospitalar
e domiciliar, incluindo os resíduos domésticos e também os oriundos de limpeza urbana. O lodo
originado de estações de tratamento, assim como líquidos em que as características exijam
condições de tratamento economicamente inviáveis em relação às tecnologias dispostas ou
impossibilitem o seu lançamento na rede pública de esgoto ou corpos de água também estão
incluídos nessa caracterização.
Os resíduos devem ser reaproveitados ao máximo, seguindo uma regra de não geração,
redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos, ou seja, resíduos sólidos que não possuem mais utilidade,
após passarem por todos os processos de tratamento e tecnológicos realizáveis economicamente
O destino final dos resíduos sólidos tem de ocorrer de forma ambientalmente adequada, sem
oferecer riscos à saúde pública, buscando como alternativas: a reciclagem, compostagem,
recuperação e o aproveitamento do potencial energético (ABNT, 10.004).

2.6. Poluição sonora
Define-se Poluição Sonora como um conjunto de diversos ruídos oriundo de uma ou
diversas fontes de som, manifestadas ao mesmo tempo. Os problemas relativos aos níveis
excessivos de ruídos estão incluídos entre os sujeitos ao controle da poluição ambiental, cuja
normatização e estabelecimento de padrões compatíveis com o meio ambiente equilibrado e
necessário à sadia qualidade de vida, é atribuída ao Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), de acordo com que dispõe o inciso II do artigo 6º da Lei 6.938/81.
A audição é um canal de informação muito importante para o ser humano, envolvendo
memória, pensamento e raciocínio. Dependendo da sua característica e do prazo (longo, médio
ou curto), o som pode causar problemas neurovegetativos, comportamentais, auditivos,
metabólicos, cognitivos e econômicos. Nas feiras livres, a divulgação dos produtos é feita através
de gritos de feirantes. Toda essa propaganda, junto a um grande número de pessoas se
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comunicando através da fala em um ambiente pequeno, gera uma grande poluição sonora, um
problema ambiental grave e pouco discutido.

3. METODOLOGIA
3.1 Caracterização da pesquisa
A presente pesquisa caracteriza-se como exploratória com coleta de dados primário
realizado por meio de 18 entrevistas estruturada com feirantes e clientes, definidos pela técnica
metodológica de saturação (GLASER; STRAUSS, 1967); pesquisas bibliográficas (MARCONI;
LAKATOS, 2003) com fichamento em livros, periódicos, documentos e sites, além de observação
situacional do local durante o mês de julho de 2016, das condições: higiene, sanitário-ambientais,
organização. Os critérios para análise dos problemas apresentados tiveram como base a lei das
feiras livres do município de Natal, Rio Grande do Norte, Norma Brasileira de resíduos sólidos e a
Política Nacional de Resíduos Sólidos (ABNT, 10.004; NATAL, 2009).

3.2 Caracterização da feira da Cidade da Esperança
A feira livre, objeto deste estudo, localiza-se na Rua Oeste no bairro Cidade da Esperança
em Natal-RN (Figura 1), com cerca de 386 bancas e de 406 feirantes, sendo realizada a cada
domingo. Percorrendo pela feira, observam-se algumas das barracas localizadas numa área muito
próxima a linha de trem e parte dela funciona em na rota de fluxo de automóveis, havendo um
grande risco para os feirantes e clientes; entre gritos e carros de som, a poluição sonora se torna
um fator de incômodo neste ambiente de comércio livre (NATAL, 2016).

Figura 1: Local da área objeto deste estudo
Fonte: As autoras (2016).

Quanto à estrutura, a quantidade de banheiros químicos é desproporcional ao número de
pessoas que frequentam, além disso, a falta de lixeiras faz com que muitos resíduos, sejam
acumulados no local, deixando enorme quantidade de lixo espalhada pelo chão e dificultando o
trabalho de varrição, impedindo numa destinação adequada. A varrição começa a ser feita logo
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após o encerramento das atividades e todos os resíduos são colocados em um mesmo recipiente,
sem distinção entre o que é rejeito e o que pode ser reaproveitado.
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1. Análise dos dados
A análise dos dados pautou-se nas entrevistas de 18 pessoas (Figura 2) no nível de gênero
72,2% feminino e 27,8% masculino, sendo que 83,3% frequentam a feira semanalmente e 16,7%
raramente (Figura3).

Figura 2: Gênero dos entrevistados

Figura 3: Frequência à feira livre

Os resultados revelam que existe um baixo grau de informação sobre as questões
ambientais acerca da feira, principalmente por parte dos clientes. Mesmo com pouco
conhecimento a respeito do assunto, os entrevistados demonstraram ter uma leve consciência dos
problemas causados por ela e ter incômodo em relação a eles. Dos entrevistados, 61,1% sabem da
existência da Lei municipal que regulamenta as feiras livres, enquanto os outros 38,9% não
apresenta conhecimento sobre. Vale ressaltar que a maioria das pessoas sabe da existência da lei,
mas não sabem ao certo os aspectos que ela aborda (Figura 4).

Figura 4: Conhecimento da Lei municipal

Quando questionados sobre as vantagens desse tipo de comércio livre (Figura 5), 16,7%
responderam gostar da localização; 22,2% dos preços; 27,8% do conjunto localização, preços e
qualidade dos produtos e 33,3% retiram das atividades da feira a sua fonte de renda.

Figura 5: Vantagens que diferenciam as feiras das grandes redes de supermercados
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Sobre os danos causados ao meio ambiente e a saúde humana pelos agrotóxicos, 77,8%
possui conhecimento um pouco limitado, 16,7% possui bastante conhecimento sobre o tema e
5,6% não sabem nada sobre (Figura 6). Mesmo com a maioria sabendo das consequências
causadas pelos pesticidas, apenas 27,8% procuram sabem a origem dos alimentos que compram,
enquanto os outros 72,2% não (Figura 7).

Figura 6: Conhecem os efeitos dos agrotóxicos

Figura 7: Buscam origem dos alimentos

Dos contribuintes, 83,3% sentem-se incomodados com alguns aspectos da feira: faltam
banheiros químicos, desorganização, sujeira e barulho (Figura 8). Sobre a higiene e condições
sanitárias do ambiente, 66,7% consideram crítica, 11,1% adequadas, 11,1% regular e 11,1% não
sabe (Figura 9).

Figura 8: Incomodados com alguns aspectos da feira

Figura 9: Satisfação com as condições sanitárias da feira

A respeito da destinação dos alimentos não vendidos por diferentes motivos, 55,6% não
sabe para onde vai e 44,4% responderam que vão para lixões e aterros, outros para reciclagem,
portos e, ainda, alguns disseram que servem de alimento para animais, sendo que esta ultima é
feita individualmente por alguns feirantes que cuidam de bichos (Figura 10).

Figura 10: Destinação dos alimentos restantes

Indagados se incomodam com a sujeira final: para 72,2% sim, e 27,8% não se sente
incomodado, e não frequentam o ambiente em outras ocasiões, justificando o descaso com a
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situação (Figura 11). Quanto à limpeza da feira (Figura 12), 55,6% não sabe como é feita e 44,4%
afirmam que ela é feita da forma correta, logo após o seu término.

Figura 11: Incomodados com a sujeira do local
correta

Figura 12: Sabem se a limpeza da feira ocorre de forma

Do total, 55,6% não conhecem formas ambientalmente adequadas de eliminar os resíduos,
enquanto 44,4% sugeriram como meios adequados a compostagem, geração de energia,
reciclagem e alimentação de animais (Figura 13).

Figura 13: Tem conhecimento da forma ambientalmente adequada de eliminar os resíduos

4.2 Proposta de controle ambiental
Para mitigar a problemática ambiental, se torna necessária a interferência de propostas de
intervenção, com o propósito de promover o controle ambiental.
A educação ambiental é pontapé inicial para que sejam realizadas mudanças. É a partir dela
que a comunidade adquire conhecimento sobre diversas questões ambientais, a importância de
preservar o planeta e a comunidade para as presentes e as futuras gerações, atribuídas a
responsabilidade social e relação entre poder público e cidadãos. A feira livre da Cidade da
Esperança funciona em uma área que não foi planejada para tal, dessa forma, faz-se
extremamente necessário que ela funcione no espaço delimitado pelo órgão competente, pois a
ultrapassagem implica riscos em relação aos automóveis.
A poluição sonora, oriunda dos gritos e carros de som acaba sendo uma característica
cultural da feira, mas para resolver questões de poluição sonora, podemos considerar a instalação
de placas informativas nas barracas, de tal forma que o feirante se comunique apenas com as
pessoas mais próximas e que estão interessadas no seu produto, sem a necessidade de um alto
tom de voz. Além disso, os vendedores de CD’s devem ser conscientizados a respeito dos perigos
da poluição sonora, limitando o volume do som em seus equipamentos. Também se considera a
realização de um diagnóstico dos principais focos de ruído do local, procurando formas de
minimizá-los e realocá-los (NATAL, 1992).
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Para que os resíduos produzidos ao final das atividades somem uma quantidade reduzida,
é imprescindível que sejam instaladas lixeiras ao lado das barracas e que os feirantes e clientes
sejam orientados a armazenar o lixo orgânico em um recipiente específico e separar o que pode
ser reciclado ou reaproveitado. Junto a isso, é necessário que a limpeza seja feita conforme a
Cartilha de Limpeza Urbana determina, com uma equipe capacitada para tal, evitando a obstrução
do trânsito devido ao acumulo de resíduos, fermentação de matéria orgânica e mau cheiro
provocado pelo setor de carnes e frutos do mar.
A oferta proporcional de banheiros químicos ocasionaria mais conforto e evitaria que as
pessoas fizessem suas necessidades em locais inadequados. O conhecimento a respeito da Lei
Municipal 6.015/2009 que dispõe sobre a regulamentação das feiras livres faria com que todas as
pessoas que frequentam a feira, em especial os feirantes, agissem com o intuito de enquadra-la
nos padrões estabelecidos e cobrassem ao poder publico medidas para cada vez mais melhorar
esse tipo de comércio. A discussão de pautas relacionadas ao uso de agrotóxicos e a agricultura
familiar promoveria mais preocupação com os alimentos comprados, priorizando o consumo
daqueles que são mais benéficos à saúde e ao meio. Essas discussões podem ser feitas em escolas,
na própria feira, em comunidades, conselhos comunitários e cabe até mesmo a mídia, interferindo
com campanhas informativas e de conscientização.
Enquanto aos resíduos, para que sua destinação seja feita de forma correta, cabe primeira
mente aos comerciantes e compradores separar no próprio ambiente da feira os resíduos
orgânicos dos recicláveis e rejeitos. Para os recicláveis e reutilizáveis, são inúmeras as destinações,
dependendo de suas características. Os rejeitos devem ser levados ao aterro sanitário. Para a
destinação dos orgânicos, uma proposta eficiente e funcional é a compostagem. A compostagem é
um processo biológico aeróbio e com controle de tratamento de resíduos orgânicos, para a
produção de adubo. Esse processo ocorre através de uma degradação e o composto resultante
possui a capacidade de melhorar a estrutura do solo, aumentar capacidade de retenção de ar e
água no solo, prevenir e combater erosões, favorecer o crescimento de microrganismos que
revolvam o solo; facilitar o desenvolvimento de plantas e tornar o solo arável.
Por fim, a substituição de sacolas plásticas por bolsas de feira seria um passo importante
para a construção de uma sociedade mais ecologicamente correta. Essas são algumas sugestões
mitigadoras para feira estudada. Vale ressaltar que existem diversas outras possibilidades e para
que elas aconteçam é necessária uma parceria entre poder público e cidadãos.

4. CONCLUSÃO
Conclui-se que a feira cumpre um papel social de grande importância na vida dos feirantes,
podendo também estimular a prática saudável da agricultura familiar, pois por meio dela, muitas
famílias podem se sustentar vendendo um produto totalmente orgânico, que não agride o meio
ambiente, comercializando seu artesanato ou exercendo outra atividade econômica.
Os clientes, também, podem ser contemplados com produtos de qualidade, saudáveis e
com preço geralmente mais em conta do que nas grandes redes de supermercados. No entanto,
torna-se impossível que uma feira se desenvolva bem, dentro dos padrões socioambientais
adequados, mantendo as condições que esta se apresenta. Os resultados das entrevistas, assim
como a visita a feira, demostraram que o local de zona urbana foge dos padrões sanitárioXII CONGIC | II
II SECITEX

1412

ambientais, das condições de higiene, organização e estrutura, descumprindo a Lei das Feiras
Livres Nº. 6.015 de 2009. A ausência de conhecimento sobre educação ambiental e de fiscalização
podem ser causadores dos diversos problemas mencionados nesse estudo. Para atenuar e/ou
solucionar essa situação ambiental, algumas medidas podem ser implantadas, como a possibilitar
que os feirantes construção sua conscientização por meio da educação ambiental, com ações
como oficinas práticas, promovidas pelo poder público.
Com relação às condições sanitário-ambientais se faz necessário uma restruturação na
infraestrutura da feira, que pode ocorrer mediante o Projeto de Padronização e Revitalização das
feiras que começou em 2013 e não foi concluído, propondo uma nova estrutura para esses locais.
Mesmo com todas as medidas, é necessário que exista uma relação entre a população e o
estado e junto poderão tomar medias para práticas adequadas em benefício de toda a população.
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Indagações espaciais sobre a Casa Grande do Engenho Cunhaú
“De Cunhaú, materialmente, resta pouco. O engenho foi desmontado e sobre seus alicerces
construído o novo. Da casa-grande, de 45 metros, ficaram quinze... Da capela avocadora de
sacrifícios, mistérios e pompas sacras, vivem, negras e esborcinadas, as paredes da
fortaleza.” (CASCUDO, 2008 p. 114, grifo nosso)
T. A. OLIVEIRA1 e M. M. MAIA2
E-mail: thiagooliveirarn@gmail.com1; márcio.maia@ifrn.edu.br2

RESUMO
O presente trabalho visa apresentar de uma forma
sucinta um histórico sobre a atual Capela do
Engenho Cunhaú, e uma hipótese do
posicionamento da ermida (capela) da Retaliação
no Cunhaú (termo atribuído pelo autor à chacina
cometida como justificativa de vingança dos
indígenas, ajudados pelos holandeses, contra os
portugueses) edificada por Jerônimo de
Albuquerque em 1604. O método de pesquisa
utilizado foi a prospecção bibliográfica sobre
arquitetura colonial e a História do Engenho Cunhaú

aliada à contraposição de uma pintura de Frans Post
de 1643, haja vista que muitos autores a confirmem
como sendo o engenho, com uma fotografia tirada
pelo autor em 01 de maio de 2015. Portanto a
presente obra quer possibilitar uma nova
concepção histórica de um dos espaços mais
significativos socialmente, financeiramente e
culturalmente do Rio Grande do Norte, em favor
dos trezentos anos da História do Engenho Cunhaú,
sumariamente ignorado em favor de um único
episódio perpetuado em seu solo.

PALAVRAS-CHAVE: Capela do Engenho Cunhaú, e Prospecção bibliográfica.

Spatial questionings about Cunhaú's sugar cane mill house
ABSTRACT
This study aims to show a brief historic of the current
sugar cane mill chapel of Cunhaú, and a hypothesis of
the chapel’s position built by Jerônimo de
Albuquerque in 1604 in the Retaliation in Cunhaú
(term assigned by the author that references to the
Portuguese slaughter done by the indigenous with the
help of the Dutch). The method of research was a
bibliographic study about the colonial architecture
and the history of Cunhaú’s sugar cane mill, combined
with the contraposition of Frans Post painting of 1643

– considering that many authors confirm it as being a
painting of the sugar cane mill – with a picture made
by the author in May First 2015. Therefore this work
wants to demonstrate a new historical conception
regarding one of the most socially, financially and
culturally remarkable places in Rio Grande do Norte,
in sake of the three hundred years of Cunhaú’s sugar
cane mill history, intentionally ignored in favor of a
single episode perpetuated on its soil.

KEY-WORDS: Chapel of Cunhaú, and Bibliographic study.
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1. INTRODUÇÃO
A epígrafe do celebre historiador e antropólogo Câmara Cascudo, demonstra a
visão e principalmente, a pouca relevância dada às ruínas do Engenho Cunhaú, mesmo
com sua importância para com a História Potiguar. Em virtude dessa lacuna, o presente
trabalho busca procurar, amparado por uma literatura específica sobre o tema
estudado, explicar a relevância de tais ruínas para o estado do Rio Grande do Norte.
O presente trabalho visa apresentar de uma forma sucinta um histórico sobre a
Capela do Engenho Cunhaú provavelmente construída em 1654, por Matias de
Albuquerque Maranhão, e uma hipótese do posicionamento da ermida da Retaliação no
Cunhaú edificada em 1604 por Jerônimo de Albuquerque Maranhão “O Conquistador
do Maranhão”. Portanto se pretende aqui amparado por uma prospecção bibliográfica
sobre arquitetura colonial e a História do Engenho Cunhaú, aliada à análise de uma
pintura em paisagem que muitos autores atribuem ao Engenho Cunhaú no período de
1643, evidenciar uma lacuna na Historia Potiguar e uma estória esquecida do Engenho
Cunhaú.
A primeira Capela do Engenho Cunhaú foi provavelmente edificada em 1604 por
Jerônimo de Albuquerque Maranhão, de taipa de pilão, e em período ignorado foi
desenhado após levantamentos reais de Jorge Macgrave, Gaspar Barléu e outros, sendo
em 1643 pintado em estilo de paisagem pelo artista flamengo Frans Post para ser um
mapa do famoso livro de Gaspar Barléu. O episódio mais marcante acontecido nessa
capela foi a Retaliação no Cunhaú, ocorrida em 16 de julho de 1645, onde 70 fieis foram
chacinados durante a missa do capelão André de Soveral por cerca de 500 índios Tapuais
Janduís e Potiguares liderados momentaneamente por Jerereca em vingança aos seus,
visto que os índios foram trucidados no início da colonização portuguesa. Os índios
atuaram junto a 200 soldados holandeses desertores comandados pelo alemão Jacob
Rabbi, cuja intenção era saquear as riquezas do Cunhaú, o centro econômico da
Capitania. (JÁCOME BARRETO; 2016) Após a matança na igreja, flamengos e índios
invadiram a casa contigua à capela (PEREIRA, 1999, p. 16, grifo nosso).
É sabido para os pesquisadores do Brasil Colonial, que boa parte das construções
compreendida entre o início do século XV a XIX, eram tradicionalmente feitas de taipa
de pilão, devido à escassez de matérias-primas mais elaboradas, esse fato foi mudado
com a vinda da Família Real Portuguesa a colônia em 1808, que possibilitou a abertura
dos portos a insumos estrangeiros. (ANDRADE; 2016)
A Capela da Retaliação no Cunhaú não fugiu à regra, pois é percebido na pintura
de Frans Post, que ela possuiu linhas verticais, característica comum na construção de
taipa de pilão, que consistia em comprimir a terra em formas de madeira, denominada
de taipais, onde o barro era compactado horizontalmente e disposto em camadas de
aproximadamente quinze centímetros de altura atingido a densidade ideal, criando
assim uma estrutura resistente e durável. Quando a terra pilada atingia mais ou menos
2/3 da altura do taipal, recebia no sentido horizontal pequenos paus roliços envolvidos
em folhas, geralmente de bananeiras, produzindo orifícios cilíndricos, cabodás, que
permitem o entrelaçamento do taipal em nova posição, e depois era colocado o telhado
de madeira e telhas de barro. (ECOFICIENTE; 2016) E é também percebido na pintura
que a capela não tinha uma porta externa visível, possibilitando assim a existência de
uma porta contigua ao lado esquerdo da primitiva Casa Grande ou num pátio interno
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não exposto na obra. Após a Retaliação, a capela ao que tudo indica ficou em ruínas,
devido aos ataques lá ocorridos, depois desparecendo por completo.
A segunda Capela do Engenho Cunhaú, que é atual, foi provavelmente construída
em 1647, por Matias de Albuquerque Maranhão defronte da Casa Grande do Cunhaú,
devido aquela construída por seu pai, Jerônimo Maranhão, ter ruído. Os arredores dessa
capela durante três séculos serviu como cemitério aristocrático da Casa de Cunhaú. No
início de 1810, o viajante inglês Henry Koster, ao visitar o Engenho Cunhaú, nada relatou
sobre ela. Em 1877, o cruzeiro de ferro e sino de ouro foram transferidos ao Engenho
Outeiro pelos freis Guardioso e Herculano, na intenção de espantar um demônio. Em
1890 seu telhado foi vendido em Recife para cobrir uma estribilha no Outeiro, em 1896
foi quase totalmente destruída pelos filhos do Coronel Dendê Arco Verde na procura
das suas botijas, sobrando só as paredes e a fronte destruído. (CASCUDO; 2008, SILVA;
2014) Atualmente essa capela se localiza no Município de Canguaretama:
De pedra e tijolo só havia no Cunhaú a capela famosíssima. Tem 18, 75 de
comprimento por 7,36 de largura e 5,97 de altura. Na face posterior mede 9,15. As
paredes vão de 60 a 75 centímetros de espessura. Há uma janela alta, a oeste, uma
seteira na capela-mor, três portas, a principal ao sul, a da sacristia a oeste e uma a
leste, defronte da primitiva casa-grande. Deve ter sido a capela o verdadeiro forte,
o ponto de defesa murada e segura. O engenho está a cem metros. (CASCUDO
2008, p. 90, grifo nosso)

O tombamento dela foi homologado no dia 16 de junho de 1964, no Vol. 1, Folha
60, Inscrição 368, pelo, extinto Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
SPHAN, atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN:
“[...] construída com tijolos cozidos, batentes e cornijas de pedra lavada,
restaram as paredes laterais, a parede de fundo. As paredes laterais da capela-mor
possuem seteiras. Na parede do retábulo resta o nicho em arco”. (IPHAN; 2016)

Sobre a restauração fala Oliveira (2003, p. 41): foi organizado um convênio
firmado entre o Ministério da Cultura, a Fundação Nacional Pró-Memória, a Fundação
Roberto Marinho e o Governo do Estado do RN, em meados da década de 1980, para a
restauração da Capela do Engenho Cunhaú. (Figura 1)

Figura 1: Processo de restauração da capela. Fonte: Arquivo do autor (2016)

Em síntese a presente obra que possibilitar uma nova concepção histórica e
cultural do Engenho Cunhaú, um dos espaços mais significativo socialmente,
culturalmente e financeiramente do Rio Grande do Norte, em favor dos seus mais de
300 anos da História, renegado em favor de um único episódio consumado no seu solo.
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2. MATERIAIS E MÉTODOS
O presente trabalho tomou como método de pesquisa, a prospecção
bibliográfica sobre arquitetura colonial e a História do Engenho Cunhaú aliada à
contraposição de uma pintura de Frans Post de 1643, haja vista que muitos autores a
confirmem como sendo o engenho citado, com uma fotografia tirada pelo autor em 01
de maio de 2015 num Smartphone Samsung S3.
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
As construções no Novo Mundo não foram idênticas as habitações da Europa,
por causa das diferenças climáticas, geográficas e outras, assim as que foram edificadas
não visavam a estética, mas sim a segurança, elas foram feitas com alicerces profundos,
paredes grossas de taipa com óleo de baleio, piso de terra batida, poucas portas e
janelas, outras feitas de pedra e cal, com teto de telhas que serviam de alpendres contra
o sol e chuvas dos dois lados. Essas construções em sua maioria não passavam de 120
anos, por falta de manutenção. (ANDRADE; 2016)
Com a chegada da Família Real Portuguesa a Colônia Brasileira em 1808, a
estabilidade política e econômica vigorava, assim a arquitetura civil e religiosa teve uma
mudança significativa, porque as matérias-primas mais sofisticadas já existiam em
abundância, possibilitando assim mais luxo e conforto, agora se usava alvenaria de
pedras e tijolos nas paredes, madeira recoberta com telhas cerâmicas nas coberturas;
lajotas de barro e/ou assoalhos de madeira nos pisos e também um tipo de tijolo circular
utilizado nas alpendres das capelas, casas-grandes e senzalas.
Uma particularidade dessas construções era a capela que servia de anexo da
Casa-Grande, em algumas havia um acesso privado para os familiares do Sr. do Engenho
através de uma porta contigua à Casa Grande, que levaria a um espaço restrito a família
senhorial, caso essa moradia fosse assobrado se dava por um corredor junto ao balcão
superior presente no pé-direito duplo da capela, já os colonos acessavam por uma
entrada diferente, um exemplo desse tipo de capela é a do Engenho Poço Comprido
(Figura 2) em Vicência/PE. (ANDRADE; 2016, PACHECO; 2016 e BIVAR MARQUESE; 2016)

Figura 2: Engenho Poço Comprido. Fonte: http://www.viagensbrasil.blog.br/2014_06_01_archive.html. Acesso em: 12 jun. 2016
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3.1.

Hipótese sobre o posicionamento da Capela da Retaliação no Cunhaú

O Engenho Cunhaú (Figura 3), foi desenhado após levantamentos reais de Jorge
Macgrave, Gaspar Barléu e outros em período ignorado, sendo que em 1643 através do
pintor holandês Frans Post foi transformado em uma pintura de paisagem para ser um
mapa (Figura 4) do livro de Gaspar Barléu publicado em 1647. (ANTIQUE MAPS; 2016)

Figura 3: Engenho Cunhaú. Fonte: ANTIQUE MAPS (2016)

Figura 4: Brasilia Qua Parte Paret Belgis. Fonte: MACHADO (2016)

O mapa destaca uma pintura, que seria o Engenho Cunhaú, que mostra uma Casa
Grande na parte central e uma capela contigua à esquerda. Conforme Cascudo (2008, p.
89) “Um sombrio casarão de taipa, comprido e feio, medindo 45 metros de
comprimento e 30 centímetros por 9 metros e 62 de largura. De altura ia dois metros de
e 60 apenas. Restam 15 metros e 30 centímetros da velha moradia senhorial. Tinha um
janelório baixo, aberto a oeste. A lesta nada. Nem uma abertura. Ao sul duas janelas.
[...] Interiormente três ou quatro salas comunicavam-se entre si. A maioria servida por
uma porta para o pátio, diante da Capela histórica. Caiada e sem barra, a casa grande
tinha aposentos amplos mas sem janelas, exceto quartos destinados aos hospedes,
localizados na parte da frente”.
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Analisando essas imagens, é possível fazer a seguinte indagação: será que a
diferença de 30m antes da destruição total da moradia senhorial teria sido a Capela da
Retaliação no Cunhaú? (Figura 5)

Figura 5: Hipótese sobre o posicionamento da Capela da Retaliação no Cunhaú. Fonte: MESTRE PADRE (2016)

A capela (Figura 6) que se encontra na atual Fazenda Cunhaú, antigo engenho
homônimo, ao que tudo indica não é a da Retaliação de 16 de julho de 1645, mas sim
outra edificada por Matias de Albuquerque Maranhão, defronte à Casa Grande, em
1654, já que a anterior havia sido destruída na reconquista do engenho. A capela onde
poderá ter ocorrido a Retaliação está atualmente soterrada do lado esquerdo da extinta
Casa Grande do Engenho Cunhaú.

Figura 6: Evolução da Capela do Engenho Cunhaú através dos séculos. Fonte: Arquivo do autor (2016)
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A Casa Grande, cujo proprietário era Octavio de Lima Araújo, em fevereiro de
1934, foi visitada pelo historiador Luís da Câmara Cascudo, a mesma casa que hospedou
Henry Koster em 1810. O Dr. Nestor Lima, em 1930, afirmou que a antiga casa senhorial
se achava convertida em um mero armazém, já em estado de deterioração. Atualmente,
boa parte foi transformada na residência (Figura 7) do gerente da fazenda, o Sr. Ademar
Rodrigues. (MEDEIROS FILHO, 1993, p. 19).

Figura 7: Evolução da Casa Grande do Engenho Cunhaú através dos séculos. Fonte: Arquivo do autor (2016)
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4. CONCLUSÃO
O presente artigo não visa de forma alguma desconsiderar qualquer pesquisa
sobre o Engenho Cunhaú, haja vista que o tema possibilita inúmeras pesquisas e
interpretações, nem tampouco esgotar o assunto aqui estudado.
Desse modo o artigo subsidiado por uma linguagem acadêmica visa mostra a
existência de uma lacuna na Historia Potiguar e uma estória esquecida do Engenho
Cunhaú, possibilitando assim uma nova percepção sobre o espaço, e dando uma
oportunidade de uma nova escavação arqueológica no local, centrada na hipótese sobre
o posicionamento da Capela da Retaliação no Cunhaú, aqui indagada.
É notória a importância da escavação arqueológica citada, visto que foi indicada
a possibilidade de uma outra capela no Engenho Cunhaú, onde pode ter ocorrido, de
fato, a Retaliação no Cunhaú, mas antes da escavação propriamente dita, é necessário
as etapas típicas da arqueologia: diagnóstico, prospecção, resgate, monitoramento e
educação patrimonial, essa última presente em todas as etapas. (ARQUEOLOGIA; 2016).
A escavação arqueológica aqui almejada é não só pela curiosidade, mas,
sobretudo com a preocupação em se perpetuar uma estória distorcida, digo, a difusão
pela religião tradicional e demais atores sociais que a atual Capela da Fazenda Cunhaú,
foi a que a presenciou a Retaliação no Cunhaú, conforme diz Galvão (2016) “o local que
foi palco do martírio já não está intacto. A capela passou por várias reformas e, do tempo
do morticínio, restam apenas os pilares da pequena Igreja”. Fato contraditório, uma vez
que nesse trabalho houve a pesquisa sobre a possibilidade de uma outra capela cuja
estrutura estaria hoje soterrada no lado esquerdo da primitiva Casa Grande do Engenho
Cunhaú.
Portanto, para que não se perca a possibilidade de mais um caminho para
História Potiguar, as etapas do processo arqueológico, já citadas, precisam ser
observadas. Não é viável, portanto, que a História Potiguar possua lacunas e imprecisões
pelo fato de se firmar e se adotar uma só hipótese de investigação, fincada no velho
paradigma imposto pelas bases oficiais da religião tradicional. Fazer isso é deixar de lado
toda uma área impregnada de acontecimentos extremamente significativos para o
Estado do Rio Grande do Norte, e deixar esse capítulo da História do Engenho do Cunhaú
sem o esteio para novos estudos.
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O ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO BRASILEIRA E INDÍGENA A PARTIR
DA EXPERIÊNCIA DE PROFESSORES DE ESCOLAS PÚBLICAS DO RN.
Zilfran Varela Fontenele; Maria da Paz Cavalcante
zilfran.fontenele@ifrn.edu.br; mariadapazc@yahoo.com.br

RESUMO
O presente artigo tem como objetivo apresentar parte de
nossa pesquisa, realizada junto a professores de História
de escolas públicas estaduais de ensino médio da cidade
de Pau dos Ferros – RN, acerca da aplicabilidade da Lei
11.645/2008, que determina a inclusão de História e
Cultura Afro Brasileira e Indígena nos currículos da
educação básica, preferencialmente das disciplinas de
História, Literatura e Artes, como instrumento de
consolidação da cidadania e da democracia, a partir do
incentivo a uma educação voltada para a valorização da
diversidade da formação histórica e cultural do Brasil.
Orientamos nossa pesquisa para o impacto desta lei no
ensino de História segundo a visão dos professores da
disciplina, partindo de uma reflexão sobre seus processos

de formação e capacitação continuada e nos impactos
que observam em suas práticas de ensino. A metodologia
adotada baseou-se em uma revisão bibliográfica e
diálogo com obras e autores que discutem o ensino de
História, ensino de História e Cultura Afro Brasileira e
Indígena e práticas docentes. Utilizamos ainda como
recursos metodológicos a pesquisa de campo, uma
abordagem qualitativa dos resultados coletados e a
realização de entrevista semiestruturada com cada um
dos sujeitos da pesquisa.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino, História, Afro Brasileira e Indígena.

An interdisciplinary practice between the disciplines of history and physics: the
short course Science and War.
ABSTRACT
This article aims to present part of our research, carried
out with the teachers of history of state public high
schools in the city of Pau dos Ferros - RN, about the
applicability of Law 11,645 / 2008, which determines the
inclusion of history and Brazilian and indigenous African
culture in the curricula of basic education, preferably the
History of disciplines, Literature and Arts, as
consolidation of the citizenship and democracy, from
encouraging an education to the appreciation of the
diversity of historical and cultural formation Brazil. We
guide our search for the impact of this law on the
teaching of history through the eyes of discipline of
teachers, based on a reflection on their training

processes and continuing training and the impacts they
observe in their teaching practices. The methodology
was based on a literature review and dialogue with
works and authors who discuss the teaching of history,
teaching History and Culture Brazilian and African
Indigenous and teaching practices. We also use as
methodological resources to field research, a qualitative
approach of the collected results and conducting semistructured interviews with each of the research subjects.

KEYWORDS: Education, History, Afro Brazilian and Indian.
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Introdução
O Brasil vem passando por transformações econômicas e sociais neste início de século
XXI, associadas a um processo de universalização da educação, em uma realidade de consolidação
da democracia, que se iniciou nas décadas finais do século XX.
Segundo Fonseca (2003), ocorria naquele momento um processo de universalização do
direito à educação no mundo ocidental e no Brasil, onde a ampliação do acesso à escola resultava
de transformações na educação nacional que se processavam desde o final do século XX e início
do século XXI, em parte como resultado de avanços observados com a promulgação da
Constituição de 1988 e de uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, em
1996.
A realidade brasileira foi marcada ainda, na última década, pela ascensão socioeconômica
de milhões de brasileiros, resultante da redução da miséria absoluta, especialmente no governo
de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2011), segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios – PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, divulgada em 2014.
Assim, associando a abertura democrática, uma legislação de aspecto liberal, a ascensão
socioeconômica e o acesso à educação de grupos sociais tradicionalmente marginalizados, como
pessoas de baixa renda, mulheres, deficientes físicos, homossexuais, negros e indígenas,
viabilizaram a implantação de medidas educacionais voltadas à valorização e respeito à
diversidade, bem como a necessidade do reconhecimento da contribuição histórica de atores
sociais normalmente relegados a condições subalternas ou coadjuvantes, como negros e
indígenas.
Estas transformações demandaram alterações nos conteúdos escolares, pois, conforme
Tardif e Lessard (2007) a escolarização das massas determinou que fossem repensados conteúdos
em função da heterogeneidade das novas clientelas escolares, estabelecendo-se uma demanda
por uma educação em geral e um ensino de História em especial caracterizados por uma
necessidade permanente de reconstrução de saberes históricos e pedagógicos.
Neste sentido, a promulgação da Lei 11.645/2008, que determina a obrigatoriedade do
ensino de História e Cultura Afro Brasileira e Indígena na educação básica, notadamente nas
disciplinas de História, Literatura e Artes, representou um grande avanço no processo de
condução de negros e indígenas, setores sociais tradicionalmente marginalizados, ao adequado
reconhecimento de sua contribuição para a construção do Brasil, bem como se tornou um
importante instrumento de combate ao racismo e à discriminação nas escolas.
Ao determinar o ensino destes recortes temáticos na educação básica, esta legislação
incentiva o que Bergamaschi (2010) define como “diálogo intercultural”, na medida em que sejam
revisitados os encontros de culturas, identidades, crenças, símbolos, mitos e ideologias em um
ambiente de igualdade, que supera preconceitos e estereótipos enraizados especialmente contra
negros e indígenas. O desafio das escolas é garantir espaços nos currículos e nas salas de aula para
a inclusão positiva da História e Cultura de negros e indígenas.
É importante que, para uma adequada aplicabilidade destas determinações legais, as
instituições educacionais repensem seu papel na formação de indivíduos preparados para viver e
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conviver em ambientes de diversidade, se reconhecendo como atores importantes dos processos
históricos, independentemente de sua condição étnica, econômica ou social. Neste sentido:

[...] ações afirmativas precisam ser implementadas pelas universidades, institutos e
escolas abrindo-se assim novos territórios para práticas formativas que girem em torno da
História e Cultura Africana e Indígena, relações étnico-raciais, diversidade, preservação de
nosso patrimônio material e imaterial. (ROCHA, 2012, p. 98-99)

Tudo isto demanda trabalhos de cunho histórico em meio a processos permeados por
diálogos entre a teoria e as situações práticas de ensino de História e Cultura Afro Brasileira e
Indígena. Zarth (2010) defende, neste sentido, não apenas uma revisão metodológica, mas acima
de tudo reconsiderar em uma perspectiva crítica as condições dos diferentes grupos étnicos,
revendo especialmente as desigualdades de tratamento de suas contribuições.
Diante do exposto, procuramos perceber como estas alterações legais impactam
diretamente nas práticas docentes cotidianas, onde residem suas bases de execução,
operacionalização e consolidação, a partir da visão de professores de escolas públicas de ensino
médio, pois como afirma Tardif (2002), muitas vezes as legislações são impostas com repercussão
direta nas práticas docentes, sem que haja uma adequada preparação destes para os fins que são
buscados. Neste sentido, Cavalcante (2010) nos lembra que mudanças conceituais e didáticas que
se operam nos professores geram implicações na formação de seus alunos. Assim, como afirma
Chartier (1988), faz-se necessário analisar a articulação entre a leitura e a compreensão dos
docentes de si e destas demandas legais, para observar como impactam em suas práticas de
ensino de História e Cultura Afro Brasileira e Indígena.

Aspectos Metodológicos
Com o intuito de verificar a aplicabilidade da Lei 11.645/2008, quanto à obrigatoriedade
do ensino de História e Cultura Afro Brasileira e Indígena, na prática docente em aulas de História,
realizamos nossa pesquisa nas duas escolas estaduais que oferecem ensino médio na cidade de
Pau dos Ferros – RN: as Escolas Estaduais Doutor José Fernandes de Melo e Professora Maria
Edilma de Freitas, onde realizamos entrevistas com os professores de História que lecionam no
ensino médio, perfazendo uma população total de três docentes historiadores.
Na intenção de preservar suas identidades, recorremos a codinomes atribuídos aos
colaboradores de nosso trabalho. Na primeira escola, mantivemos contato com os dois
professores – Zumbi e Luiza Mahin; enquanto na segunda contamos com a colaboração de Joênia,
a única professora que lá trabalha com a referida disciplina neste mesmo nível da educação
básica.
Ao analisar as práticas dos professores de História destas escolas a partir de suas próprias
visões, entramos em contato com suas realidades a as percepções que os mesmos demonstram
acerca de suas práticas de ensino, especialmente em aulas que abordam temáticas relacionadas à
História e Cultura Afro Brasileira e Indígena.
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Ao refletir sobre práticas docentes, recorremos aos trabalhos de Tardif (2002); Tardif e
Lessard (2007). No tocante ao ensino de História, encontramos referências em Certeau (1998),
Chartier (1988) e Fonseca (2003,1993) para analisar as relações sociais materializadas nas práticas
docentes, além de refletir acerca das práticas de ensino dos sujeitos de nossa pesquisa em sua
relação com temáticas comuns aos estudos históricos, mas carentes de abordagens que superem
a visão tradicional e eurocêntrica de supremacia dos brancos de origem europeia sobre negros e
indígenas, necessárias à reparação de injustiças cometidas contra estes grupos sociais,
tradicionalmente marginalizados, como forma de valorizar sua contribuição para toda a formação
histórica, social e econômica nacional, garantindo a negros, indígenas e seus descendentes o
direito à isonomia que contribuem para a consolidação de sua plena cidadania, superando um
racismo que, segundo Munanga (2005, 2003, 1999, 1988), está profundamente presente em nossa
sociedade.
Além das pesquisas bibliográfica e documental, da pesquisa de campo e do diálogo com
referenciais teóricos, recorremos a uma abordagem qualitativa e entrevista semiestruturada com
cada um dos sujeitos da pesquisa. As entrevistas foram realizadas individualmente entre os meses
de agosto e setembro de 2015, junto aos professores Zumbi, Luiza Mahin e Joênia, que lecionam
História nas três séries de ensino médio nas escolas estaduais da cidade de Pau dos Ferros – RN,
onde realizamos nossa pesquisa.
Através das entrevistas semiestruturadas, procuramos estabelecer um diálogo que nos
permitisse conhecer a visão destes docentes acerca de seus processos de formação e capacitação
continuada, suas práticas de ensino, especialmente em relação a temáticas referentes a História e
Cultura Afro Brasileira e Indígena, procurando compreender como estes professores vêm lidando
com a obrigatoriedade de trabalhar com estes assuntos, por determinação da Lei 11.645/2008. A
necessidade de observar a visão que os docentes têm sobre suas práticas é importante para as
pesquisas sobre ensino, pois “[...] a pesquisa sobre o ensino deve se basear num diálogo fecundo
com os professores, considerados não como objetos de pesquisa, mas como sujeitos competentes
que detêm saberes específicos ao seu trabalho”. (TARDIF, 2002, p. 230)
A interpretação destes dados se deu através de uma análise de discurso de cada
professor nas entrevistas concedidas individualmente. Ao analisar estes discursos, observamos
como os professores percebem na materialização de suas práticas de ensino, o impacto da
obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro Brasileira e Indígena. Assim, buscamos
perceber, segundo Pêcheux (2002) a materialidade específica do discurso, observando
permanências e transformações no ensino de História e Cultura Afro Brasileira e Indígena a partir
da visão de professores de escolas públicas de ensino médio.
Na análise das entrevistas, categorizamos a formação docente e os processos de
capacitação continuada; as avaliações dos professores acerca da Lei 11.645/2008; e a visão de
cada um dos professores sobre sua prática docente, notadamente no ensino dos temas e assuntos
objetos de nossa pesquisa.

Formação e capacitação continuada dos professores.
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As entrevistas foram iniciadas com perguntas voltadas à formação, capacitação e
experiência dos docentes Zumbi, Luiza Mahin e Joênia, pois entendemos que a compreensão da
forma como trabalham o ensino de História e Cultura Afro Brasileira e Indígena tem relação com
sua formação, concepção, ideologia, realidade, cotidiano, processos de formação e prática
docente.
Iniciamos por Zumbi, que trabalha na Escola Estadual José Fernandes Melo desde 1990,
quando assumiu o cargo de professor efetivo do estado do Rio Grande do Norte por meio de
concurso público e cuja formação acadêmica data de 1988, quando concluiu o curso de
Licenciatura em História pela Universidade Federal de Campina Grande – Campus Cajazeiras.
Desde então, não frequentou cursos de pós-graduação e processos de capacitação continuada.
Suas “capacitações” se limitaram a palestras oferecidas pela escola em que trabalha nos contextos
das semanas pedagógicas, que normalmente ocorrem no início de cada ano letivo, e que não são
dedicadas exclusivamente a processos de formação docente.
Entendemos que esta situação de ausência de processos de formação complementar,
seja em nível de pós-graduação ou cursos de capacitação continuada, são prejudiciais às práticas
docentes, na medida em que limitam seus conhecimentos à experiência prática. O conhecimento
teórico adquirido na formação acadêmica não é absoluto e pode se tornar obsoleto com o passar
do tempo. Como seres inacabados, necessitamos buscar cada vez mais conhecimento como forma
de melhorar ou aperfeiçoar nossas práticas profissionais diárias.
A ausência de participação de um professor em programas de formação ou capacitação
continuada também é criticada por Tardif (2002) e também nos parece algo negativo para a
prática docente, pois:

Tanto em suas bases teóricas quanto em suas consequências práticas, os conhecimentos
profissionais são evolutivos e progressivos e necessitam, por conseguinte, de uma
formação contínua e continuada. Os profissionais devem, assim, autoformar-se e reciclarse através de diferentes meios, após seus estudos universitários iniciais. Desse ponto de
vista, a formação profissional ocupa, em princípio, uma boa parte da carreira e os
conhecimentos profissionais partilham com os conhecimentos científicos e técnicos a
propriedade de serem revisáveis, criticáveis e passíveis de aperfeiçoamento. (TARDIF,
2002, p. 249)

O professor pontuou ainda, que sempre procura assistir os cursos de capacitação ou
palestras que eventualmente são oferecidos na própria escola, nas ocasiões de semanas
pedagógicas que ocorrem antes do início do ano letivo. Todavia, estes cursos, quando ocorrem,
são claramente marcados pela limitação de tempo, que normalmente é insuficiente para a
problematização de questões pertinentes à escola e ao processo de ensino e aprendizagem.
Luiza Mahin relatou que iniciou sua atividade docente em 2005, quando ainda cursava a
faculdade – concluída em 2008, pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) –,
em uma escola pública da cidade de Alexandria – RN, quando uma diretora conhecida, ao saber
que cursava Licenciatura em História, chamou-a para dar aula de Geografia, afirmando ser
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“exatamente o que estava precisando”, já que era tudo “a mesma coisa”. A partir desta
experiência inicial com o ensino de uma disciplina diferente da que estava estudando na
graduação, ainda foram mais de dois anos lecionando Geografia, Ciências e Artes, antes de iniciar
atividades de ensino de História.
Depois de concluir o curso de Licenciatura em História pela UERN, a professora cursou
ainda Especialização em História do Brasil, na modalidade EAD, pela Faculdade Internacional do
Delta, de Parnaíba – PI.
A professora afirmou ainda que não chegou a ter disciplinas específicas sobre assuntos ou
temáticas de História e Cultura Afro Brasileira e Indígena em seu curso de graduação, concluído
em 2008, mesmo ano da promulgação da Lei 11.645. Ainda segundo Luiza Mahin, nem mesmo “a
parte de História negra ou africana, que já havia se tornado obrigatória alguns anos antes”, por
determinação da Lei 10.639/2003, foi abordada de maneira adequada em seu curso superior de
licenciatura, de maneira que fosse suficiente para garantir que os futuros professores de sua
turma tivessem uma preparação adequada para lidar com estes temas ou tivessem um processo
mais eficiente de conscientização, sobretudo da necessidade de combate ao racismo, tão presente
em nossa realidade.
Joênia concluiu o curso de Licenciatura em História em 2013.2, pela UFRN – Campus
Caicó, e atualmente está cursando Pós-Graduação em Ensino de História e Geografia, na
Faculdade Integrada do Cruzeiro – FIC. A professora afirmou que pretende futuramente cursar
mestrado na área de História ou Educação.
Segundo a professora, havia na grade curricular de seu curso de Licenciatura em História
da UFRN, uma disciplina específica para História Africana. Já com relação à História e Cultura
Indígena, a professora afirmou não serem oferecidas disciplinas específicas sobre estas temáticas
na grade curricular da faculdade.
Diferentemente de Zumbi, as duas jovens professoras demonstram interesse,
empolgação e, acima de tudo consciência da necessidade de continuar estudando e se
aperfeiçoando, o que é extremamente positivo para docentes que trabalham com jovens que
vivem em um mundo marcado pela dinâmica da rapidez das transformações, motivadas
especialmente pelo desenvolvimento tecnológico crescente. Estas mudanças exigem que o
professor nunca pare de estudar e se capacitar, pois a escola não pode se afastar da realidade e
afastar os jovens do mundo à sua volta.
Ao dar importância para os processos de formação, bem como concepções gerais dos
professores acerca de suas experiências ou não em processos capacitação, podemos ter uma
noção, por mais que não seja objeto de nossa pesquisa, de como as realidades em que estiveram e
estão inseridos podem impactar em sua prática docente, especialmente na forma de trabalhar a
História e Cultura Afro Brasileira e Indígena e sua valorização como forma de incentivar e reforçar
a cidadania e o respeito à diversidade, pois:
Os contextos históricos vividos pelos professores, em diferentes épocas, revelam
dimensões das lutas pela sobrevivência e dos embates políticos cotidianos, por vezes
ignorados pela historiografia. Os relatos de situações partilhadas, dificuldades, tristezas a
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alegrias demonstram como determinadas experiências históricas são potencializadoras do
desenvolvimento pessoal e profissional de cada um dos sujeitos. (FONSECA, 2003, p. 79)

Assim, mudanças na legislação que impactam não só no conteúdo, mas na forma como se
deve trabalhar o ensino em geral e o de História em particular demandam eficientes processos de
capacitação e formação complementar para os professores, sob risco de não serem atingidos os
objetivos propostos. E estes processos devem ser incentivados pelos órgãos governamentais e
pelos gestores escolares. Incentivos que vão de benefícios salariais a melhorias nas condições de
trabalho, além da maleabilidade com os horários para que sejam concedidos espaços temporais
para os processos de capacitação dos professores.

A lei 11.645/2008 na visão dos professores.
Zumbi afirmou conhecer a lei, não por seu número, mas pelo seu teor, dizendo que: “A lei
eu conhecia, mas pelo número, não. Eu nem sabia que era esse número aí, mas desde 2008 que
ela foi decretada, né?”. Segundo Zumbi, desde então já começou a trabalhar com temáticas de
História e Cultura Afro Brasileira e Indígena, “mesmo sem que livro trouxesse esses conteúdos”,
sem especificar, naquele momento, de que forma começou este trabalho ou as fontes que utilizou
para um maior conhecimento do teor da legislação e para embasar suas práticas.
A primeira impressão do professor sobre a Lei foi que esta obrigatoriedade trouxe algo
“diferente” para a escola, pois segundo o mesmo, “nunca se tinha trabalhado isso, porque o livro
nunca trazia... Não tinha referência sobre o indígena nem sobre o africano, né? Foi uma coisa
nova, mas que, aos poucos, foram se adaptando”. Estas palavras nos mostraram, desde já, a
importância que o professor dá para o livro didático em sua prática docente, ao mesmo tempo, o
professor falava de mudanças nos livros, muito mais do ponto de vista de uma maior presença
destas temáticas do que da forma como abordar estes temas em sala de aula, sem demonstrar
que a lei provocou alterações em suas práticas.
Zumbi afirmou ainda não ter percebido um impacto significativo na escola ou na sala de
aula, em virtude da maior presença de assuntos de História e Cultura Afro Brasileira e Indígena,
afirmando que os alunos não estranharam muito por se reconhecerem descendentes destes povos
e entenderem, segundo o professor, “que somos o país com mais mistura de raças, então não
estranharam”.
Aqui pontuamos que o professor demonstra claramente que sua prática de ensino de
assuntos de História e Cultura Afro Brasileira e Indígena não só não parece contribuir para uma
valorização das contribuições destes grupos sociais para a formação do nosso país, como
demonstra que o professor reforça para seus alunos um mito de “Democracia Racial”, onde a
“mistura de raças” não parece ter significado nada mais que um intercâmbio genético em que
diferentes etnias se reproduziram entre si gerando uma população marcada por uma diversidade
apenas de cor da pele em que todos os grupos se misturaram e geraram uma descendência
diversa.
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Luiza Mahin foi direta ao dizer que conhecia o teor da Lei 11.645/2008. Segundo a
professora, apesar de considerá-la interessante, vê como absurda a necessidade de uma lei para
obrigar os professores a trabalhar com assuntos que deveriam estar no cotidiano das salas
naturalmente. Se mostrando nitidamente cética acerca da eficiência da lei, a professora afirmou
que entende que esta lei funciona como o “dia do Índio ou o dia da Consciência Negra”, na medida
em que observa as pessoas “passar o ano todinho fazendo piadas racistas, tendo opiniões, e aí no
dia 20 [de novembro] você tem que ter a consciência que eles são um grupo importante pra [sic.]
nossa cultura, foi um grupo que foi sofrido, foi perseguido”.
Na visão da professora, há certa hipocrisia em uma sociedade que discrimina alguns
sujeitos de sua História, mas elege dias específicos do ano para exaltar ou homenagear esses
grupos, apesar de manter atitudes racistas ao longo do ano.
E na escola esta hipocrisia da sociedade acaba se repetindo ou se refletindo, o que, para
Luiza Mahin, representa a inexistência de impactos significativos da lei no cotidiano escolar. Em
sua opinião, por mais que haja uma obrigatoriedade não só de História, mas também de outras
disciplinas trabalharem temáticas relacionadas a índios e negros, uma lei que obrigue os
professores a trabalhar estes assuntos não é suficiente para garantir que estes sejam responsáveis
por alterações significativas no cotidiano escolar, apesar de considerar um avanço que pode
contribuir para um futuro de maior respeito e reconhecimento das contribuições destas etnias e
de seus descendentes para a formação social e econômica do Brasil.
Joênia afirmou ter ouvido falar muito nesta lei em seu processo de formação acadêmica.
Para a professora, a obrigatoriedade da inclusão de História e Cultura Afro Brasileira e Indígena no
ensino de História do Brasil não alterou tanto sua prática docente, pois sempre preservou,
especialmente em seu período de formação, quando foi influenciada pelos professores da
universidade, o estudo voltado para o reconhecimento da importância das ações dos diversos
atores sociais, e não somente os heróis ou elementos de classes dominantes. Todavia observa que
a lei contribuiu para “modificar muito a prática em geral, porque é um assunto que muitas vezes
ficava de lado, né? Principalmente a História Indígena”.
Ao fazer esta colocação, a professora Joênia completou suas ponderações, demonstrando
certo inconformismo com a necessidade de uma lei para obrigar os professores a trabalhar com
assuntos que “muitas vezes eram deixados de lado”, mas que deveriam ser “primordiais, pois diz
respeito à composição étnica de nosso povo”. Para ela, deveria ser algo natural na escola a
valorização da identidade nacional através do ensino e estudo equânime das contribuições
históricas dos diversos grupos étnicos que contribuíram para a formação do povo brasileiro. Mas
como isso não acontece na realidade em todas as escolas do país e de nossa região, considera
positiva a lei, afirmando que “veio a calhar sim, né? Porque meio que faz com que todos nós
estudemos a nossa identidade”.
A professora Joênia avaliou de forma positiva o impacto da referida Lei na escola,
afirmando que os alunos parecem dar mais valor e têm aumentado a assimilação das
contribuições históricas de índios e negros, apesar de perceber entre os discentes uma maior
proximidade, interesse ou empolgação por aspectos ligados a História e Cultura dos negros, ao
passo que observou maior dificuldade de assimilação por parte dos alunos da História e Cultura
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Indígena. Segundo a mesma, isso acontece em virtude do longo período de tempo em que “ela foi
tratada de uma maneira sem valor”. Diante desta situação, Joênia afirma que tem se preocupado
em sua prática com a desmistificação deste sentimento de maior distanciamento em relação aos
índios que percebe entre seus alunos, procurando fazer com que percebam “que na verdade eles
estão tão próximos [dos indígenas] que nem sabem”.
Ao tecer estas considerações, a professora demonstra sensibilidade ao perceber lacunas
de aprendizagem em seus alunos, ao mesmo tempo que procura exercer a importante função
docente de procurar corrigir estas lacunas, ao incentivar em seus alunos não só percepções de
algo que lhes foge à compreensão – como no caso do distanciamento em relação à História e
Cultura Indígena –, como também a conscientização de suas origens ligadas aos indígenas e um
sentimento de pertencimento, que diminua este distanciamento.

Conclusão
A promulgação da Lei 11.645/2008, que determina a inclusão de História e Cultura Afro
Brasileira e Indígena no conteúdo de algumas disciplinas, como História, Literatura e Artes, visa
auxiliar na correção de injustiças praticadas contra negros e indígenas, especialmente por uma
História eurocêntrica que tradicionalmente valorizou os brancos e colocou aqueles grupos em
posições de submissão e até exclusão.
O ensino de História deveria, neste sentido, ser voltado a uma valorização das
contribuições de negros e indígenas para a formação econômica, social, política e cultural de
nosso país, garantindo não só o reconhecimento, como também tratamento igualitário e
equivalente aos dados aos grupos dominantes, notadamente os brancos de origem europeia.
Todavia, a simples imposição legal desta obrigatoriedade de se trabalhar com tais
temáticas não garante uma plena execução de suas determinações, na medida em que os
professores, que são os principais responsáveis pela execução destas imposições legais, ao não
receber preparações ou capacitações satisfatórias para trabalhar com o ensino de História e
Cultura Afro Brasileira e Indígena, apresentam dificuldades em efetivar e consolidar um ensino
realmente voltado ao tratamento equânime de todas as etnias, como forma de reforçar a
democracia e a cidadania, por mais que haja interesse e boa vontade da parte dos docentes.
As lacunas vêm, na maioria absoluta dos casos, dos processos de formação acadêmica,
uma vez que são raras as universidades que nos cursos de Licenciatura em História apresentam
em seus currículos disciplinas que trabalham de forma satisfatória os conteúdos de História e
Cultura Afro Brasileira e Indígena. Estas lacunas também existem com relação a processos de
formação e capacitação continuada para profissionais de graduação anterior à Lei ou mesmo
recente, mas que não tiveram uma adequada formação universitária com relação a estes temas.
Assim, faz-se necessário um conjunto de reformas nos diversos níveis da educação
nacional para uma adequada execução e um alcance eficiente dos resultados propostos pela Lei
11.645/2008. Estas reformas devem ocorrer nos processos de formação docente na universidade,
com a inclusão destas temáticas em disciplinas dos currículos da graduação e também dos
programas de pós-graduação. É necessário ainda que as escolas abram espaços para as discussões
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destas temáticas e os entes governamentais de todos os níveis, bem como gestores de educação
em geral ofereçam capacitações e incentivem em professores e educadores a participação nestes
processos, tão caros à formação de jovens para viver em um ambiente nacional e regional de
democracia plena e cidadania garantida a todos os grupos sociais.
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RESUMO
Com uma progressiva expansão do acesso à informação
na contemporaneidade, as formas de educar e transmitir
conhecimento se diversificam cada vez mais para se
encaixar nas novas demandas de aprendizagem. O
tradicional método lecionar através da memorização já
não mais demonstra eficácia no real objetivo do ensino
de qualquer matéria. Nesse viés, visamos explanar nesse
trabalho como as olimpíadas acadêmicas – em especial a
Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB) – tem
atualmente o poder de revolucionar os rumos da

educação brasileira através de formas alternativas e
extremamente eficazes de trazer conhecimento para o
cotidiano dos alunos, não apenas limitando-se ao fato de
ser uma competição, mas despertando em todos os
estudantes o gosto pelo conhecimento de forma
voluntária.

PALAVRAS-CHAVE: Olimpíada, História do Brasil, Educação.

NATIONAL OLYMPIAD OF BRAZILIAN HISTORY (ONHB) - EXPERIENCES, REPORTS
AND IT’S CONTRIBUTION TO THE PEDAGOGIC PROCESS
ABSTRACT
With a progresive expansion of the information acess in
the contemporary world, the ways of educating and
delivering knowledge has been modificated even more to
fit in the new learning demands. The tradicional method
of teaching using the memorization don’t show accuracy
in the goals of the tutorship of any science anymore. On
account of this bias, we aim to explain in this article how
the academic olympiads – specially the National

Olympiad of Brazilian history (ONHB) – currently has the
power to revolutionize the directions of brazilian
education through alternative and extremely effective
ways of bringing knowledge to the student’s daily basis,
not only limiting itself into a competition, but awakening
the taste of knowledge in every student by voluntary
means.

KEYWORDS: Olympiad, Brazilian history, Education.
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1. INTRODUÇÃO
As Olimpíadas de Conhecimento ou Olimpíadas Científicas estão em constante processo de
popularização atualmente em nosso país. Estas olimpíadas Culturais tiveram origem na Europa, no
final do século XIX, visando uma maior capacitação de mão de obra e a erradicação do
analfabetismo. (MENEGUELLO, 2011) Elas são assim denominadas em alusão às tradicionais
olimpíadas, relacionando-se ao treinamento, seu cunho competitivo e a premiação com medalhas.
Atualmente existem mais de mais de 15 modalidades de competição intelectual no Brasil, e
todas elas se caracterizam por estimular o desenvolvimento cognitivo dos alunos e incentivar seus
talentos acadêmicos para as diversas áreas do conhecimento.
No caso da Olimpíada Nacional em História do Brasil – ONHB, seus métodos diferenciados
de aprender através da análise de documentos historiográficos expandem os horizontes de uma
disciplina que por muito tempo foi limitada a práticas pedagógicas que não condiziam com sua
essência formativa e não capacitavam os alunos para construção da cidadania e democracia de
forma efetiva. Ao contrário dessa conduta, a ONHB contribui para a consolidação de uma
educação que não consiste em apenas transferir conhecimento, mas em criar as possibilidades
para a sua própria produção (FREIRE, 1996).
Com início em 2009, a ONHB já promoveu oito edições até o momento e atua no estímulo
do ensino da História do Brasil baseando-se em outras competições intelectuais do mesmo estilo
que acontecem em outros países, como as Olimpíadas de História Nacional vigentes na Argentina
e no México.
Além do aspecto científico, seu caráter inclusivo também se faz presente em sua
metodologia, uma vez que seu conteúdo é acessível a todos através de uma plataforma on-line
disponibilizada em um site específico, isenta alunos da rede pública ou de baixa renda do
pagamento total da inscrição, e proporciona ajuda financeira para a ida à fase final em Campinas
para equipes de maior pontuação em escolas públicas em cada região do Brasil, contribuindo
assim para uma maior inclusão digital e social.

2. METODOLOGIA
A ONHB segue as competências estabelecidas pelas Diretrizes Curriculares de Ensino Médio
baseando-se pelo aprimoramento do pensamento crítico e a autonomia intelectual e a capacidade
de aprender e continuar aprendendo de maneira analítica, assimilando projetos individuais com o
seu meio (MENEGUELLO, 2011).

2.1 Formação de equipes
Para participar, os estudantes do ensino fundamental (apenas 8º e 9º ano) e ensino médio
precisam estar regularmente matriculados em escolas públicas ou privadas, e integrar um grupo
formado por três alunos e um professor orientador. Na formação da equipe existe a possibilidade
de englobar de estudantes de séries diferentes, porém da mesma escola. O professor pode
orientar mais de uma equipe. O formato de estudos em grupo contribui para uma aprendizagem
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que oscila entre a competição e o espírito de equipe, o que é um diferencial dessa olimpíada
específica. O trabalho coletivo desempenha uma importante função nesse processo, visto que
incentiva o debate e a colaboração, além de estimular hábitos de pesquisa e consulta.
Outro fator importante quanto à formação das equipes é a integração do professor à
mesma. A função de um educador nesse contexto é vista de uma nova perspectiva, não se
restringindo a uma posição extremamente hierarquizada, mas estando em sintonia com seus
alunos como um tutor e membro da equipe, pondo em evidência o valor de uma relação saudável
entre professor e aluno fundamentada na comunicação.

2.2 Fases e questões
A Olimpíada é composta por seis fases, sendo as cinco primeiras on-line e eliminatórias, e a
sexta, que é a fase final, presencial, realizada na Universidade Estadual de Campinas. Em cada uma
das fases as questões são embasadas na análise de gravuras, mapas, e a interpretação de
documentos de distintas fontes sobre eventos históricos nacionais.
Diferentemente das avaliações da área de conhecimento das ciências exatas, a velocidade
da resposta não é priorizada, e sim sua qualidade obtida através da capacidade de reflexão do
grupo. Por isso, cada fase on-line tem o período de uma semana para ser respondida.
Mesmo com um acesso à informação na internet, o papel do professor orientador é de
extrema importância nestes momentos, visto que as ferramentas cibernéticas apenas reafirmam a
função do educador como mediador da construção do conhecimento dos seus alunos (MORIN,
2004).
2.2.1 Fases on-line
Um dos maiores problemas do processo avaliativo na disciplina de história atualmente é
conceber o que é exato ou incorreto dentro do método objetivo respostas, o que a olimpíada em
questão soube contornar de forma eficaz através de um método diferenciado. Da primeira à
quarta fase, os alunos precisam resolver questões e realizar uma tarefa em seguida. O formato das
questões é organizado com respostas objetivas, mas a peculiaridade evidente é que em nenhuma
delas existe apenas uma alternativa correta.
A equipe precisa escolher entre quatro respostas, qual a mais íntegra e relacionada ao
enunciado. Dentre elas, apenas uma é incorreta e as demais são corretas, porém menos
completas. O dever do grupo nessas primeiras fases é assinalar a alternativa mais abrangente e
adequada para aquela questão colocada de acordo com as competências e habilidades que o
quesito se propõe a avaliar, o que requer muita atenção e gera debates e discussões entre os
membros das equipes, o que se constitui um diferencial em relação às questões avaliativas
tradicionais.
As tarefas, que acompanham cada uma destas fases necessitam de cautela e análise, pois
propõem uma série de novos desafios. Por exemplo, na última edição foi requisitada uma espécie
de dissecação de mapas, pinturas e fotografias históricas, onde a equipe precisava examinar
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minuciosamente cada detalhe atribuído aos documentos para atender o que as tarefas
demandavam.
A partir da quarta e quinta fase, o método avaliativo torna-se ainda mais intenso e
interativo. Na mais recente edição, foi proposto às equipes primeiramente a elaboração de um
mural feito através de pesquisas dentro da escola, como exemplificado nas figuras 1 e 2, em que
os integrantes da equipe tinham que apontar pontos positivos e negativos em torno do seu lugar
de estudo e redigir um breve texto sobre como seria a “escola dos sonhos”.
O objetivo era estimular os alunos a desenvolver o seu senso crítico não só em situações
acadêmicas, mas também no cotidiano do meio onde vive. A tarefa convidava as equipes a
conhecer melhor sua escola, mergulhar neste universo que faz parte de sua vida, percebendo suas
qualidades e problemas, bem como a proposta de soluções e melhorias que visavam o bem estar
da comunidade escolar e que poderiam promover melhorias no processo de aprendizagem.

Figura 1: Mural de equipe maranhense (Disponível em <http://www.olimpiadadehistoria.com.br/8olimpiada/fases/index/55> acesso em 10 set. 2016)
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Figura 2: Mural de equipe maranhense (Disponível em <http://www.olimpiadadehistoria.com.br/8olimpiada/fases/index/55> acesso em 10 set. 2016)

Em seguida, a tarefa da 5ª fase era cada equipe classificada avaliar os murais de outras dez
equipes, a partir dos critérios estabelecidos no regulamento da Olimpíada, que serviriam de
parâmetro para estas avaliações. Esta tarefa representou para muitos um desafio ainda mais
complexo. Foi de grande importância para todos os participantes poder perceber as diferenças
entre seu colégio e os dos seus concorrentes, em razão de existirem esquipes de todas as regiões
do país e poderem entrar em contato com a situação de outros estudantes das mais variadas
classes sociais.
Enquanto alguns alunos reclamavam de poeira nos livros da biblioteca de sua escola,
outros sonhavam em ter uma biblioteca na sua escola. Isso desperta mais uma vez o intuito do
estudo da história aplicado ao presente: conhecer o outro lado, ser analítico e perceber que
existem pessoas que vivem em diferentes condições, instigando a alteridade.
2.2.2 Fase presencial
Um dos motivos que instigam as equipes a continuarem estudando e obter pontuações
elevadas durante as outras etapas é a possibilidade de viajar para um evento de nível nacional,
conhecer outro estado, o ambiente de uma das universidades mais importantes do Brasil – a
UNICAMP, e o intercâmbio com estudantes de todo o país.
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A última etapa da ONHB aconteceu no campus da Universidade Estadual de Campinas –
UNICAMP. Nessa fase, autonomia da equipe é posta à prova. Os integrantes do grupo passam por
uma tarefa surpresa sem apoio da internet ou do professor. Ela pode ser uma redação sobre
algum acontecimento atual, uma carta, a construção de um panfleto publicitário, entre outras
propostas que se diversificam a cada ano. Na 8ª ONHB o tema abordado foi “Escola, lugar de
história”, levantando discussões atuais como o projeto de lei “Escola sem partido” e fomentando a
utilização do conhecimento histórico para estabelecer relação com situações recentes.

2.3 Classificação e premiação
Não é fácil chegar até a fase final. O número de participantes concorrendo às medalhas de
ouro, prata e bronze cresce exponencialmente a cada nova edição, enquanto o numero de
finalistas convocados diminui. Em sua 8ª edição houveram 42,7 mil alunos inscritos divididos em
10,6 mil equipes, todos em busca de estar entre os 275 grupos finalistas. No mesmo ano houve
um decréscimo de 25 vagas disponíveis devido ao corte de verbas na educação, tornando a
competição ainda mais acirrada e elevando a tensão dos concorrentes.
A premiação acontece em clima de festa. Com uma apresentação artística ou cultural
antes da entrega de medalhas, os finalistas de todo o Brasil têm a chance de interagir com alunos
e professores dos diversos estados e regiões, comemorar juntos a vitória de chegar até a última
etapa dessa jornada e conhecer outros estudantes na mesma situação.
A atração da mais recente cerimônia foi um show de rock, e o aspecto de união e
companheirismo entre as equipes da mesma escola, cidade ou estado também deixaram o evento
ainda mais especial. Quanto às medalhas, são entregues aos grupos de melhor pontuação
medalhas de ouro (15 equipes), prata (25 equipes), e bronze (35 equipes). Os demais finalistas,
por sua vez, são contemplados com medalhas de cristal e uma menção honrosa, em
reconhecimento por ter chegado até a final da Olimpíada.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para que esse programa de caráter sério e de nível nacional continue aprimorando seus
objetivos e obtendo êxito, é importante que sua organização continue arraigada no incentivo da
abrangência do maior número possível de participantes, tendo conhecimento das informações
socioeconômicas dos seus integrantes.
Com base no rendimento crescente em todas as edições da ONHB, é possível considerá-la
como um incentivo para o crescimento da efetividade da educação pública brasileira. É importante
ressaltar que esta atividade não só incluiu os alunos carentes e de escolas públicas, mas também
proporcionou um ambiente de igualdade entre os estudantes de instituições privadas, dando
margem a uma troca de conhecimentos onde todos possam ser tratados como iguais.
Muitos alunos puderam ter uma experiência ímpar através da olimpíada com
oportunidades oferecidas através do esforço e estudo, o que motiva tanto as escolas públicas
quanto as privadas a mostrarem interesse pela disciplina de história, trazendo benefícios para os
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alunos participantes e também para todo o meio educacional e social. O depoimento a seguir
relata uma situação vivida em várias áreas do Brasil e comprova a importância desse processo.

Nós moramos numa cidade de 45 mil habitantes em Mato Grosso, na fronteira com a
Bolívia. Muitos dos alunos que vêm para a final nunca haviam saído da cidade ou andado
de avião, alguns deles nunca tinham andado nem de escada rolante. Para eles, o grande
prêmio além do conhecimento acumulado é a viagem. É a oportunidade de estar em uma
universidade onde circula por dia mais gente do que temos em habitantes na nossa
cidade. É uma experiência única. (Prof. Manuela Arruda em entrevista à RTV Unicamp –
Disponível em: <https://youtu.be/EGpIMqtLWGg>, acesso em 09 set. 2016)

Nesse sentido, os diversos campi do Institutos Federal do Rio Grande do Norte – IFRN
também têm ampliado sua participação na olimpíada. Houve nos últimos anos uma maior
divulgação da ONHB, incentivo de professores e gestores, o que levou a um crescimento na
participação dos alunos de vários campi. Esta ampliação tem garantindo ao estado Rio Grande do
Norte uma posição de destaque nacional, estando, na última edição, entre os três estados mais
premiados do Brasil, com um total de 14 medalhas durante a cerimônia de premiação na última
edição, sendo elas 5 de ouro, 4 de prata e 5 de bronze, a maioria de equipes do IFRN, com
destaque para as equipes dos campi de Mossoró e Ipanguaçu que obtiveram as cinco medalhas de
ouro do estado.

Figura 3: finalistas do IFRN Campus Ipanguaçu destacando suas seguintes conquistas: uma medalha de
ouro, uma de prata e duas de cristal. (Fonte: arquivo pessoal)
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Por conseguinte, o nordeste vem mantendo um ótimo desempenho na ONHB nos últimos
anos como mostra o gráfico da figura 1, fundamentados nas informações disponíveis no site oficial
da olimpíada. A última cerimônia final, por exemplo, contou com 164 equipes nordestinas.

Norte
6%

Sudeste
29%

Sul
2%

CentroOeste
3%

Nordeste
60%

Figura 4: Porcentagem de equipes finalistas por região na 8ª edição (Fonte: site oficial da ONHB)

4. CONCLUSÃO
Como frisado ao longo do trabalho, a importância e o teor científico da olimpíada em
questão se fazem presentes em cada edição e nos resultados práticos emitidos pela mesma. Quem
participa dessa jornada intelectual tem a oportunidade de expandir seus horizontes em relação à
compreensão dos assuntos em questão.
A atividade do programa é aliada ao compromisso em resgatar a divulgação da história
nacional muitas vezes posta em segundo plano em relação ao panorama mundial, sendo esta uma
incidência que deve ser urgentemente transformada.
Também dentro do contexto nacional, as questões levantadas ao longo da competição
despertam a crítica a padrões hierárquicos de cunho excludente que resumem o estudo da
matéria em evidência apenas aos grandes feitos de forma generalizada, levando a uma
invisibilidade histórica de regiões brasileiras que merecem o mesmo prestígio e reconhecimento
como objeto de estudo.
Visto que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP revelou em
recentemente que apenas 42,6% das escolas de ensino fundamental têm acesso à internet e
55,9% das instituições não têm laboratórios de informática, o incentivo que a ONHB propõe em
torno do uso de ferramentas digitais no processo pedagógico também merece reconhecimento ao
passo que expande a necessidade da integração dessas técnicas em sala de aula.
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Através deste trabalho, o esperado é que a importância da Olimpíada Nacional em História
do Brasil seja disseminada e encoraje alunos e professores a fazerem parte de uma ferramenta de
construção de conhecimento interativa, beneficiando não só a si mesmos, mas também toda a
comunidade escolar e o cenário educativo brasileiro.
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O LIVRO DIDÁTICO NO ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E
INDÍGENA.
Zilfran Varela Fontenele; Maria da Paz Cavalcante
zilfran.fontenele@ifrn.edu.br; mariadapazc@yahoo.com.br

RESUMO
Este artigo objetiva trazer à tona discussões acerca da
aplicabilidade do ensino de História e Cultura Afro
Brasileira e Indígena como desdobramento da Lei
11.645/2008, que determina a inclusão destes assuntos
nos currículos da educação básica. Analisamos a
apropriação e utilização do livro didático de História por
professores da disciplina em uma escola pública estadual
da cidade de Pau dos Ferros – RN. Lá entramos em
contato com os dois professores de História que
trabalham no ensino médio e procuramos observar, a
partir das suas visões, as práticas de ensino de temas de
História e Cultura Afro Brasileira e Indígena e a forma
como se apropriam e utilizam o livro como recurso

auxiliar nas aulas sobre estes assuntos. A metodologia
baseou-se em uma revisão bibliográfica e diálogo com
obras e autores que discutem o ensino de História e
Cultura Afro Brasileira e Indígena, práticas docentes e
livro didático. Utilizamos ainda a pesquisa de campo,
abordagem qualitativa dos resultados coletados e a
realização de entrevista semiestruturada com cada um
dos sujeitos da pesquisa, quando observamos e
refletimos sobre a visão que apresentam sobre suas
práticas de ensino e a utilização do livro didático como
recurso auxiliar nas aulas em que falam sobre elementos
históricos e culturais de negros e indígenas.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino, História, Livro Didático.

THE TEXTBOOK IN TEACHING HISTORY AND CULTURE AFRO - BRAZILIAN AND
INDIGENOUS.
ABSTRACT
This article aims to bring up discussions about the
applicability of the teaching of history and Afro Brazilian
and Indian as unfolding of Law 11,645 / 2008, which
determines the inclusion of these issues in the
curriculum of basic education. We have analyzed the
ownership and use of the textbook History by subject
teachers in a public school in the city of Pau dos Ferros RN. There we contacted the two history teachers who
work in high school and tried to observe, from their
views, practices of teaching history themes and Afro
Brazilian and Indian and the way they appropriate and
use the book as an aid in classes on these subjects. The
methodology was based on a literature review and
dialogue with works and authors who discuss the

teaching of history and Afro Brazilian and Native
American practices teachers and textbook. We also use
the field research, qualitative approach of the collected
results and conducting semi-structured interviews with
each of the research subjects, when we observe and
reflect on the vision have on their teaching practices and
the use of the textbook as an aid in classes that talk
about historical and cultural elements of black and
indigenous.

KEYWORDS: Teaching, History, Textbook.
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1- Introdução
Em 2008 foi sancionada a Lei 11.645, que determina a obrigatoriedade do ensino de
História e Cultura Afro Brasileira e Indígena na educação básica, notadamente nas disciplinas de
História, Literatura e Artes. A referida lei representou um grande avanço no processo de afirmação
de negros e indígenas, setores sociais tradicionalmente marginalizados, ao determinar o adequado
reconhecimento de suas contribuições para a formação histórica do Brasil, bem como se tornou
um importante instrumento de combate ao racismo e à discriminação nas escolas, na medida em
que determina o estímulo a uma visão positiva e afirmativa da cultura destes grupos sociais,
vítimas de processos de exclusão e diversas formas de discriminação desde o período colonial.
Desta forma, a escola deve adotar uma agenda positiva de inclusão de todos os sujeitos e
promover alterações curriculares que permitam a consolidação destes avanços através de sua
incorporação ao cotidiano dos jovens estudantes, com destaque para o combate ao racismo e a
toda forma de discriminação.
A construção de novos currículos e práticas pedagógicas deve ser voltada para a
valorização de elementos da História e Cultura Afro Brasileira e Indígena, e não através do que
Munanga (2005) afirma ser resultado de uma falsa mestiçagem cultural e étnica, utilizada para
justificar um processo de assimilação por negros e também indígenas de uma cultura e valores
supostamente superiores. “O não reconhecimento ou o reconhecimento inadequado da
identidade do ‘outro’ pode causar prejuízo ou uma deformação ao aprisionar alguém num modo
de ser falso e reduzido”. (TAYLOR, 1998, p. 48). Trata-se, portanto, de reconhecer e valorizar a
produção histórica e cultural, as formas de resistência, os elementos do cotidiano, as práticas
religiosas, alimentares, sociais e culturais em geral de negros e indígenas, como forma de
recuperar a dignidade destes povos e seus descendentes, inserindo-os de forma equânime e justa
na sociedade atual, que se busca democrática e cidadã. O resgate destas contribuições,
[...] não é apenas uma volta metodológica do passado e sim uma tentativa de
reconsiderar, numa perspectiva crítica, as condições históricas dos diferentes grupos
etnoculturais na constituição da sociedade nacional, marcado por equívocas
desigualdades com características étnicas. (ZARTH, 2010, p. 119)

Ainda segundo Munanga (2005, 1999, 1988), o racismo está profundamente presente em
nossa sociedade, e sempre que se repensar a noção de cidadania, deve-se estar presente as
discussões acerca do combate a toda forma de discriminação. Para nós, a escola deve ser o
primeiro espaço para a consolidação destas práticas, pois a educação é o alicerce da formação de
uma sociedade.
Neste sentido, conforme Cavalcante (2010), o ensino de História precisa contribuir para a
apropriação de conteúdos pelos alunos e o desenvolvimento de uma personalidade marcada pelo
respeito à diferença e à diversidade, se reconhecendo como parte integrante e atores importantes
no processo de consolidação da democracia no Brasil.
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Na literatura que consultamos, são recorrentes as questões levantadas sobre alterações
no ensino de História, notadamente acerca da inclusão de conteúdos de História e Cultura Afro
Brasileira e Indígena, mas ainda percebemos uma carência de estudos acerca de reflexos que vem
provocando no “chão coberto de giz” das salas de aula. Avaliações das práticas docentes à luz das
transformações impostas pela Lei 11.645/2008 ainda são escassas, especialmente a nível de
escolas públicas da região Nordeste e do estado do Rio Grande do Norte.
Diante do exposto, observamos a necessidade de avaliar se estas demandas de
transformações no ensino de História baseadas na valorização das contribuições históricas e
culturais de negros e indígenas tem acontecido nas aulas de História das escolas públicas estaduais
de ensino médio da cidade de Pau dos Ferros.
Assim, decidimos observar a apropriação e utilização por alguns professores da rede
pública estadual do Rio Grande do Norte dos livros didáticos como instrumentos auxiliares nas
suas práticas docentes, a partir das visões dos próprios docentes, analisando se este material tem
contribuído para o ensino de temas de História e Cultura Afro Brasileira e Indígena e se as
orientações do livro e seus conteúdos têm sido suficientes para tal fim.
Analisar estas práticas cotidianas de ensino depende da observação do que Certeau
(1998) chama de procedimentos, ou seja, o conjunto de esquemas, manipulações e técnicas
utilizadas e requer, por isso, compreender a relação dos docentes com os livros didáticos, acerca
das temáticas de História e Cultura Afro Brasileira e Indígena no processo de ensino e
aprendizagem destes assuntos no ensino médio nas escolas observadas.
Cavalcante (2010) nos lembra que mudanças conceituais e didáticas que se operam nos
professores geram implicações na formação de seus alunos. Assim, como afirma Chartier (1988),
faz-se necessário analisar a articulação entre a leitura e a compreensão dos docentes de si e
destas demandas legais, para observar como impactam em suas práticas de ensino de História e
Cultura Afro Brasileira e Indígena.
Estudar a utilização do livro didático pelo professor de História nos permite ainda
compreender o nível de apropriação do mesmo às determinações da Lei 11.645/2008, pois
trabalhar a diversidade e uma nova concepção da ação de atores sociais outrora marginalizados
pressupõem um processo anterior de conscientização dos próprios docentes.

2- Aspectos metodológicos
Os lócus de nossa pesquisa foi a Escola Estadual Doutor José Fernandes de Melo, onde
contamos com a colaboração dos dois professores de História da escola. Usaremos os codinomes
Zumbi e Luiza Mahin para nos referir aos docentes desta escola. Zumbi trabalha ali desde 1990,
enquanto Luiza Mahin ingressou em 2013.
Em nosso trabalho, optamos pela abordagem qualitativa, quando analisamos a relação de
apropriação e utilização por estes professores do livro didático, diante da visão dos mesmos.
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Iniciamos nossa pesquisa documental pela catalogação de livros e a coleta de materiais
publicados em revistas, artigos, periódicos e sites com o intuito de enriquecer as referências
bibliográficas que nos permitiram aprofundar conhecimentos sobre temas ligados à educação,
legislação educacional, ensino de História e livro didático. Neste sentido, destacamos a
contribuição das obras de Certeau (1998), Chartier (1988), Silva (2014), Stamatto (2008, 2007),
Libâneo (1992), Tardif (2002), Tardif e Lessard (2007), Munanga (2005, 1999, 1988), Bittencourt
(2007, 2004), Rusen (2001), Schmidt (2011, 2008) Schmidt e Garcia (2007, 2006).
Realizamos entrevistas semiestruturadas individuais com os professores de História da
escola selecionada, analisando aspectos ligados ao trabalho docente; ensino de História e Cultura
Afro Brasileira e Indígena; escolha e utilização de livros didáticos e seus manuais; e a apropriação
destes livros e dos conteúdos ligados aos temas citados na Lei 11.645/2008 pelos docentes.

3- Resultados e Discussão
Na análise das entrevistas realizadas com os professores Zumbi e Luiza Mahin,
reservamos este espaço para os relatos e considerações que os mesmos teceram em relação à sua
prática docente. As referências feitas neste espaço estarão ligadas à presença do livro didático nas
práticas dos docentes, sua influência na atuação dos professores na sala de aula, especialmente no
trabalho com temáticas de História e Cultura Afro Brasileira e Indígena. Na Escola Estadual Doutor
José Fernandes de Melo foi adotada a coleção Oficina de História, da Editora Leya, que tem como
autores Flávio de Campos e Regina Claro.

Zumbi: “[...] eles vão lendo e eu vou explicando... Cada parágrafo, cada página”
O Professor Zumbi tem o livro didático como personagem fundamental na sua prática
docente: “Eu utilizo... toda hora que eu trabalho é com o livro didático, que os alunos também
têm, né? E vai acompanhando... Às vezes eu coloco eles para ler... vai alternando. Textos... eles
vão lendo e eu vou explicando... Cada parágrafo, cada página”.
Segundo o professor, vai desenvolvendo sua aula a partir da leitura do livro, alternada por
explicações do que foi lido pelo professor e por alunos, com ênfase em informações que considera
mais relevante, quando solicita que os alunos grifem ou marquem de alguma forma aquela
passagem. Zumbi afirmou ainda que, em suas aulas, o livro só não é utilizado quando está
exibindo algum filme.
Essa relação de dependência demonstrada pelo professor em sua prática de ensino de
História tende a limitar a capacidade de análise dos alunos, pois:
[...] as escolas de educação básica, com raríssimas exceções, carecem não só de uma
bibliografia variada, mas sobretudo de práticas pedagógicas que estimulem o debate, a
investigação e a criação. Assim, [...] nossas escolas são meros espações de transmissão de
uma ou outra leitura historiográfica que, fragmentada e simplificada, acaba muitas vezes
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impondo uma versão como sendo a verdade histórica sobre determinados temas.
(FONSECA, 2003, p. 39)

Como já frisamos anteriormente, este tipo de prática de ensino é retrógrada e só tende a
gerar nos alunos a impressão de um único ponto de vista, revelado no livro como verdade
absoluta, além da falsa visão que o conhecimento e a aprendizagem em História resultam apenas
de leituras simplificadas e acompanhadas de um destaque para frases mais importantes.
Entendemos ainda, que esta prática de leitura em sala tende a tornar a aula monótona e incentiva
no aluno a percepção de falta de importância do professor de História, já para aprender a
disciplina basta apenas ler o livro.
Zumbi demonstra uma clara dependência do livro didático em sua prática docente,
exaltando as leituras como referência para sua conduta e seus comentários. Essa dependência ou
excessiva relevância dada ao livro que limita o incentivo à capacidade de análises dos alunos,
ainda é muito comum em escolas da educação básica, como nos confirma Silva (2014), é uma
prática recorrente em diversas escolas [...], e, conforme suas pesquisas com outros autores, em
diversos estados brasileiros, pois, conforme Gatti Júnior (2004, p. 26) “[...] o livro didático
desempenha papel central [...] no caso brasileiro, por que não mencionar, no exercício profissional
dos educadores dos mais diferentes níveis”.
Fica clara a forma arcaica com que o professor conduz as suas aulas. Não estamos nos
posicionando contra a leitura em sala de aula, mas criticando as leituras recorrentes em todas as
aulas, como único recurso didático, acompanhadas de comentários do professor acerca do que
está escrito, que não nos parecem abrir espaço para os alunos questionarem, pensarem ou até
mesmo divergirem.
Este viés tradicional de ensino de História, e que não foi, segundo o próprio professor,
complementado por processos de capacitação continuada, continua claro quando o professor
relata em suas práticas o trabalho com atividades e exercícios. Normalmente retiradas do livro, as
atividades de questionários são vistas pelo professor como forma de reforçar os conteúdos
estudados, quaisquer que sejam: “É. Eu leio o livro lá e, você sabe quando a gente vai tirar o
exercício, você vai primeiro atrás da resposta para poder... Senão, quando for corrigir, você não
tem resposta”.
Dessa forma, o professor reforça cada vez mais o estilo decoreba de ensino de História,
gerando também em seus alunos uma dependência do livro como elemento único de
aprendizagem, reforçando práticas de ensino que deveriam estar superadas nas escolas do século
XXI: “Então, podemos perceber que o velho questionário resiste ao tempo, e que este concerne
somente a perguntas cujas respostas são pontuais e de fácil localização no livro didático”. (SILVA,
2014, p. 239)
Zumbi entende também que é necessário respeitar a cronologia, que acredita ser
fundamental para que os alunos aprendam o conteúdo: “E procuro também que os exercícios
sejam cronológicos. O aluno... facilita, né? Já que uma das características da História é a
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cronologia”. O professor demonstra ainda entender que sua metodologia é eficiente quando
afirma: “meus exercícios são longos porque eu gosto de mastigar bem e eu sempre digo, modéstia
à parte, não aprende comigo quem não quer”.
Entendemos que quando o professor afirma que gosta de “mastigar bem” os exercícios,
reforça a metodologia do decoreba, especialmente por enfatizar, como ele mesmo afirma, as
respostas que estão no livro, sendo necessária apenas sua leitura e reprodução sem análise para
responder as atividades em questão. Essa atitude não estimula o desenvolvimento do pensamento
crítico nos alunos, tão caro à História, em especial em um momento de valorização de
contribuições tradicionalmente relegadas à exclusão. Agindo desta forma, o professor não cumpre
a função primordial do historiador em sala de aula, que é problematizar os fatos e despertar o
espírito crítico em seus alunos.
Com relação a valorização e obrigatoriedade de ensino de História e Cultura Afro
Brasileira e Indígena, o professor afirmou que no início, quando a lei foi implantada, não estava
preparado para atender as suas demandas, mas com o tempo foi se adaptado e trabalhando isto
em suas aulas.
Precisamos deixar claro que, quando o professor afirma que foi se adaptando ao longo do
tempo para trabalhar com temas de História e Cultura Afro Brasileira e Indígena, não realizou este
processo de “adaptação” através de curso de capacitação, e sim da leitura dos livros didáticos com
os quais trabalha, que como vimos frisando com frequência, é sua fonte fundamental. Assim, o
professor apenas reproduz as transformações que o Programa Nacional do Livro Didático impõe
aos livros didáticos para que possam ser comercializados e distribuídos em escolas públicas.
Segundo Zumbi, não há maior interesse dos alunos sobre estas temáticas, e normalmente
seus alunos, “mesmo os de cor”, fazem piadas de conteúdo racista. Para o professor, sua
orientação para os alunos evitarem piadas racistas não parece surtir muito efeito: “Às vezes, eles
vêm com brincadeiras, com piadas que parece que a própria raça ou o próprio descendente... eu
não estou discriminando aqui, mas... eles se discriminam”.
Zumbi relatou ainda que não dedica momentos específicos em suas aulas para trabalhar
com as temáticas de História e Cultura Afro Brasileira e indígena, pois trata cada assunto
obedecendo a sequência que vem no livro, reforçando o caráter primordial do livro em sua prática
docente.

Luiza Mahin: “[...] é como se fosse um passaporte...”
Luiza Mahin afirmou que o livro didático não é o personagem principal de sua aula, e que
o utiliza “como forma de coação, ... Meu Deus como é que eu posso dizer... é como se fosse um
passaporte, você tem que trazer o livro, você é obrigado a trazer o livro pra ficar na sala de aula”.
Essa atitude é justificada como uma forma de evitar atrasos, faltas, conversas paralelas e obrigar
os alunos a registrar as anotações que a professora faz, pois sem o livro, o aluno leva falta na
chamada, o que pode lhe acarretar problemas, por exemplo com a escola ou o recebimento de
programas sociais: “eu utilizo mais como uma questão de controle, de organização, pra que eles
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estejam na sala de aula, pra que ele garanta a presença, que também se não trouxe o livro não vai
ganhar presença, vai ficar com falta e tem a questão do Bolsa Família”.
Ainda com relação ao livro, a professora afirma que também o utiliza em sala quando
propõe a leitura de um texto interessante ou determina que os alunos respondam alguma questão
ou façam alguma pesquisa, enfatizando não repetir isto com muita intensidade.
A utilização do livro como “passaporte” demonstra que ainda são necessárias medidas de
coação para evitar que os alunos deixem de trazer o livro para a escola. Isso nos parece
contraditório, pois se a aula não se centraliza no livro e sua utilização se limita a leituras
esporádicas ou acesso a exercícios, também de forma esporádica, qual a necessidade de impor aos
alunos o incômodo do peso? Julgamos adequado um planejamento de quando o livro será
utilizado, associado a uma comunicação aos alunos que naquela determinada aula deverão trazer
o livro, cabendo, aí sim, alguma coação para os que não trouxerem o material naquela data
específica.
Luiza Mahin afirmou que utiliza com frequência em sua prática docente, no início de cada
aula, músicas, poesias ou imagens, que incentivam uma reflexão inicial e são utilizadas como
introdução ao assunto que vai abordar, prática destacada por Thompson (1981), que afirma que é
através dos diversos registros das ações humanas, como depoimentos, objetos, fotografias, que as
diversas realidades podem ser trazidas a atualidade e ajudam na análise e compreensão dos fatos
históricos.
Ao iniciar suas aulas com elementos culturais presentes na vida dos jovens, a professora
adota uma eficiente forma de chamar a atenção dos alunos para o assunto que quer abordar,
além de estimular não só a valorização de elementos da cultura cotidiana, como promover uma
contextualização de sua aula, demonstrando que ocorrem questionamentos a uma visão
tradicional de História através de diversos meios, o que estimula a sala de aula a se tornar um
espaço para problematizar as diversas questões que envolvem o cotidiano dos jovens,
especialmente situações de preconceito e racismo, que podem ser eficientemente
problematizadas, gerando processos de conscientização e respeito entre os jovens, com destaque
para a valorização de negros, indígenas e as diversas minorias, tradicionalmente vítimas da
exclusão.
Em sua prática docente, ao trabalhar com temas de História e Cultura Afro Brasileira e
Indígena, a professora afirmou perceber que existe um racismo extremamente enraizado em
nossa sociedade, especialmente contra negros, claramente refletido na escola. Esta percepção é
motivada pela visão de pena, que os alunos demonstram em suas aulas, em relação a violências
em geral impostas aos índios, indignação que não se repete quando são relatadas as violências em
geral contra os negros.
Para a professora, a visão que os alunos demonstram de miscigenação e diversidade é
muito romântica: “todos eles já têm essa noção bem fundamentada, que o Brasil ele é plural, ele é
diverso, ele é multi e eles falam isso de uma boa, em relação a isso ok”. Todavia, não vislumbra
que os alunos se identificam com estas etnias, o que confirma o preconceito enraizado na escola.
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E reafirma que este preconceito é bem maior contra negros, especialmente por perceber que seus
alunos se declaram “moreno, mulato, é moreno isso, moreno aquilo, jambo num [sic.] sei o que...
e tem uns que eu nunca nem ouvi falar”. A professora ironiza esta situação afirmando que criou o
termo “cinquenta tons de negro”, “porque pra [sic.] mim encontrar um aluno que se identifique,
que se sinta, que se veja como negro, é muito difícil”.
A negação ou silêncio acerca destas feridas não contribui para uma afirmação positiva de
etnias ou grupos sociais marginalizados. Ao contrário, a exposição do problema e sua discussão é a
melhor forma para que a escola seja um ambiente de valorização das diferenças e afirmação de
todos como cidadãos que possuem direitos iguais.
Com relação aos índios, ela afirma que, apesar de observar pouco preconceito, a
identificação é bem menor, especialmente pelo distanciamento que os alunos acreditam ter dos
índios. A única identificação que ela percebe que seus alunos demonstram em relação aos
indígenas é quanto a cabelos lisos: “Ah, professora, eu tenho um cabelo de índio”, pois “pra [sic.]
eles isso é uma coisa boa. É uma qualidade legal você ter o cabelo extremante liso”.
Ao trabalhar com temas de História e Cultura Afro Brasileira e Indígena em sua prática
docente, a professora Luiza Mahin afirma ter percebido boa receptividade por estes assuntos, até
por que costuma trazer fatos que estão presentes nos noticiários para discutir com a turma, e
muitas vezes estes fatos têm relação com negros ou indígenas, citando o exemplo de
manifestações indígenas contra a construção da usina Hidroelétrica de Girau; o arco e flecha como
modalidade olímpica a ser disputada nos jogos sediados no Rio de Janeiro, em 2016; ou ainda
casos de preconceitos ou racismo contra negros que são veiculados na imprensa ou nas redes
sociais.
As práticas de Luiza Mahin demonstram maturidade e consciência do papel do professor
de História da atualidade, preocupado em contextualizar situações cotidianas e trazer a para
dentro da sala de aula a realidade vivenciada pelos alunos em diversos ambientes, seja de
convívio, notícias ou interatividade, tão presentes na realidade dos jovens, problematizando e
desconstruindo visões ou interpretações históricas inadequadas a uma sociedade plural e
democrática. Procedendo desta forma, a professora atrai a atenção dos alunos para suas aulas,
tornando-as um ambiente de consciência da importância dos diversos atores sociais na construção
da História do Brasil, especialmente negros e indígenas; o desenvolvimento de sentimentos de
pertença; o respeito à diversidade; e o combate ao racismo e à discriminação.

4- Conclusão
Reflexões sobre o ensino de História e Cultura Afro Brasileira e Indígena se fazem
necessárias como forma de reconhecer que a educação nacional precisa evoluir no sentido de
superação das desigualdades, frequentemente reforçadas pela recorrente negação das diversas
formas de discriminação, especialmente na escola, contra negros e indígenas. Existe no Brasil, uma
grande dificuldade das pessoas em reconhecer os preconceitos, muitas vezes negando-os como
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uma forma de procurar se distanciar daquele aspecto negativo, o que Florestas Fernandes define
como “preconceito de ter preconceito”. Isto representa uma concepção errônea de que não se
falar sobre pode contribuir para eliminar os preconceitos e discriminações, quando o correto é
exatamente o contrário: identificar, apontar e discutir as formas de discriminação em busca de sua
superação, especialmente no ambiente escolar.
As práticas escolares devem ser voltadas para o exercício da noção de justiça social e o
aprendizado da igualdade, abrindo-se espaço nas salas de aula para as mais diversas
representações étnicas que compõem a sociedade brasileira. Assim, devemos ter uma educação
que valoriza as contribuições históricas e culturais dos diversos atores que compõem a sociedade,
incentivando o reconhecimento e valorização destas contribuições por parte dos alunos, gerando
nestes uma identificação e um sentimento de pertença que lhes tire a vergonha ou até mesmo o
preconceito contra o outro ou contra si.
Ao analisar práticas docentes em uma escola pública da cidade de Pau dos Ferros, a partir
de relatos de dois professores, percebemos inovações e continuidades. As inovações e tentativas
de promover um ensino de História inclusiva, reflexiva, problematizadora e que estimula
discussões acerca de questões étnicas estão presentes nas práticas de uma professora que tem
uma formação acadêmica recente e se interessa por processos de formação e capacitação
continuada. Já o professor que não se capacitou de forma adequada, engessando suas práticas de
ensino e que não amplia suas fontes de estudo, limitando-se a reproduzir sem problematizar os
textos presentes no livro didático, reforça uma História “decoreba”, extremamente enfadonha e
que não estimula os jovens a pensar e refletir sobre sua realidade e questões diversas, como
preconceitos raciais.
Através deste estudo, esperamos contribuir com reflexões acerca do ensino de História e
Cultura Afro Brasileira e Indígena, além de despertar a atenção para a necessidade de incentivar
processos de formação e capacitação continuada que estimulem e permitam a docentes variar
suas práticas de ensino e atuar como mediadores de um conhecimento que deve ser plural e
diverso, incentivando nos jovens problematizar e refletir sobre sua realidade, em especial através
de ações afirmativas de combate ao racismo e à discriminação, estimulando o respeito, o
sentimento de pertença e a convivência igualitária entre as diversas etnias, valorizando de forma
equânime suas contribuições históricas e culturais para a formação do Brasil.
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RESUMO
Este artigo se propõe apresentar o projeto de pesquisa
“Museu virtual: Doces do Seridó potiguar”. Este projeto
objetiva ações para viabilizar a implantação e a
manutenção do site em termos técnicos e com conteúdo
imagético e textual sobre os saberes e fazeres associados
ao processo de produção, de comercialização e de
consumo (comestibilidade e comensalidade) de doces da
culinária do Seridó potiguar. Em 2015 criamos o site,
produzimos ensaios fotográficos e textuais sobre a
temática e estamos em fase de implantação na rede de
computadores. Assim sendo, justificamos a continuidade
do projeto para que tenhamos condições objetivas de
executá-lo e podermos socializar para a comunidade
interessada os resultados de pesquisas etnográficas
realizadas nessa região sobre a temática da doçaria local.

O acervo etnográfico que vem subsidiando a elaboração
e edição dos ensaios fotográficos e dos vídeos foi
coletado por meio dos projetos de pesquisa realizados
por nós na região entre 2010 e 2015. Os conceitos
teóricos – cultura alimentar, simbolismo, representações
sociais, gênero, identidade, memória, patrimônio
cultural, festa, economia da cultura, comestibilidade,
convivialidade e comensalidade – do campo da
antropologia e da sociologia da alimentação, assim como
de outras ciências humanas e sociais, subsidiarão a
análise dos dados etnográficos e nos permitirão a
elaboração de material visual, audiovisual e textual
sintonizado com uma compreensão multidimensional da
doçaria que desejamos apresentar no site.

PALAVRAS-CHAVE: museu virtual, doçaria, saberes e fazeres, patrimônio cultural, Seridó potiguar.
.

VIRTUAL MUSEUM: SERIDÓ CANDY POTIGUAR
ABSTRACT
This article aims to present the research project "Virtual
Museum: Seridó candy potiguar". The objective of this
action plan to enable the implementation and
maintenance of the site in technical terms and imagistic
and textual content on the knowledge and practices
associated with the production process, marketing and
consumption (edibility and edibility) candy Seridó cuisine
potiguar . In 2015 we created the site, we produce
photographic and textual essays on the theme and are
under implementation in the computer network. That is
why we continue the project in order to socialize for the
interested community the results of ethnographic
research carried out in this region on the theme of local

sweets. The ethnographic collection that is subsidizing
the development and editing of photo essays and videos
were collected through the research projects carried out
by us in the region between 2010 and 2015. The
theoretical concepts - food culture, symbolism, social
representations, gender, identity, memory, cultural
heritage, party, economy of culture, edibility, conviviality
and edibility - the field of anthropology and nutrition
sociology, and other social and human sciences, subsidize
the analysis of ethnographic data and allow us the
development of visual material, audio-visual and textual
tuned to a multidimensional understanding of sweets
that wish to present on the site.

KEYWORDS: virtual museum , confectionary , knowledge and practices , cultural heritage , Seridó Potiguar .
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1. APRESENTAÇÃO
O projeto de pesquisa “Museu virtual: Doces do Seridó potiguar” objetiva ações para
viabilizar a implantação e a manutenção do museu digital em termos técnicos e com conteúdo
imagético e textual sobre os saberes e fazeres associados ao processo de produção, de
comercialização e de consumo (comestibilidade e comensalidade) de doces da culinária do Seridó
potiguar. O intuito é socializar para a comunidade os resultados de pesquisas etnográficas
realizadas nessa região sobre a temática da doçaria local e contribuir como o processo de
preservação desse patrimônio cultural alimentar.
Em 2015 criamos um site que está sendo transformado em museu virtual, produzimos
ensaios fotográficos e textuais sobre a temática, mas diante da quantidade excessiva de material
de pesquisa que dispomos –, não conseguimos ainda implantá-lo na rede de computadores. No
sentido de darmos continuidade as atividades iniciadas e diante da quantidade de material
empírico a ser pesquisado e desenvolvido visual e textualmente para o museu é que justificamos
esse projeto. Para isso contaremos também com a colaboração de alguns servidores, alunos e
produtores cultuais voluntários com formação na área de computação, internet, web designer,
design, produção cultural, edição de vídeos e língua portuguesa. Isto porque a implementação e a
atualização do museu e de outras páginas virtuais, que serão agregadas a este, requerem
conhecimentos técnicos nessas áreas.
O acervo etnográfico que subsidia a sistematização do acervo foi coletado por meio dos
projetos de pesquisa “Doçaria seridoense: um patrimônio cultural alimentar” e “Doces imagens
seridoenses”, sob nossa coordenação, os quais foram desenvolvidos no Seridó, entre os anos de
2010 e 2015, cujos objetivos eram identificar, inventar, registrar textual e imageticamente saberes
e fazeres associados à doçaria seridoense, considerando as dimensões históricas, culturais, sociais,
estéticas e econômicas implicadas nessa prática alimentar1.
A análise e sistematização imagética e textual do material empírico vêm sendo feitas com
base em conceitos teóricos – cultura alimentar, simbolismo, representações sociais, gênero,
identidade, memória, patrimônio cultural, festa, economia da cultura, comestibilidade,
convivialidade e comensalidade – do campo da antropologia e da sociologia da alimentação.
Quanto às origens dessa doçaria revisitamos Cascudo (2004), Freyre (1997), Dória (2009), dentre
outros autores. Conceitos empíricos também estão sendo respeitados e enfatizados.
Acreditamos que o universo e abrangência maior do museu virtual é o Seridó potiguar,
podendo ser acessado por internautas de outras regiões. Encravada em pleno sertão, essa região
está situada no semiárido do Nordeste brasileiro, mais precisamente na porção centro-meridional

1

Esses projetos foram realizados por pesquisadores e bolsistas do grupo de pesquisa Cultura, Arte e Sociedade
(CASO), do IFRN - campus Natal Central, em municípios do Seridó potiguar, entre 2010 e 2015, sob a coordenação da
professora e pesquisadora Maria Isabel Dantas. Os projetos foram financiados pela Fundação de Apoio à Pesquisa do
Rio Grande do Norte (FAPERN), Conselho Nacional de pesquisa (CNPq) e pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte
IFRN, Campus Natal Central. Também fizeram parte da equipe de pesquisadores os servidores Elane de Fátima
Simões, Eloísa Maria de Faria e Everaldo Robson de Andrade e os estudantes Sarah Ariane da Silva, Ana Carolina
Cavalcante, Cynthia Melo de Carvalho, Jéssica Dantas de Lira, Júlio Morais Capistrano, Jocasta Luana Saldanha de
Andrade, Isaac Joatan de Luna, Philipe Michel Silva Soares, Samara da Silva Ribeiro, Daniela Camila Araújo Dias,
Elizane Maria da Silva, Michelle Karla da Silva, Ruana Cosme Almeida, Lavínia Medeiros Miranda, Yuri Dantas Cruz,
Helena Nunes de Carvalho e Mariane Duarte dos Santos a quem agradecemos gentilmente a colaboração.
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do Rio Grande do Norte. Para elaboração do site, tomamos, inicialmente, as experiências da
doçaria realizadas nas zonas rurais e urbanas dos municípios de Acari, Caicó, Carnaúba dos Dantas,
Cruzeta, Currais Novos, Jardim do Seridó, Lagoa Nova, São João do Sabugi, São José do Seridó e
Serra Negra do Norte, locais onde realizamos a pesquisa. Na época da pesquisa, escolhemos esses
municípios em função da grande extensão territorial dessa região, da quantidade de municípios
que a compõem e, principalmente, do fato de eles desenvolvem uma produção intensa de doces.
De nenhuma forma, este fato anula o registro e a divulgação de informação dos outros sete
municípios que compõem a região do Seridó. Até porque a maioria dos doces pesquisados e
expostos também é produzida nas outras municipalidades.
A proposta de elaboração do museu virtual surgiu a partir da análise, pela equipe de
pesquisadores e de alunos, do material etnográfico colhido na região e da carência de produções
escritas e de divulgação de material imagético sobre a temática da alimentação e sua relação com
as questões socioculturais e econômicas. Assim sendo acreditamos que este projeto trará
contribuições para o processo de preservação desse patrimônio cultural. Na última década, a
população seridoense vem inserindo-se no universo digital, por meio do qual poderá divulgar e
reafirmar seus bens culturais, para si própria, como também para outros públicos internautas.
Em obras folclóricas, históricas, sociológicas e antropológicas, a doçaria sertaneja já tem
sido contemplada, porém percebemos a ausência de textos que tratem, de forma integrada, das
dimensões simbólica e contextual implicadas nessas práticas e que considerem as especificidades
de uma “cozinha regional” situada social e geograficamente. Em Cascudo (2004), no geral a
doçaria sertaneja é vista como uma extensão da cozinha portuguesa no Nordeste brasileiro. Já em
Freyre (1997), ela expressa um pensamento mestiço, símbolo de uma alimentação edulcorada, ou
melhor, de uma sociedade cujos hábitos alimentares foram adocicados, em virtude da expansão
do açúcar. Nos escritos de Medeiros (1997), Silva (1999), Gomes (2004) e Cirne (2004), a doçaria
tem apenas um caráter ilustrativo na cultura e na história da gastronomia do Seridó potiguar. Em
geral, as informações sobre essa temática – trazidas pela grande maioria dos autores mencionados
– são receitas, modos de preparação e regras de comensalidade. Além disso, não apresentam
registros consistentes de dados etnográficos, e as informações históricas são descontextualizadas
no que tange ao tempo e ao espaço2. Por outro lado, acreditamos assim como Doria (2009) que
essas “cozinhas regionais” são engendradas a partir de configurações geográficas específicas assim
como de ingredientes e produtos enraizados numa biodiversidade bastante rica, onde os arranjos
socioculturais de ordem culinária precisam ser recontados e rescritos.
A socialização de dados etnográficos sobre a produção de doces no Seridó é pertinente,
uma vez que o estudo desta doçaria nos revelou uma complexidade de aspectos sobre o modo de
ser dessa sociedade que precisam ser evidenciados em mídias digitais e escritas. Além do mais,
durante a pesquisa, observamos também um interesse crescente de grupos e de algumas
instituições sociais em conhecer sua própria história e o saber-fazer de suas práticas alimentares,
buscando defender e preservar seu patrimônio cultural e, ao mesmo tempo, almejando novas
possibilidades para o desenvolvimento e crescimento da economia doméstica local.
Sendo assim, por questões operacionais, categorizamos a diversidade e a variedade de
comidas doces disponíveis nesse estilo alimentar, de doçaria seridoense. Os saberes e fazeres
associados a essa doçaria pertencem a uma cultura alimentar que é formada por “conjunto de
representações, de crenças, conhecimentos e de práticas herdadas e/ou aprendidas que estão

2

Um exemplo de abordagem multidimensional da alimentação seridoense, em especial de um dos
exemplares da doçaria, é a tese de doutorado de Maria Isabel Dantas – O sabor do sangue: uma análise sociocultural
do chouriço sertanejo (2008).

XII CONGIC | II
II SECITEX

1455

associadas à alimentação e que são compartilhadas pelos indivíduos de uma cultura dada ou de
um grupo social determinado dentro de uma cultura” (CONTRERAS, GRACIA, 2005, p. 37). Por
meio da cultura alimentar, os indivíduos constroem um “espaço alimentar”, que compreende as
formas de produção, aquisição, preparação, distribuição, comercialização e consumo de sua
alimentação, redes de sociabilidade e de solidariedade, formas de organização e de divisão social
do trabalho, dentre outras dimensões (DANTAS, 2008). É importante salientar que nosso
entendimento de cultura como uma construção humana e social é baseada em Bauman (2012) e
em Castoriadis (1982) para quem há modos diferentes de percepção e de significação da realidade
e do próprio mundo humano e social. Nem todos compartilham definitivamente os mesmos
significados.
Em diálogo com o campo empírico, subcategorizamos a doçaria em: doce “propriamente”
dito (de frutas, de leite, de ovos, de espécie ou de gergelim); bolos (de ovos, de milho, de leite, de
macaxeira, da moça, de carimã, grude e preto ou pé de moleque); biscoitos (de goma, de leite, de
farinha de trigo, de nata, broas brancas e pretas ou sodas pretas); em comidas de milho
(pamonha, canjica); alfenim, puxa-puxa e pirulito de açúcar; filhós; imbuzada; doce seco; arrozdoce; cocada; furrumbá ou doce de coco com rapadura, mel de rapadura e chouriço.
A doçaria seridoense data de um período imemorial; não detectamos em nossas pesquisas
etnográficas e bibliográficas referências ao tempo de introdução dessa prática alimentar no
Seridó. Contudo, arriscamos informar que a produção de doces caseiros na região é uma atividade
que vem sendo desenvolvida há muito tempo, provavelmente muito antes dos primórdios da
colonização portuguesa no século XVI. Muito embora o modus vivendi dos indígenas que
habitavam essas terras fosse baseado na caça e na pesca, é provável que eles já consumissem e
até produzissem algumas comidas doces. Pois identificamos que o ofício de doceira e o modo de
feitura de doces fazem parte de um saber-fazer muito antigo, dominado por algumas mulheres e
homens, o qual é, normalmente, aprendido e transmitido – praticamente de forma assistemática –
no seio familiar, nas cozinhas de pessoas conhecidas e, hoje, nas pequenas empresas.
A produção dos doces é normalmente feita nas residências das doceiras – mas
precisamente nas cozinhas e quintais, espaços sociais por excelência – a partir de receitas das
famílias que são guardadas na memória, às vezes a “sete chaves”, e transmitidas oralmente; não é
comum o registro escrito desses ofícios de modos de fazer, muito embora algumas doceiras
tenham “guardados” cadernos de receitas. Geralmente as mulheres aprendem o ofício ainda
jovem. A prática envolve o trabalho de membros da família e de conhecidos, chamados pelas
doceiras de “ajudantes”, os quais geralmente recebem salário pelo serviço prestado. Ainda hoje a
mulher continua à frente do segmento da doçaria, apesar de a participação do homem vir
crescendo, nas últimas décadas (DANTAS, 2008).
Assim como Cascudo (2004), acreditamos que haja uma forte influência das técnicas
culinárias portuguesas na doçaria desenvolvida no Brasil e, em especial, no Seridó. Não obstante,
precisamos considerar os materiais e biodiversidade disponíveis na nova terra, as técnicas
culinárias e os valores alimentares das populações autóctones e dos africanos assim como
geopolítica local. Nesse sentido, concordamos em parte com Freyre (1997, p. 57) quando ele
afirma que “nas terras de cana do Brasil essas tradições ganharam sabores tão novos, misturandose com as frutas dos índios e com os quitutes dos negros, que tomaram uma expressão
verdadeiramente brasileira”.
Contudo, pensamos os doces nordestinos como “iguarias regionais”, resultantes de
diálogos entre técnicas culinárias e valores alimentares diversos, e não apenas de influência
portuguesa, como acredita Cascudo. Podemos observar nos estudos de Cascudo e de Freyre uma
reafirmação do mito de uma “cozinha brasileira” integrada e formada de três etnias (indígena,
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africana e europeia) nem considerar o fato dela ser composta de conjunto de “cozinhas regionais”
espalhadas pelas diversas regiões sociopolíticas. Segundo Dória (2009), essas “cozinhas regionais”
são engendradas a partir de configurações geográficas específicas assim como de ingredientes e
produtos enraizados numa biodiversidade bastante rica, onde os arranjos socioculturais de ordem
culinária precisam ser recontados e rescritos.
Os saberes e fazeres relativos à doçaria seridoense corresponde a práticas sociais
enraizadas no cotidiano da comunidade e que têm importância social, simbólica e econômica para
ela. São práticas alimentares aprendidas e transmitidas no seio familiar e/ou entre pessoas
conhecidas e que vêm sendo desenvolvidas na região há muito tempo. Os produtores de tais bens
dominam técnicas e matérias-primas específicas que lhes são pertinentes e que os identificam
como um grupo social e que tem sentido prático ou ritual para muitos seridoenses. Os bens
pesquisados evidenciam conhecimentos técnicos que são materializados na fabricação de diversos
doces.
Os conhecimentos técnicos e as práticas associadas com a produção de doces além de
revelarem dados sobre esse tipo de economia doméstica apresentam diversos elementos de um
estilo alimentar local. Ao descrevermos textual e imageticamente os conhecimentos e os modos
de feitura desses doces podemos perceber técnicas culinárias, hábitos corporais, ritmos diários,
tabus e interdições alimentares, normas de comensalidade, as situações e as condições ideais para
o consumo de cada comida, as preferências, os alimentos comestíveis e os não comestíveis e as
comidas carregadas e as descarregadas. Isto acontece porque o consumo de alimentos – e não
somente o de doces – está ligado a espaços, tempos, práticas, situações e comportamentos
individuais e coletivamente vividos e imaginados. Ora, a interpretação dos sistemas alimentares
auxilia na leitura das culturas humanas e na busca de suas lógicas, pois a alimentação informa
sobre a maneira como os homens cultivam, escolhem, preparem e consumem seus alimentos.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A quantidade de autores que vem dando corpo ao desenvolvimento do projeto do museu
digital e de sua implementação pressupõe uma diversidade de orientações teóricas que vem
sendo seguidas no campo das ciências da computação e sociais (em especial, nos estudos
socioantropológicos sobre a temática da alimentação e sua relação com os contextos
socioculturais e os que tratam dos espaços museais virtuais). Mesmo assim, procuraremos
adequar os diferentes aportes teóricos com algumas questões centrais que vêm norteando nossa
abordagem etnográfica nas pesquisas realizadas e que desejamos que sejam relativamente
respeitadas. Conceitos empíricos também são respeitados e enfatizados.
O estudo dessa doçaria reafirma os vínculos entre alimentação e cultura e a dinâmica entre
as normas simbólicas e as práticas sociais. Ele anuncia lógicas culturais relacionadas à alimentação
– mais particularmente aquelas concernentes à questão do gosto, às concepções de corpo, saúde
e doença, vida e morte – e também como essas lógicas são articuladas na prática social. Os bens
culturais que serão objetos de discussão no site são parte da vida cotidiana dessa população e
caracterizam seu universo sociocultural, haja vista que são reconhecidos como manifestações do
patrimônio imaterial da região. Trata-se de bens referenciais com os quais eles constroem um
sentimento de pertencimento a um estilo alimentar, a um lugar, a uma cultura, por meio dos quais
se diferenciam de outros povos; pois eles expressam uma representação coletiva, uma identidade
social, nos termos colocados por Bauman (2005, 2003), Contreras e Gracia (2005), dentre outros.
Comungamos com Bauman ( 2015, 2005, 2003) ao pensar a identidade como um processo
a ser construído social e individualmente, de forma ininterrupta, a partir de valores culturais
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múltiplos situados no tempo e no espaço, afirmando interesses comuns e algumas similaridades
com outros valores. Isso acontece quando o indivíduo e a coletividade se identificam de forma
espontânea com algo – quer seja símbolo, objeto, palavra, gesto, comida – que gere certo
sentimento de pertencimento. Nesse sentido, a identidade não é algo predefinido, estático, uma
realidade a priori, uma ficção, mas sempre um processo em construção, gestado na práxis
humana, um objetivo a ser alcançado. É algo que dá certa segurança ontológica ao sujeito e à
coletividade e uma “invenção socialmente necessária”, pois, como lembram Halbwachs (1990),
Pollak (1992) e Bauman (2005, 2003, p. 13), mesmo a identidade sendo um assunto pessoal, ela só
é vivida e formada no mundo e no diálogo do indivíduo com os outros. Trata-se, portanto, de um
fenômeno individual e social. Nesse sentido, as considerações desse último autor são
interessantes, pois ele enquadra como identidades coletivas “todos os investimentos que um
grupo deve fazer ao longo do tempo, todo o trabalho necessário para dar a cada membro do
grupo – quer se trate de família ou de nação – o sentimento de unidade, de continuidade e de
coerência”. Assim, pensamos a identidade como um processo dialético pelo qual o indivíduo,
simultaneamente, se integra em uma coletividade de referência e se distancia dela. Por outro
lado, devido a seu caráter dinâmico, a identidade sempre se submete a interferências sociais,
estando sujeita a flutuações, transformações e mudanças constantes. Ela tanto pode pôr em risco
as normas, os vínculos e as práticas como propor uma nova ordem social (BAUMAN, 2005, 2003).
Neste sentido, entendemos o patrimônio cultural como sendo o conjunto de bens
materiais e imateriais que se referem à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos
sociais. Contudo, compreendemos o patrimônio não somente de bens culturais que herdamos do
passado e que transmitimos a gerações futuras, mas de um grupo significativo da população por
meio de uma seleção consciente deseja legar ao futuro. Como afirma Ballart (1997, p. 17), a noção
de patrimônio cultural surge “quando um indivíduo ou grupo de indivíduos identifica como seus
um objeto ou um conjunto de objetos”. Enquanto fruto de uma construção social e histórica a
noção de patrimônio é relativa, pois se trata de uma idealização construída que depende de cada
grupo em particular. Nesta perspectiva observa Silva (2009, p. 1) que o patrimônio cultural pode
ser compreendido como todos os elementos que fundam uma identidade de um grupo e que os
diferenciam de outros grupos sociais. E o elemento determinante para definir o conceito de
patrimônio é a “sua capacidade de representar simbolicamente uma identidade”, pois é por meio
dos bens simbólicos que os indivíduos mantêm vínculos com o passado.
Ademais, os ambientes virtuais, como sites e redes sociais, têm se constituem como
ferramentas importantes para o acesso às práticas culturais, como por exemplo, saberes e fazeres
associados às práticas alimentares. Isso porque esses novos ambientes museais terminam
auxiliando na preservação e disseminação de patrimônio cultural imaterial tradicionalmente
circunscrito aos espaços físicos como as cozinhas, considerados lugares de memória para a
população. Nesse sentido Muchacho (2009), ao expor as transformações dos espaços
museológicos tradicionais, acentua que há uma nova perspectiva para a democratização da
cultura com a postagem de seus conteúdos no ciberespaço. Como lembra Bulhões (2012), o
ciberespaço é um espaço de comunicação que utiliza a Internet, facilitando a transferência de
arquivos e dados para milhares de pessoas de todo o mundo. Hoje nos deparamos com aparatos
tecnológicos hardware e softwares que oferecem a interação entre as pessoas em tempo real,
facilitando assim, o acesso à informação e comunicação. A Internet consegue interligar o usuário a
diversos pontos do mundo que estejam conectadas a rede de computadores. Nesse sentido os
museus virtuais passam também a ter um papel importante para a sociedade, que é o de
resguardar parte do patrimônio cultural. Como assinala Rodrigues (2011, p. 71), um museu virtual
pode potencializar e ampliar a divulgação de seu acervo a um público maior que os espaços
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tradicionais destinados à cultura, pois ele consegue atingir uma maior parte da geografia mundial.
"O computador passou da sistematização do pensamento museológico e de suas tarefas a
“mediador” direto entre a instituição e seu público".
Foi pensando nas mudanças no comportamento dos apreciadores-internautas em relação
ao espaço virtual e a seus patrimônios que, enquanto agentes museais, nos apropriamos
dessas ferramentas para facilitar a comunicação entre os saberes e fazeres ligados a doçaria
seridoense e os internautas apreciadores de doces, sobretudo aqueles que estão distantes dos
lugares em que essas comidas são produzidas. Nesse ambiente virtual teremos troca de
informações e o acesso ilimitado aos conteúdos expostos na web para aqueles que têm a seu
alcance a Internet e aparelhos tecnológicos a seu dispor. Mello (2003) observa que com o
progresso das tecnologias da informação e de comunicação (TIC), proporcionado por uma gama de
aparatos tecnológicos e aplicativos, vai haver uma maior interatividade entre os sujeitos
agrupando-os e unificando-os seus “gostos”, senão dizer sabores.

3. METODOLOGIA
Como já assinalamos, este projeto de pesquisa objetiva ações para viabilizar a colocação
online e a manutenção de um museu digital em termos técnicos e com conteúdo imagético e
textual sobre os saberes e fazeres associados ao processo de produção, de comercialização e de
consumo (comestibilidade e comensalidade) de doces da culinária do Seridó potiguar. O intuito é
socializar para a comunidade os resultados de pesquisas etnográficas realizadas nessa região sobre
a temática da doçaria local e contribuir como o processo de preservação desse patrimônio cultural
alimentar. Para isso temos diversos objetivos específicos que não há espaço para descrevê-los
aqui.
O material etnográfico do projeto foi catalogado pela equipe de pesquisadores e de
bolsistas envolvidos com os referidos projetos de pesquisa e é formado de entrevistas, imagens
em vídeos e fotográficas, anotações em diários de campo realizados junto a doceiras e doceiros,
auxiliares, comerciantes, comensais e outros seridoenses a respeito de ofícios de doceiras(os) e
modos de fazer doces tradicionais e caseiros no Seridó, de modos de comensalidade e de
convivialidade, rituais festivos, formas de organização do trabalho social e sexual, modelo de
organização econômica, técnicas culinárias e regras alimentares, dentre outras peculiaridades
ligadas ao contexto da alimentação.
No sentido de não perdermos a “essência” dos dados coletados, estamos produzindo
materiais para o museu que apresentem de forma sistemática e detalhada essas práticas assim
como os usos, as funções e os significados simbólicos, estéticos, culinários, sociais e econômicos.
Nesse sentido, ao elaborarmos os ensaios, vídeos e textos, procuraremos capturar o imaginário, as
representações simbólicas, os ofícios e modos de fazer que veem sendo construídas sobre cada
uma dessas práticas culturais. Assim, observaremos nas imagens capturadas, nos discursos dos
interlocutores e na realização das práticas, continuidades e descontinuidades, processos de
permanências e transformativos.
As ferramentas tecnológicas para criação do site do museu são oriundas do corpo de
conhecimentos técnico-científico do campo da computação e da web design. Assim o museu
virtual é composto de uma página inicial personalizada com layout e background com texto sobre
histórias, memórias e relevância socioeconômica da doçaria. Além desta, o site do museu possui
um menu com itens de receitas, ensaios fotográficos, vídeos, entrevistas (doceiras, comerciantes e
comensais), biografias de doceiras, mapa de locais de produção e de comercialização de doces e
contatos. Por meio deste link, a comunidade poderá enviar sugestões e informações sobre o
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assunto que poderão ser posteriormente disponibilizados no site. Temos ainda links sobre o grupo
de pesquisa responsável pelo projeto, onde serão postados artigos, textos informativos e
jornalísticos; roteiros gastronômicos, feiras, cursos, exposições e outros eventos.
As páginas no facebook e no youtube contém o mesmo layout gráfico do museu. A do
facebook apresenta uma versão comprimida dos conteúdos do site e a do youtube se destinará
exibição dos vídeos. Essas páginas dão uma maior visibilidade ao museu virtual.
Os ensaios fotográficos, vídeos e textos escritos informam aspectos da doçaria, a saber:
ofícios e os modos de fazer doces de forma tradicional, origens dos doces, usos de ingredientes e
de utensílios e formas de transmissão; relações entre cozinha, festa, sociabilidade, socialidade,
convivialidade, comensalidade, patrimonialização e doçaria. Questões de gênero e doçaria, como
papel do homem e da mulher nesse segmento socioeconômico; assuntos relacionados às relações
entre comestibilidade, corpo, doença, saúde e doce; aspectos estéticos como formatos, cores,
sabores, amoras e imagens de doces e formas de organização econômica e de economia solidária,
familiar e da cultura.
Procuraremos também evidenciar a presença e o papel dos doces nas festividades profanas
e sociorreligiosas realizadas na região, tais como: os biscoitos de goma (raiva e sequilho) e de
outros doces servidos nas “missas de finados” e nos “cafés da tarde”; a prática de se fazer e de
comer filhós (ou fiós) no domingo de Carnaval (entrudo), a da imbuzada na Sexta-Feira da Paixão
de Cristo e do arroz doce na Quarta-Feira de Cinzas e do chouriço durante a festa da “matança” de
porco.
Ao elaborarmos e postarmos esses materiais procuraremos capturar o imaginário e as
representações simbólicas construídas sobre cada uma dessas práticas culturais. Observamos nas
imagens capturadas, nos discursos dos interlocutores e na realização das práticas, continuidades e
descontinuidades, processos de permanências e transformativos.
Os conhecimentos técnicos e as práticas associadas com a produção de doces, além de
revelarem dados sobre um tipo de economia doméstica, apresentam diversos elementos de um
estilo alimentar local. Ao apresentarmos textual e imageticamente esse acervo virtual podemos
revelar para o internauta técnicas culinárias, hábitos corporais, ritmos diários, tabus e interdições
alimentares, normas de comensalidade, as situações e as condições ideais para o consumo de
cada comida, as preferências, os alimentos comestíveis e os não comestíveis e as comidas
carregadas e as descarregadas. Isto acontece porque o consumo de alimentos – e não somente o
de doces – está ligado a espaços, tempos, práticas, situações e comportamentos individuais e
coletivamente vividos e imaginados. Ora, a interpretação dos sistemas alimentares auxilia na
leitura das culturas humanas e na busca de suas lógicas, pois a alimentação informa sobre a
maneira como os homens cultivam, escolhem, preparem e consumem seus alimentos.

4. RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o desenvolvimento deste projeto esperamos contribuir para o campo dos estudos
sobre comida e cultura no âmbito da antropologia e no processo de salvaguarda desse patrimônio
cultural imaterial. Além do mais, pretendemos aprimorar o site do museu virtual e os materiais já
criados em termos textuais e imagéticos, produzir e orientar a criação de novos acervos. Ao
disponibilizarmos o museu na rede de computadores acreditamos poder compartilhar com a
comunidade internauta, interessada na temática da alimentação, em especial, da doçaria, uma
ferramenta importante para divulgação, produção e socialização de um corpo de conhecimentos
técnico, simbólico, estético e social relevante para a população seridoense, cujo patrimônio
cultural necessita de processos de salvaguarda.
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Neste sentido, entendemos ser de grande relevância social e científica a sistematização
desse conjunto de conhecimentos e de práticas associados à alimentação seridoense, uma vez que
se trata de um patrimônio cultural que deve fazer parte de ações concretas no campo da
educação regional e nas políticas que visam sua preservação.
Sendo assim, o corpo de conhecimento e os dados imagéticos que vão compor o museu
virtual em discussão poderão ser utilizados como material didático em cursos oferecidos por esta
Instituição de Ensino e por outras que têm como objeto de estudo aspectos socioculturais e
históricos da sociedade potiguar. Além do mais, os conteúdos que serão disponibilizados no site
poderão subsidiar projetos no campo da alimentação e da agricultura familiar a serem
desenvolvidos por essa população e por outras Unidades de Ensino desta Instituição como, por
exemplo, o campus de Currais Novos que já oferece um curso integrado em processamento de
alimentos e outros como o de Caicó e de Parelhas.
O museu virtual da doçaria do Seridó veiculará conteúdos relacionados ao contexto da
alimentação interligado ao museu virtual “Tronco, ramos e raízes”3 que dedica-se à valorização e
difusão do patrimônio étnico racial do Seridó potiguar, especialmente da cultura imaterial afrobrasileira e indígena. O museu é um dos produtos do programa de Extensão “Tronco, ramos e
raízes! - Patrimônio étnico do Seridó-RN” (PROEXT-Sesu) desenvolvido desde 2012, com o fim de
promover as práticas culturais imateriais desse segmento da cultura seridoense4.
Após a colocação do museu virtual na rede computadores será feita uma avaliação das
postagens sobre a receptividade dos internautas em relação aos conteúdos e as imagens
disponibilizadas no museu. Diante das mensagens postadas no feedback pelo público internauta
poderemos reavaliar nossas metas e agregar sugestões enviadas por este, visando uma maior
interatividade do museu e uma ampliação de seu acervo.
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RESUMO
A Microrregião do Litoral Sul do Rio Grande do Norte,
onde está situado o campus Canguaretama do IFRN,
possui algumas comunidades tradicionais em seu
entorno, como é o caso de Catu dos Eleotérios e Sagi
Trabanda. Ambas são comunidades indígenas. A primeira
está localizada nos municípios de Canguaretama e
Goianinha, às margens do Rio Catu; a segunda situa-se no
município de Baía Formosa na divisa com o estado da
Paraíba. Ambas, vivem processos de resistência e
enfrentamentos, buscando visibilidade e o fortalecimento
de suas identidades. Nesse contexto de resistência, o

artesanato indígena se coloca uma forma representativa
de suas culturas e adquire fundamental importância para
as duas comunidades. Diante desse cenário, a presente
pesquisa busca – valorizando o patrimônio cultural
indígena da região e reconhecendo a cultura como forma
de resistência desses povos – contribuir com o processo
de fortalecimentos de suas identidades, elegendo a
produção
artesanal/artística
indígena
como
representação cultural a ser investigada, através de
pesquisa qualitativa de abordagem etnográfica.

PALAVRAS-CHAVE: arte; cultura; povos indígenas.

THE INDIGENOUS ART OF RIO GRANDE DO NORTE – CATU OF ELEOTÉRIOS AND SAGI TRABANDA.
ABSTRACT
Micro-region of the South Coast of Rio Grande do Norte,
where is located the Canguaretama campus IFRN, has
some traditional communities, as is the case of Catu
Eleotérios and Sagi Trabanda. The first is an indigenous
community that is located in the municipalities of
Canguaretama and Goianinha, on the river Catu; the
second, also indigenous, is located in the Baía Formosa
municipality. Both, as indigenous communities "remaining
in RN" living processes of resistance and fighting, seeking
visibility and strengthen their identities. In this context of

resistance, indigenous crafts stands a representative form
of their cultures and acquires fundamental importance for
both communities. In this scenario, this research seeks valuing the indigenous cultural heritage of the region and
recognizing culture as a form of resistance of these people
- contribute to the invigoration process of their identities,
choosing handicraft production / artistic indigenous and
cultural representation to be investigated through
qualitative research of ethnographic approach.

KEYWORDS: art, culture, indigenous people.
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1. INTRODUÇÃO
O projeto de pesquisa se configura enquanto uma ação de promoção do patrimônio cultural
dos povos indígenas da etnia Potiguara, estado do Rio Grande do Norte, que vivem nas comunidades
de Catu dos Eleoterios e Sagi-Trabanda. Objetiva principalmente o registro da produção artesanal
em sua mais ampla acepção, realizada pelos indígenas das respectivas comunidades.
A identificação dessa produção permitirá constituir um acervo documental. O projeto de
pesquisa insere-se nas ações do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI) do
IFRN/Campus Canguaretama, motivado pela preocupação com a preservação do patrimônio étnicocultural indígena e dos saberes e fazeres das comunidades tradicionais da Microrregião do Litoral
Sul do RN. A pesquisa objetiva realizar um mapeamento inicial da produção artesanal e artística das
comunidades Catu dos Eleotérios e Sagi Trabanda, ao investigar seus aspectos estéticos e os
processos implícitos na produção artesanal (produção, circulação e consumo) e artística elaborados
pelas comunidades. O estudo é de cunho etnográfico e utilizará observação regular do cotidiano
dos artesãos, bem como entrevistas estruturadas e semi-estruturadas. Esperamos, com os
resultados da pesquisa, contribuir para a elaboração de um registro documental sobre essa
produção artística, que possa ser posteriormente utilizado como recurso didático importante para
que estudantes, professores e pesquisadores acessem esse conhecimento, amplificando a
formação estética a partir de um olhar mais aprofundado sobre a diversidade artística e cultural
norte-rio-grandense.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Os objetos encontrados atualmente nas referidas comunidades são frutos de intercâmbios
estabelecidos entre diversos atores, grupos e contextos socioculturais, nesse processo de
hibridação, conhecimentos, materiais, usos e sentidos são partilhados e recriados. Compreendemos
igualmente o artesanato como um processo cultural, considerando além dos objetos, as relações
sociais estabelecidas para a sua produção, circulação e consumo (CANCLINI, 2003).
De início, deixamos claro não compartilharmos juízos de valor que categorizem de maneira
desigual e discriminatória os seres, os saberes e os fazeres desvinculados de seus contextos
históricos e culturais de origem. Dessa forma, utilizaremos ao longo da pesquisa os termos “arte” e
“artesanato” como análogos, despojados da rigidez de fronteiras antagônicas e das conotações
hierárquicas, em conformidade com as vozes dos autores do Catu e do Sagi para as quais esses
limites também ressoam imprecisos e conexos ao pensamento da antropóloga Ângela Mascelani
(2002): “para a maioria dos artistas populares, arte, trabalho, ofício e artesanato são palavras
equivalentes, que qualificam amplamente o gênero de trabalho que fazem”.
Além disso, enxergamos a possibilidade de construirmos leituras distintas a partir de um
mesmo objeto, reconhecendo-o como artesanal quando resultante de processos de produção
prioritariamente advindos do exercício da manualidade e, como artístico, quando, nele, são
ressaltados os diversos aspectos formais, estéticos, simbólicos, os sentidos e valores culturais que
abrange (LIMA, 2010).
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Compreendemos os objetos artísticos/artesanais adaptados e inseridos à vida
contemporânea, sujeitos a processos de mudanças, portanto, desprovidos de um olhar que em
nome de uma suposta “tradição” os considere inalteráveis. Os apreendemos sim como
representativos de múltiplos contextos e valores culturais, não desvinculados das relações de
mercado, porém, não restritos à simples condição de mercadorias. Distinguem-se dos objetos
industriais, feitos em larga escala num curto e célere espaço de tempo, construídos por maquinarias
programadas para padronizar e limitar a intervenção humana. Os objetos nascidos de processos
artísticos ou artesanais, possuem irregularidades formais, tempos específicos de elaboração,
marcas culturais singulares que os particularizam e, ao contrário de significar defeitos,
anormalidades ou prejuízos, os diferenciam e valorizam (LIMA, 2010).
Tais objetos permitem o nascimento da experiência estética, que se soma ao conhecimento
científico na produção de sentidos para a realidade. Enquanto este último dispõe de um método
que traduz a realidade em enunciados empiricamente verificáveis, as linguagens artísticas, sem
contradizer a ciência ou a lógica formal, mas suplantando-as pela potência dos sentidos corporais,
desvela-nos outras paisagens epistemológicas. Tal desvelamento se opera por uma imersão no
mundo que vai além da manipulação das coisas. Trata-se, ao invés, de um habitar, de um
imbricamento com ele (MERLEAU-PONTY, 1964).
A arte o manifesta de modo privilegiado, ao pôr-nos diante do sentido bruto do mundo,
desestabilizando as certezas, perturbando as lógicas constituídas e as naturalizações do cotidiano.
Nesse sentido, recorrer à produção artesanal da comunidade indígena local é um modo de
abordagem do real que nos permite friccioná-lo e colocá-lo ao avesso, com vistas a produzir sentidos
antes não vislumbrados. Estes sentidos outros são possíveis não graças ao fato de termos um corpo,
mas de o sermos e, por isso, produzirmos sentido no e com o mundo que nos circunda, inclusive
com os objetos naturais ou fabricados (MERLEAU-PONTY, 2011).
Apenas recentemente as expressões culturais indígenas, especialmente sua produção
artesanal, passaram a ser reconhecidas e exploradas como obras de arte, assim como, consideradas
patrimônio cultural. O conceito de produção associada ao turismo, de acordo com o Ministério do
Turismo (2011), compreende: “Qualquer produção associada ao turismo ou agropecuária que
detenha atributos naturais e/ou culturais de uma determinada localidade ou região, capazes de
agregar valor ao produto turístico.

3. METODOLOGIA
O estudo será realizado nos municípios de Canguaretama, Goianinha e Baía Formosa/RN,
especificamente nas comunidades indígenas de Catu dos Eleotérios e Sagi Trabanda, no período de
23 de agosto a 23 de dezembro de 2016. Inicialmente será realizada uma pesquisa bibliográfica e,
em seguida, será feita uma pesquisa de campo.
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Ao longo da pesquisa observaremos, sobretudo, as transformações e tensões que vem
ocorrendo na relação entre sociedades indígenas e sua cultura material. A produção da arte
indígena pode ser pensada como integrante de um saber próprio tradicional; expressão
cosmológica; instrumento de valorização identitária; e mesmo permeada pela demanda do
mercado, atendendo a uma demanda concreta de mercado (ARRUTI et al, 2014).
A pesquisa de campo utilizará o método etnográfico, fundamentado na observação regular
do cotidiano dos artesãos, serão empregadas entrevistas abertas ou semiestruturadas, nas visitas
aos artesãos e suas oficinas para o registro das manifestações artísticas locais relacionadas com o
tema. Serão utilizados recursos audiovisuais para registro, como fotografias digitais e gravação de
vídeos e áudios.

4. RESULTADOS PRELIMINARES
Nos primeiros diálogos com as comunidades, pelas vozes dos seus habitantes, foram
identificadas aproximadamente 60 pessoas trabalhando com artesanatos diversos, numa estimativa
de 20 no Catu e 40 no Sagi. O trabalho é desenvolvido por homens e mulheres, entre jovens e
adultos, que utilizam matérias primas locais mescladas a outras adquiridas no comércio de cidades
próximas e da capital.

Figura 1. Objetos artesanais expostos na Escola Indígena João Lino da Silva, Catu.

No Catu dos Eleotérios, situado entre canaviais e fragmentos de Mata Atlântica, predomina
o trabalho com a agricultura de subsistência e atividades extrativistas, sobretudo o plantio da
batata-doce e de hortaliças como cebolinha, coentro, alface, além de frutíferas diversas e da coleta
sazonal da mangaba. No Sagi a proximidade do mar, dos manguezais, as embarcações expostas à
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frente das casas e as redes de pesca estendidas nos cercados, quintais ou alpendres, são reveladores
de uma notória tradição pesqueira (Figura 3).

Figura 2. Exposição e venda de artesanato na Festa da Batata no Catu.

Tais singularidades determinam o feitio de objetos específicos, adequados às realidades
culturais e ambientais dos seus habitantes. Dessa forma, balaios de cipó e objetos utilitários e
adornos feitos com trançados de taboca, (espécie de bambu nativo) e sementes , maracás de cuia e
instrumentos são mais vistos no Catu (Figura 1), enquanto, armadilhas para capturar camarões,
figuras de cavalos marinhos e tartarugas trançados em cipó, cortinas de escamas de peixe,
“baiteiras” (pequenas embarcações), remos, âncoras, além das já referidas redes de pesca com
tramas variadas e adequadas à diversidade de tamanhos dos pescados, sobressaem no artesanato
do Sagi (Figura 3).

Figura 3: baiteiras e remo utilizados na pesca artesanal em Sagi Trabanda.

XII CONGIC | II
II SECITEX

1467

Outros são similares, em razão de ambas comunidades pertencerem à etnia potiguara e
também pela proximidade geográfica, situadas na microrregião do litoral sul potiguar. Brincos,
colares, pulseiras, prendedores de cabelo, roupas de crochê, miniaturas de arcos e flechas, saiotes
utilizados no ritual do Toré são comuns às duas comunidades, à exceção dos saiotes, são expostos
e comercializados em espaços externos, eventos e circuitos de significativo fluxo turístico na região,
parte da produção é vendida na praia de Barra de Cunhaú e na divisa natural dos estados do Rio
Grande do Norte e da Paraíba (Figura 4).

Figura 4. Exposição de objetos produzidos no Catu em exposição no IFRN Canguaretama.

Como materialidades, encontramos o uso da taboca (espécie de bambu nativo), madeira,
sementes variadas, quengas de coco, telas plásticas, penas de aves nativas, plumas tingidas
artificialmente, contas de plástico, conchas marinhas, linha para crochê, cabaças, naylon e chumbo
(Figura 5).
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Figura 5. “Covo” para capturar camarões, Sagi.

5. CONCLUSÃO
Apesar da pesquisa ainda estar em desenvolvimento, observamos entre os participantes o
artesanato como simbólico e representativo da cultura indígena, utilizados para materializar
tradições e identidades especialmente quando há espaço para exposições dos objetos aos visitantes
não indígenas em eventos internos e externos à comunidade. Nessas ocasiões predominam os
objetos de pequenas dimensões mais fáceis de transportar: arcos, flechas, zarabatanas e enfeites
corporais.
Entretanto, percebemos nas comunidades outros objetos que apesar de artesanais, a eles
são atribuídos outros sentidos, são peças mais utilitárias, incorporadas ao cotidiano e que não são
destacados nas exposições e na comercialização como “indígenas”, são exemplos os balaios,
instrumentos de caça, de pesca e outros utilizados nas construções de casas como as
“desempoladeiras” usadas para alisar o reboco. Destacamos ainda que apesar de semelhanças
naqueles objetos produzidos para mostrar as comunidades externamente, notamos diferenças
consideráveis entre à produção dos objetos utilitários incorporados ao cotidiano.
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A IMPORTÂNCIA DE ENSINAR E APRENDER ATRAVÉS DA LUDICIDADE: UMA
REFLEXÃO TEÓRICA
A. E. O. Nóbrega1 e M. C. C. Araújo2
E-mail: andrenobrega999@gmail.com1; cristina.cavalcanti@ifrn.edu.br2

RESUMO
O presente artigo é o recorte de um projeto monográfico
que vem sendo desenvolvido para fins de conclusão do
curso de Licenciatura em Geografia do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte –
Campus Natal-Central, no qual uma das propostas foi
discutir a importância de ensinar e aprender através da
ludicidade. O objetivo deste trabalho é evidenciar a
importância de ensinar e aprender através da ludicidade,
um recurso didático-metodológico que oportuniza ao
docente conhecer-se, explorar e descobrir novas
possibilidades de ensino, proporcionando aos alunos
novos padrões de aprendizagem e desenvolvimento
intelectual para que possam construir seu próprio
conhecimento. Esta é uma pesquisa de cunho qualitativo
que utilizou como ferramenta de coleta de dados a

pesquisa bibliográfica, buscando em livros, artigos,
dissertações e teses informações relevantes para a
construção desse trabalho. O lúdico contribui para a
simulação, a vivência e a dissecação de conteúdos
complexos e que exigem maior grau de abstração, sendo,
portanto, de fundamental importância no ambiente
escolar. A ludicidade mostra-se essencial nas práticas
educativas em busca do desenvolvimento cognitivo,
intelectual e social dos educandos. Conhecendo a
importância de ensinar e aprender através da ludicidade,
o educador pode almejar o desenvolvimento globalizado
de seus aprendizes, de modo que estes se tornem sujeitos
ativos na construção e reconstrução de seus próprios
conhecimentos.

PALAVRAS-CHAVE: atividades lúdicas, aprendizagem, ensino, ludicidade.

THE IMPORTANCE OF TEACHING AND LEARNING THROUGH LUDICITY: A
THEORETICAL REFLECTION
ABSTRACT
This article is a cut from a monographic project that is
being developed for obtain a License degree in Geography
in the Federal Institute of Education, Science and
Technology of Rio Grande do Norte - Natal-Central
Campus, in which one of the proposals was to discuss the
importance of teaching and learning through ludicity. The
objective of this study is to highlight the importance of
teaching and learning through ludicity, an educationalmethodological resource that provides opportunities to
teachers to know each other, explore and discover new
teaching opportunities, providing students with new
standards of learning and intellectual development so
that they can construct their own knowledge. This is a
qualitative research that used the literature as a tool for

data collection, by searching in books, articles,
dissertations and thesis relevant information for the
construction of this work. The ludicity contributes for the
simulation, the experience and the dissection of complex
content and require higher level of abstraction, is
therefore of fundamental importance in the school
environment. The ludicity shows itself as essential in
educational practices in search of cognitive, intellectual
and social development of students. Knowing the
importance of teaching and learning through the ludicity,
the educator can aim for the global development of his
apprentices, so that they become active subjects in the
construction and reconstruction of their own knowledge.

KEYWORDS: fun activities, learning, teaching, ludicity .
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1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho é o recorte de um projeto monográfico que vem sendo desenvolvido
para fins de conclusão do curso de Licenciatura em Geografia do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Natal-Central, no qual uma das propostas
foi discutir a importância de ensinar e aprender através da ludicidade.
A tarefa de educar constitui-se em uma das práticas mais antigas do mundo. Hoje, no
entanto, o ensino sistematizado proporcionado pelas escolas enfrenta o desafio de concorrer com
os meios de entretenimento (televisão, computador, celular, internet, rádio, vídeo game, entre
outros) que anteriormente não existiam ou não eram tão difundidos como são hoje.
Esse fator, aliado à desestruturação das escolas e às condições socioeconômicas não
favoráveis dos alunos, tem sido responsável pelo desinteresse dos educandos em relação ao
cotidiano escolar. Além disso, a prática pedagógica tradicionalista, na qual o estudante é apenas um
agente passivo e receptor de informações e o professor atua como um mero transmissor de
conteúdos, tem tornado o cotidiano escola, geralmente, muito teórico, mecânico e/ou cansativo,
fazendo com que os alunos tenham maior interesse em outras atividades nas quais possam
participar ativamente.
As metodologias utilizadas no ensino representam um dos principais motivos das
dificuldades de aprendizagem dos discentes, pois geralmente são desvinculadas da realidade em
que os alunos estão inseridos, reproduzem massivamente fórmulas antigas e valorizam apenas o
processo de memorização para avaliar se houve ou não entendimento dos conteúdos ministrados
pelo professor.
Faz-se necessário, portanto, variar as metodologias de ensino para reconquistar o interesse
e o gosto dos alunos pelo aprender. Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais, o professor
deve evitar as aulas tradicionais e utilizar recursos didáticos que estimulem os alunos (aulas práticas,
utilização de maquetes, fotografias aéreas, imagens de satélite, recursos lúdicos, entre outros).
A atuação docente exige riscos e requer que o professor se empenhe em prol da criação e
desenvolvimento de diferentes recursos didáticos e novas propostas teórico-metodológicas para
alcançar os objetivos propostos em suas aulas. Especialmente, quando se tem conteúdos que
necessitam de uma abordagem pedagógica diferenciada para que facilite a aprendizagem.
Realidade que deve ser vivenciada em todas as disciplinas.
Assim, o objetivo deste trabalho é evidenciar a importância da utilização de novas estratégias
didático-metodológicas, dentre elas a ludicidade, a fim de tornar o processo de ensinoaprendizagem mais dinâmico, prazeroso e produtivo.
Dessa forma, verso neste artigo sobre a relevância de ensinar e aprender através da
ludicidade, um recurso didático-metodológico que oportuniza ao profissional docente conhecer-se,
explorar e descobrir novas possibilidades de ensino, proporcionando aos alunos novos padrões de
aprendizagem e desenvolvimento intelectual e social para que possam construir seu próprio
conhecimento.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Durante a pesquisa bibliográfica que antecedeu a produção deste artigo, procurou-se
verificar, através de dissertações, teses, artigos e livros, quais os principais obstáculos encontrados
pelos alunos no processo de ensino-aprendizagem e os possíveis motivos causadores dessas
dificuldades. Posteriormente, também com o auxílio de pesquisas, procurou-se entender qual a
importância e a contribuição que a ludicidade pode propiciar com a finalidade de superar essas
dificuldades. Assim, obtivemos embasamento teórico para propor, como ferramenta didáticometodológica, a utilização de atividades lúdicas enquanto recurso pedagógico facilitador do
processo de ensino-aprendizagem.
Assim sendo, apresenta-se aqui a ideia de se trabalhar a atividade lúdica como forma de
colaborar com as demais metodologias de ensino.
O paradigma educacional emergente, consoante com o movimento científico da
contemporaneidade, tem sinalizado a importância de se pensar e, sobretudo, se fazer uma
educação voltada para o desenvolvimento integral dos educandos, de modo a superar a orientação
positivista e mecanicista que, há séculos, vem caracterizando nosso modelo de educação (SILVA,
2015).
A sociedade moderna passa a exigir da escola e do professor uma educação mais
participativa, crítica e voltada para a formação do aluno-cidadão, capaz de refletir, criar e contribuir
com soluções para os problemas do dia a dia.
Concordante com essa perspectiva, Luckesi (2006, p. 2) afirma que uma prática educativa
centrada no educando, toma-o como centro de atenção e ponto de partida para toda e qualquer
decisão que se venha a tomar pedagogicamente. Quem vai ser formado é o educando, por isso,
importa estar atento a ele, às suas necessidades e singularidades.
Para isso, o profissional docente deve atuar como um mediador/facilitador do processo de
ensino, fazendo com que o aluno se torne sujeito ativo/participativo da sua própria aprendizagem,
conquistando autonomia e responsabilidade.
Apesar das dificuldades inerentes à profissão, o professor deve sempre estar em processo
de atualização e avaliação de seus conhecimentos e práticas para que possa alcançar os objetivos
propostos em suas aulas e colaborar com a aprendizagem de seus alunos.
A aprendizagem escolar é um processo de assimilação de determinados conhecimentos e
modos de ação física e mental, organizados e orientados no processo de ensino. Para alcançar uma
aprendizagem mais significativa é preciso fazer com que o aluno desempenhe o papel de sujeito
ativo, envolvendo-se com as atividades em sala de aula de forma participativa, o que não é uma
tarefa simples (LIBÂNEO, 1994).
Segundo Silva et al. (2014, p. 79), para que isso ocorra
É necessário que o educador faça uso de uma linguagem atraente, capaz de
aproximá-lo o máximo possível da realidade, transformando os conteúdos em
vivência. Na prática, professor e aluno constituiriam a ação didática, assentada na
realidade, que destaca, de forma perspectiva, representacional, crítica e criativa, as
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individualizações regionais, culturais, econômicas e ambientais de cada indivíduo
em seu respectivo espaço de vivência.

Sendo assim, o professor deve atuar como mediador e facilitador, se utilizando de variadas
abordagens e mecanismos pedagógicos a fim de colaborar com o processo de ensino-aprendizagem
e proporcionar a assimilação dos conteúdos, de forma crítica e reflexiva.

3. METODOLOGIA
Esta é uma pesquisa de caráter qualitativo que utilizou como ferramenta de coleta de dados
a pesquisa bibliográfica, buscando em livros, artigos, dissertações e teses informações relevantes
para a construção desse trabalho.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Segundo Santos (1997, p. 9), a palavra lúdico vem do latim ludus e significa brincar. Neste
brincar estão incluídos jogos, brinquedos e divertimentos e é relativo também à conduta daquele
que joga e se diverte. A utilização de atividades lúdicas no ensino não é algo recente e nos remete
a tempos longínquos nos quais filósofos como Platão e Rousseau já demonstravam a importância
dos jogos lúdicos para o desenvolvimento do aprendizado nas crianças e adolescentes.
De acordo com Sant’Anna e Nascimento (2011, p. 22)
Na Grécia antiga era através dos jogos que se passava ensinamento às crianças. Os
índios ensinavam e ensinam seus costumes através da ludicidade. No Brasil da
Idade Média, os jesuítas ensinavam utilizando brincadeiras como instrumentos
para a aprendizagem. Desde os primórdios, a metodologia lúdica sempre foi
valorizada pelos povos, sejam quais forem.

Mais recentemente, no Brasil, a utilização de atividades lúdicas no ensino formal, como
recurso didático-metodológico capaz de colaborar com o processo de ensino-aprendizagem, passou
a ser difundido a partir do movimento Escola Nova, na primeira metade do Século XX. No entanto,
a partir da segunda metade do mesmo século, a ludicidade foi colocada em segundo plano em
detrimento de um ensino mecanicista no qual o “ensinar” era tido como “transmitir” informações,
tornando o aluno sujeito passivo no processo de ensino-aprendizagem. Somente a partir da
promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB –, em 1996, que a
ludicidade voltou a ser pensada pedagogicamente e a ganhar força nas discussões acadêmicas.
A ludicidade é portadora de um interesse recíproco, canalizando as energias no sentido de
um esforço total para consecução de seu objetivo, nos quais mobilizam esquemas mentais, ativando
as funções psiconeurológicas e as operatórias-mentais estimulando o pensamento (PINTO &
TAVARES, 2010 apud FRITZ, 2013, p. 14).
O professor, como mediador da aprendizagem, deve fazer uso de novas metodologias,
procurando sempre incluir na sua prática as brincadeiras, pois seu objetivo é formar educandos
atuantes, reflexivos, participativos, autônomos, críticos, dinâmicos e capazes de enfrentar desafios
(RIBAS et al., 2013).
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Nesse sentido, devemos trabalhar, enquanto professores, para aprimorar e adaptar as
atividades lúdicas ao contexto socioeconômico e cultural dos alunos e, aos temas vistos em sala de
aula, com a finalidade de auxiliar na assimilação dos conteúdos e no desenvolvimento do processo
de ensino e aprendizagem, proporcionando, assim, o incremento do pensamento crítico e reflexivo.
O brincar faz parte do processo de aprendizagem de todo ser humano, começando na
infância e podendo se estender a alguns momentos da fase adulta. É interessante notar que,
independente da idade, a brincadeira pode inserir-se como elo do objeto do conhecimento com a
aprendizagem, possibilitando um conhecimento mais sólido e permanente ao aprendiz. Por isso, o
brincar na sala de aula é extremamente relevante para a aquisição da aprendizagem (RIBAS et al.,
2013).
Brincando, o sujeito aumenta sua independência, estimula sua sensibilidade visual e
auditiva, valoriza sua cultura popular, desenvolve habilidades motoras, exercita sua imaginação, sua
criatividade, socializa-se, interage, reequilibra-se, recicla suas emoções, sua necessidade de
conhecer e reinventar e, assim, constrói seus conhecimentos (DALLABONA, 2004 apud CASTRO &
TREDEZINI, 2014).
A brincadeira permite ao professor conhecer melhor a personalidade do aluno,
possibilitando que ele expresse suas emoções, supere suas dificuldades e aprenda a respeitar as
regras com compromisso e seriedade. Nesse sentido, Araújo (2000 apud CASTRO e TREDEZINI, 2014,
p. 175), defende que
Ao usar o lúdico como estratégia de ensino, contribui-se efetivamente para o
desenvolvimento do pensamento analítico-sintético do aluno, bem como para sua
participação ativa na aprendizagem, possibilitando avançar na construção do
conhecimento e na consolidação das habilidades. Deve-se, assim, facilitar esta
construção através do respeito à liberdade de pensar, do incentivo à descoberta e
do encorajamento à criatividade.

Assim, o ensino através da ludicidade desperta no aluno a curiosidade, a disputa pelo
objetivo e a vontade de aprender, tornando-se, assim, uma prática prazerosa. O lúdico no processo
de ensino e aprendizagem se caracteriza justamente pelo seu caráter desafiador e pelo interesse do
educando. O aluno, além de assimilar o conteúdo, também desenvolve suas capacidades
intelectuais e se diverte ao aprender. O professor, ao perceber os progressos no processo de ensino
e aprendizagem, descobre novas maneiras de ensinar e passa a adaptar suas metodologias de
acordo com as necessidades de cada turma.
Ainda perseguindo esse raciocínio, Tarouco et al. (2004 apud Castro e Tredezini, 2014, p.
178) frisa que a utilização desses novos recursos modifica a dinâmica do ensino, as estratégias de
alunos e de professores. Com esses novos recursos e ferramentas, a educação pode ensejar uma
aprendizagem significativa, proporcionando que o aluno aprenda de forma dinâmica e motivadora.
Dessa forma, o lúdico contribui para a simulação, a vivência e a dissecação de conteúdos
mais complexos e que exigem maior grau de abstração, sendo, portanto, de fundamental
importância no ambiente escolar, pois reproduz o universo do aluno, independente da sua idade,
explorando sua imaginação e criatividade, assim como, também proporciona uma maior integração
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entre seus companheiros de turma, fortalecendo relações de parceria, amizade, aceitação das
diferenças e da diversidade, inclusão, respeito e solidariedade. O fortalecimento dessas relações
contribui para a cooperação entre os alunos que tem mais facilidade e os alunos que tem mais
dificuldade, pois possibilita que uns auxiliem aos outros na busca pelos objetivos a serem
alcançados.
A importância de utilizar atividades lúdicas para contribuir com as demais metodologias de
ensino está no desenvolvimento do aprender brincando, o que possibilita que esse recurso seja
entendido como o instrumento facilitador do processo de aprendizagem.
Considera-se que a apropriação e a aprendizagem significativa de conhecimentos são
facilitadas quando tomam a forma aparente de atividade lúdica, pois os alunos ficam entusiasmados
quando recebem a proposta de aprender de uma forma mais interativa e divertida, resultando em
um aprendizado significativo (CAMPOS, FELÍCIO & BORTOLOTO, 2003 apud CASTRO & TREDEZINI,
2014).
Nesse sentido, a ludicidade deve ser pensada como princípio formativo, capaz de
desencadear aprendizagens significativas, ou seja, aquelas em que o educando seja levado a pensar,
refletir, sentir e agir de forma independente e libertadora. Nesse contexto, ensinar e aprender
passam a ser práticas prazerosas e criativas, nas quais o professor aprende ao ensinar e o aluno
ensina ao aprender.
No entanto, para que haja aprendizagem significativa através do uso da ludicidade no ensino,
o professor deve estar atento a alguns aspectos que precisam ser levados em consideração ao
pretender aplicar uma atividade lúdica. Dentre eles, a idade dos alunos, o local de realização, o
material utilizado, a duração e as competências e habilidades que se pretende desenvolver.
Sobre as competências, Sebastião (2014 apud Hoppe e Kroeff, 2014, p. 169) as define como
um conjunto de conhecimentos que habilita uma pessoa a confrontar e resolver situações ou
problemas vivenciados. Já as habilidades, são oriundas dos esforços de pôr em prática as
competências já adquiridas. Dessa forma, para o autor, ambas dependem da ação dos indivíduos,
podendo ser desenvolvidas – a pessoa deve: saber, saber fazer, saber conviver e saber ser.
A partir da constatação desses aspectos, o docente passa a adaptar sua metodologia ao
conteúdo que pretende fazer compreender. Para Hoppe e Kroeff (2014, p. 171),
Depois de feito o diagnóstico do perfil dos alunos, ao planejar as suas atividades
com base na ludicidade, o docente, precisa estar ciente dos objetivos que quer
abranger. Isso o auxiliará na escolha das ferramentas a serem usadas em sua aula
e que estas sejam compatíveis com as características de seus alunos e o
aprendizado almejado.

Dessa forma, faz-se necessária a elaboração de um planejamento que contenha, de forma
clara e sucinta, os objetivos a serem alcançados a partir da utilização do lúdico como instrumento
didático-metodológico. O planejamento deve ser voltado para a utilização desse recurso de forma
a colaborar com as demais metodologias de ensino, levando em consideração as características
específicas do público alvo.
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O planejamento, o domínio do conteúdo e o entendimento da dinâmica da atividade lúdica
pelo profissional docente são de fundamental importância para que os alunos se sintam seguros ao
participar das atividades, para que a aprendizagem seja alcançada e, consequentemente, para que
haja compreensão dos conteúdos propostos.
Por conseguinte, de acordo com Almeida (2013 apud Hoppe e Kroeff, 2014, p. 171), é
notório, portanto, que no cenário da educação lúdica é necessária a preparação do docente, por
meio de um verdadeiro conhecimento sobre os processos e fundamentos dessa forma de aprender
e ensinar. Assim, terá condições para compartilhar o conhecimento por meio da ludicidade.
Se faz necessário, também, que o professor seja flexível para se adaptar a novas situações
que forem surgindo durante o ensino através da ludicidade, haja visto que cada momento é único
e apresenta características próprias, ou seja, cada grupo de alunos vai reagir de maneira diferente
para com as atividades propostas. Portanto, o docente deve estar preparado e capacitado para lidar
com comportamentos inesperados e, até mesmo, com situações de resistência e oposição por parte
dos alunos. Cabe ao professor inteirar aos alunos sobre a importância desse tipo de metodologia,
quais os objetivos e os resultados que podem ser alcançados.
Ao final uma atividade lúdica, o professor deve fazer um levantamento junto ao grupo de
alunos para verificar se houve ou não avanços no processo de ensino-aprendizagem, fazendo uma
relação entre os conhecimentos prévios adquiridos anteriormente e os novos conhecimentos e
vivências que acabaram de obter após a aplicação da atividade. A partir disso, o profissional docente
pode avaliar em que medida a prática pedagógica atrelada a ludicidade contribuiu com a assimilação
dos conteúdos propostos, verificando pontos positivos e negativos que devem ser levados em
consideração numa próxima etapa ou numa próxima oportunidade em que aquela atividade venha
a ser aplicada. Constatados e analisados os resultados, o educador avalia se a atividade deve ser
mantida, alterada ou substituída por outras.
Nesse sentido, de acordo com Hoppe e Kroeff (2014, p. 179), o principal resultado esperado
com o uso de práticas pedagógicas lúdicas é a geração de um conhecimento duradouro,
contextualizado e principalmente obtido por meio de experiências prazerosas e emocionalmente
positivas, que gerarão significado ao processo da aprendizagem. Ainda de acordo com as autoras,
É notório que as mudanças oriundas da educação lúdica proporcionam inúmeras
possibilidades que são positivas para a melhoria do desempenho acadêmico dos
discentes. Além disso, têm impactos visíveis em sua motivação com as aulas, o que
representa um avanço qualitativo, significativo em sua formação e
desenvolvimento de suas competências e habilidades. Por isso, a educação lúdica
traduz-se como uma alternativa de grande valor, em um momento no qual se
discutem conceitos fundamentais na educação, motivados pelo interesse sobre as
novas formas de aprender e ensinar. Nesse cenário, o jogo ou o lúdico
desempenham um papel relevante e desafiador, que colocam o educando em
confronto com situações que podem motivá-lo a desenvolver de forma mais plena
suas capacidades.
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Além do mais, é importante destacar que a utilização da ludicidade no ensino não deve
ocorrer de forma aleatória, fragmentada e esporádica, pois, assim sendo, ela apenas reforça o
caráter instrumental do ensino tradicionalista.
Assim, para que o lúdico seja efetivamente utilizado como função educativa, é necessário
que seja pensado e planejado dentro de uma proposta pedagógica e não apenas em momentos
ocasionais como aulas vagas, recreio ou ao fim das outras atividades. Para que possa articular o
lúdico com as situações de aprendizagem, o professor precisa ter em mente esse ponto de vista
bem definido.
Nessa perspectiva, Silva (2015, p.107) nos alerta que
A mera utilização de jogos ou brincadeiras em sala de aula, ou a eleição de
estratégias metodológicas não convencionais que se utilizam de atividades
brincantes como acessórios para facilitar a aquisição de conteúdos formais, como
ocasionalmente acontece no meio educacional convencional, está muito distante
de corresponder aos ideais de uma educação lúdica, uma vez que ainda persiste o
caráter instrumental do ensino, priorizando, mesmo que dissimuladamente, a
racionalidade do educando.

Se faz necessário, portanto, que haja uma mudança de paradigmas acerca das metodologias
de ensino para que a ludicidade passe a ser vista não somente como uma metodologia “não
convencional”, mas sim como um recurso metodológico intrínseco, essencial e colaborativo que
contribui para a aprendizagem e para o desenvolvimento social, físico e intelectual do aluno,
superando o cunho mecanicista e engessado do ensino tradicional.
Brincar, jogar, divertir-se na sala de aula constituem atividades estimulantes tanto para o
aluno quanto para o professor. Estar aberto para mudar seus paradigmas a respeito de sua forma
de trabalho é um exercício que o professor precisa fazer (RIBAS et al., 2013).
Segundo Silva (2015, p. 107),
Essas reflexões trazem uma grande contribuição para o binômio educação e
ludicidade, possibilitando uma compreensão mais abrangente do que vem a ser
uma “educação lúdica”: aquela que, transcendendo o viés estritamente racionalista
que tem caracterizado a educação e orientando-se para o desenvolvimento
cognitivo, emocional, ético, criativo físico do educando como um ser humano
multidimensional, compromete-se com a promoção de aprendizagens significativas
que possam envolver o estudante por inteiro, propiciando, assim, a integração
harmônica do seu pensar/sentir/fazer.

Nesse sentido, uma educação que se propõe a transcender o ensino instrumental e
conteudista, ou que, em outras palavras, pode ser considerada como uma educação integral ou
global, é, portanto, centrada na ludicidade – o que equivale a dizer que é uma educação lúdica
(SILVA, 2015).
Assim, cabe à escola contemporânea trabalhar a ludicidade de forma a desmistificá-la,
mostrando que as atividades lúdicas não são meramente recreativas, mas sim um mecanismo de
fundamental importância na construção de conhecimentos. No entanto, é importante frisar
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também que, de acordo com Andrade e Vasconcelos (2012, p. 6), as atividades lúdicas não são um
fim em si mesmas, mas, parte de um conjunto de atividades destinadas à efetivação de ações
voltadas para melhorar o desempenho escolar no processo de ensino-aprendizagem, ou seja, a
ludicidade tem finalidade colaborativa, devendo ser utilizada como suporte ao desenvolvimento da
aprendizagem em conjunto com as demais metodologias de ensino.

5. CONCLUSÕES
O uso do lúdico torna-se, assim, essencial nas práticas educativas dos professores em busca
do desenvolvimento cognitivo, intelectual e social dos educandos. As atividades lúdicas devem ter
espaço garantido no processo educativo e o professor é a peça-chave para que isso aconteça,
produzindo situações de aprendizagem, elaborando materiais e participando dos momentos lúdicos
para com seus alunos. O profissional docente deve agir como fomentador dos processos de
desenvolvimento e aprendizagem, estimulando, através de situações-problema, a curiosidade, a
criatividade e o raciocínio dos estudantes. Conhecendo a importância de ensinar e aprender através
da ludicidade, o educador pode almejar o desenvolvimento globalizado de seus aprendizes, de
modo que estes se tornem sujeitos ativos na construção e reconstrução de seus próprios
conhecimentos.
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OS CONFLITOS ENTRE O CAPITAL E O TRABALHO: UMA ANÁLISE HISTÓRICA
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RESUMO
O capitalismo, desde seus primórdios,
foi um sistema econômico bastante
controverso. Trouxe consigo uma série de
benefícios à população como aumento
demográfico, rápida evolução das tecnologias
e também maior liberdade individual, política
e econômica. Percebe-se, no entanto, que
conflitos sociais estão intrínsecos ao sistema
de produção capitalista, que tem como uma
de suas principais características a
conservação da sociedade em classes sociais,
mantendo a pobreza para uns e a riqueza para
outros. Nesse artigo, objetiva-se trazer as

principais opiniões acerca da relação, muitas
vezes desarmoniosa, entre o capital – base
para o sistema capitalista – e o trabalho.
Percorrendo desde a formação dos sindicatos
e consolidações de direitos trabalhistas até
mesmo ao nascimento e solidificação do
neoliberalismo, procura-se ter uma melhor
noção e causar uma discussão saudável e
racional sobre o verdadeiro papel do Estado
nas relações trabalhistas, as implicações sobre
a relação capital-trabalho e da natureza do
próprio sistema econômico.

PALAVRAS-CHAVE: Capitalismo, trabalho, capital, neoliberalismo.

THE CONFLICTS BETWEEN CAPITAL AND LABOR: A HISTORICAL ANALYSIS
ABSTRACT
The capitalism, since its beginnings, has been a
quite controversial economic system. It brought
a lot of benefits to the population, as a
demographic increase, a fast evolution of the
technologies and greater individual freedom,
political and economic. It is understood,
however, that social conflicts are intrinsic to the
capitalist production system, which has as one
of its main characteristics the conservation of
social classes, keeping poverty for some and
wealth for others. In this article, the objective is

to bring the main opinions about the
relationship,
oftentimes
inharmonious,
between capital – the basis of the capitalist
system – and labor. Traveling since the labor
unions until the consolidation of labor rights
and even the birth and the solidification of the
neoliberalism, seeks to get a better sense and
cause a healthy and rational discussion about
the role of the state in the labor relationships,
the implications the capital-labor ratio and the
nature of the economic system itself.

KEYWORDS: Capitalism, labor, capital, neoliberalism.
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1. INTRODUÇÃO
É impossível compreender a sociedade atual em toda sua magnitude sem antes
entender de forma profunda as alterações causadas pelo sistema econômico capitalista.
Desde o século XIX, marcado por grandes tensões sociais e revoluções, ficou evidente a
polarização de opiniões e a luta contra ou a favor do capitalismo e foram por conta desses
conflitos que o mundo se gerou como é. Torna-se evidente, levando em consideração a
polarização de opiniões acerca do capitalismo, que se faz necessário uma revisão do
sistema e uma análise sobre como ele muda a realidade econômica, social e tecnológica do
mundo contemporâneo.
Assim sendo, foram inúmeros autores que se levantaram contra o sistema econômico
dominante e outros ainda que o defenderam em todas suas dimensões e complexidade. De tal
modo, o que para Karl Marx – sociólogo, filósofo e economista alemão - era um sistema de
exploração das forças trabalhistas era, para Ludwig von Mises – filósofo e economista austríaco-,
um sistema de trocas voluntárias onde a liberdade humana estava sempre em primeiro plano, uma
clara exemplificação da polaridade de julgamentos.
A Revolução Industrial – marco para a ascensão do sistema capitalista - veio para transformar
radicalmente as relações entre o trabalho e o capital. Contemporânea a ela veio as primeiras ideias
sobre a divisão do trabalho na produção que sistematizavam e racionalizavam a produção como um
todo. Nesse contexto, o trabalhador – proletariado, como assim foi proposto por Marx – não
necessitava mais, como antes da industrialização, conhecer todos os estágios da produção, mas
apenas sua função específica. Isso acelerou o processo de trabalho e, consequentemente, a
produção capitalista. Essa produção acelerada, a produção para as massas, trouxe uma crescente
demanda de trabalhadores nas indústrias que se desenvolviam e isso apressou ainda mais o êxodo
rural presente naquela época. A grande oferta de trabalhadores, somada à pouca qualificação
destes, fazia com que os seus salários fossem baixíssimos e que lhes mal garantissem as condições
mínimas de sobrevivência. A exploração da força de trabalho também era colossal: a jornada de
trabalho podia chegar, na maioria das vezes, entre 15 a 18 horas por dia, o que garantia apenas a
subsistência do trabalhador. Assim, o empregado vivia apenas para trabalhar e produzir capital para
a sociedade capitalista que se consolidava. O que antes era humano passava agora a ser considerado
como uma mera extensão da máquina ou simples ferramenta de duro trabalho, um ser que é
inanimado, que é pago para não pensar.
Diante de tal realidade, surgiram os primeiros movimentos de lutas dos trabalhadores contra
o regime, os quais reivindicavam melhores condições de trabalho.
Com o passar do tempo, o movimento operário passa a ganhar força passando a se expressar
como grandes sindicatos e partidos políticos de ideário marxista, constituindo grandes forças
políticas nacionais, culminando na chamada Revolução Russa de 1917 e também disputando
políticas dentro da própria representatividade da democracia liberal.
Muito embora a classe operária representasse a grande massa populacional houve, na
segunda metade do século XX, o surgimento de uma nova doutrina política, o neoliberalismo, que
fez com que as conquistas do movimento operário perdessem força e fossem marginalizadas.
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Trouxe consigo o resgate das ideias do liberalismo clássico e a argumentação teórica de que o
mercado era a instância mediadora de toda a sociedade; que o mercado, por si só, distribuiria o
capital da maneira mais justa e moral. Nesse sentido, a única função do Estado na economia seria
apenas oferecer serviços que o mercado não pudesse efetivamente prover e organizar toda a
estrutura para o mercado poder se gerir. Assim, o Estado passa para um status ausente e mínimo,
onde serve apenas para proteger a propriedade privada, ou seja, proteger os interesses do
capitalismo. É nesse contexto, que a desregulamentação e a flexibilização dos direitos trabalhistas
– conquistados através de muita luta por parte do movimento operário – entra em xeque e muitos
países adotam esse tipo de atitude que corresponde ao ideário burguês.
Este trabalho busca, portanto, trazer uma breve síntese das principais discussões sobre os
conflitos entre o capital e o trabalho, destacando dois movimentos fortíssimos para a construção
do mundo atual: movimentos sociais contemporâneos, dando ênfase ao movimento sindical e a
corrente de economia política chamada de neoliberalismo. Obviamente, para iniciar de forma mais
clara e objetiva tal discussão, é necessária uma definição clara de conceitos básicos do estudo como
capital, trabalho e conflitos sociais.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O Capital pode ser conceituado comumente como todo bem que alguém possui e que
tenha algum valor, seja dinheiro, carros, máquinas, instalações, etc. No ideário burguês o capital se
manifesta como qualquer bem que possa ser transformado em fonte de renda para seu
proprietário, visando sempre a conservação de sua propriedade. Na perspectiva marxista o capital
não é uma coisa, mas sim uma relação social que toma forma de coisa, presente nas relações
capitalistas modernas. Dessa maneira, o capital surge com a relação entre duas formas de forças
contrárias: as forças operárias e as forças proprietárias. Dentre as várias formas que o capital pode
assumir, há duas que são toda a base do sistema capitalista de produção desde sua fase
mercantilista até seu caráter industrial e financeiro: a mercadoria e o dinheiro. A mercadoria surge
como um objeto que é aceita por todos e tem valor de troca e transações a partir de uma terceira,
que é o símbolo das relações de troca entre elas. Nesse sentido é que surge o dinheiro, sendo
conceituado como uma mercadoria especial do capitalismo, pois é a clara representação de valor
de compra de mercadorias diferentes. O dinheiro se apresenta como um instrumento de
dominação, exploração e de objetificação das relações humanas identificadas ao caráter inanimado
e quantitativo das mercadorias.
Trabalho é um termo que, derivado do latim tripalium, acentua o caráter de fadiga, dor e do
peso da atividade corporal. O conceito moderno e econômico do trabalho remete a resultados, à
ação humana para satisfazer suas necessidades. O trabalho é todo meio pelo qual pode-se criar,
transformar, transportar e fornecer bens materiais ou não materiais para a manutenção do bemestar do indivíduo ou da sociedade.
Conflito é uma palavra que remete ao confronto entre forças contrárias, designa um
contraste entre ações e ideologias de grupos sociais distintos. Para Ralf Dahrendorf (1979),
sociólogo e filósofo alemão, os conflitos sociais contribuem para o desenvolvimento da sociedade e
são o núcleo da civilização desde seus primórdios até a contemporaneidade. Os conflitos sociais são,
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dessa forma, elementos intrínsecos à civilização humana e ainda mais recorrentes numa sociedade
tão complexa como a sociedade capitalista contemporânea. Derivam da própria estrutura social e
se configuram em uma situação de confronto entre partes distintas do corpo social. Para Marx, a
história da estrutura social e, consequentemente, a história humana é marcada por conflitos sociais
(seja pela nobreza e campesinato, seja pela burguesia e proletariado). Ele argumentou que os
conflitos sociais existentes em sua época só eram possíveis graças à propriedade privada,
ferramenta pela qual a burguesia dominaria e oprimiria os trabalhadores. Nesse sentido, os conflitos
sociais pós-revolução industrial se dariam por duas forças antagônicas: as forças proprietárias
(burguesia) e as forças produtivas (proletariado).

3. METODOLOGIA
O presente trabalho foi elaborado a partir de uma análise crítica e imparcial de alguns
outros trabalhos referentes ao tema abordado. Foram alvos de consultas monografias, artigos de
opinião, artigos científicos e livros, visando-se conter uma melhor estruturação de ideias e suas
devidas maturações. O trabalho se constrói a partir de diversos pontos de vistas dos mais diversos
autores e objetifica conter uma análise mais racional e imparcial que for possível.

4. AS RELAÇÕES ENTRE O CAPITAL E O TRABALHO: A LUTA DO PROLETÁRIO
Tendo em vista os conflitos sociais agravados com a consolidação do sistema de produção
capitalista, é natural que a grande massa trabalhadora – principais vítimas da exploração existente
nos primórdios do sistema – passasse a se organizar de diferentes maneiras em diferentes lutas
operárias. O principal objetivo das lutas trabalhistas eram acabar ou atenuar a exploração de seu
trabalho, visto que a lógica e o funcionamento do sistema capitalista é a de acumulação de capital
e preservação das desigualdades sociais já existentes na época. E para elevar a acumulação de
riquezas o capitalista diminui ao máximo o salário do operário e eleva ao máximo o custo final da
mercadoria, criando um capital excedente, um abismo de capital entre o ganho do trabalhador e o
ganho do proprietário. De maneira equivocada esse capital excedente, denominado por Marx de
mais-valia, foi tido como forma de exploração da força de trabalho do proletário. Percebe-se, no
entanto, que a acumulação de riqueza é essencial para a geração de novos produtos e serviços,
muito embora seja clara a diferença de ganhos entre as duas forças de produção – a força
proprietária e operária.
Além disso, as condições de trabalho nos primeiros passos do capitalismo industrial eram
altamente precárias e chegavam muito próximas do escravismo. Fora nesse período que o trabalho
infantil e feminino ganhou força, já que os mesmos aceitavam receber salários muito mais baixos
devido às suas grandes necessidades e alto índices de miséria – herdados pelos baixos índices de
desenvolvimento durante a Idade Média. A jornada de trabalho – seja para homens, mulheres ou
crianças -, como exposta anteriormente, era altíssima, chegando até mesmo a 18 horas por dia para
a obtenção de um salário que mal lhes garantia sua própria subsistência.
Dado o contexto, os sindicatos surgiram como as primeiras organizações complexas dos
trabalhadores. Ligado ao surgimento dos sindicatos, está, por exemplo o ludismo – movimento
operário que via nas máquinas a principal causa do alto índice de desemprego e exploração
capitalista, caracterizando-o pelas quebras das máquinas em várias indústrias da Inglaterra – e o
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cartismo – movimento operário de caráter mais político do que manifestante, baseado na
elaboração de uma “carta” em 1837-38, em que os trabalhadores reivindicavam maiores liberdades
políticas como direito ao voto universal, abolição do sistema pelo qual só os portadores de renda
podiam se candidatar, voto secreto etc., expressando-se como um dos primeiros movimentos de
luta por liberdades democráticas e socialistas.
O início do movimento sindical foi bastante conturbado. Isso se dá, primeiramente, por conta
do local de origem desses sindicatos: obviamente a Inglaterra, local onde o capitalismo estava mais
consolidado e a burguesia mais forte, tendo sido também palco de três grandes revoluções
burguesas que mudaram completamente o mundo contemporâneo. O movimento sindical era
extremamente perseguido pela classe burguesa, por razão de que sua organização poderia ser uma
ameaça para desenvolvimento do modelo capitalista que perdurava. Não há surpresa alguma que,
motivado pelos ideários burgueses, o poder estatal passasse a marginalizar a organização dos
sindicatos. A burguesia utilizada de todas as formas de repressão que lhes fossem possíveis, desde
o aparato policial do Estado até mesmo milícias privadas contra os movimentos. Dessa maneira, os
sindicatos se estruturavam de uma forma muito distinta da qual temos hoje: eles não tinham sede,
não eram reconhecidos legalmente e muito menos tinham o direito de negociar com os patrões.
Dessa maneira, as organizações sindicais eram clandestinas e suas reuniões e organizações
eram extremamente secretas e cuidadosas. Alguns desses sindicatos chagavam até mesmo a
formulação de “códigos de participação”, onde apresentavam-se normas que garantiam a
sobrevivência da entidade, tudo isso para que os movimentos não fossem descobertos e
submetidos à violência burguesa e estatal. No entanto, essa marginalização dos sindicatos passou a
trazer grandes prejuízos aos proprietários industriais, principalmente em momentos onde não
haviam grandes estoques de mercadorias e uma grande demanda destas, já que o empresário não
tinha condições de negociar com os operários em períodos de greves. E diante do acelerado
movimento das lutas operárias, o parlamento da Inglaterra aprovou, em 1824, a primeira lei sobre
o direito da organização sindical dos trabalhadores.
Muito embora os sindicatos tenham sido finalmente legalizados e não fosse mais possível
proibir sua existência, eles ainda eram passíveis de intervenções estatais. Facilmente demonstrado,
mesmo legalizados, os sindicatos podiam ser facilmente reprimidos. A força policial continuou a ser
acionada pela classe burguesa, sem contar também que com a legalização se tornou mais fácil
identificar as lideranças, o que provocou um aumento de casos de cooptação e corrupção, utilizadas
até hoje pelos grandes empresários. Dessa forma, define-se o sindicalismo como uma parte da
ampla luta dos operários contra a exploração do sistema capitalista, que segundo Marx, é algo
inerente ao sistema, o que demonstra ainda mais suas contradições internas. O movimento da
classe operária, segundo o ideário marxista, é, portanto, parte das leis do capitalismo, como seu
antagonismo, sua total negação.

5. O FENÔMENO DO NEOLIBERALISMO
5.1. A reascensão da burguesia e a importância das lutas sociais
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Os sindicatos obtiveram sim conquistas significativas no que diz respeito à criação de
direitos trabalhistas no mundo. Paradoxalmente, na américa latina, foram os estados burgueses que
criaram grande parte dessas legislações, oscilando entre os operários e os proprietários. O capital
foi favorecido a partir de incentivos e medidas de apoio; o proletário através de medidas populistas
que visavam apenas ganhar aceitação da grande massa de trabalhadores. Foi assim no peronismo
na Argentina, o getulismo no Brasil e o cardenismo no México (PETRY, 2008).
A década de 1970, no entanto, trouxe consigo o neoliberalismo. Esse ideário político surgiu
nos países capitalistas centrais por meio de Margareth Thatcher – Primeira Ministra da Inglaterra a
partir de 1979 – e Ronald Reagan – presidente dos Estados Unidos desde 1980 - e resgatou a
argumentação teórica de que o mercado é a principal instituição mediadora de toda a sociedade. O
neoliberalismo nada mais é do isso: um resgate às ideias do liberalismo clássico e tem completa
confiança de que o mercado, através de suas leis e sua autossuficiência, iria distribuir riqueza e
capital da forma mais justa e moral. Se caracteriza principalmente pelo aumento de serviços do
setor privado e, obviamente, da redução das empresas estatais. Nesse sentido, o único papel do
Estado na economia seria o de conservar a estrutura para que o mercado se mantivesse livre e
pudesse se auto gerir e também criar serviços públicos que o mercado não pudesse efetivamente
prover. Dessa maneira, a gestão dos recursos públicos iria se tornar mais eficaz e os serviços
oferecidos pelo Estado estariam em melhor qualidade.
Observa-se, então, que o neoliberalismo veio para abater as conquistas do movimento
operário e enfraquecer o poder estatal, diminuindo sua presença em assuntos que diz respeito a
problemas sociais e econômicos. Nesse caminho conduzido pelos ideais neoliberais surgem dois
processos jurídicos que enfraqueceram fortemente o avanço das conquistas sindicais: a
desregulamentação e a flexibilização das leis trabalhistas. Nesse sentido, o Estado se abstende na
garantia de direitos trabalhistas, mas é ativo quando se trata de retirar, flexibilizar os direitos e
marginalizar movimentos grevistas. Dessa maneira, o Estado torna-se defensor dos interesses
inerentes ao capital.
A desregulamentação implica na ausência do Estado na economia e nas relações laborais,
dando total confiança de que a autonomia privada, coletiva e individual disponha, sem limites legais,
as condições de trabalho. Um modelo de mercado desregulamentado, dessa maneira, daria uma
total liberdade para que, tantos os empregadores como os empregados, pudessem decidir
conscientemente sobre as condições trabalhistas que seriam submetidos no ofício.
A flexibilização de direitos, por sua vez, é o ajuste da legislação trabalhista de acordo com o
meio no qual está inserido, uma modelagem do legislado a peculiaridades regionais, operacionais e
empresariais em que o trabalho possa estar inserido. Para Almeida (2006), a flexibilização dos
direitos trabalhistas pode ser entendida como “eliminação, diminuição, afrouxamento ou
adaptação da proteção trabalhista clássica, com a finalidade – real ou pretensa – de aumentar o
investimento, o emprego ou a competitividade da empresa”. Ainda segundo o autor, o fenômeno
ganha formas diferenciadas de acordo com suas fontes. Umas delas é a iniciativa unilateral do
Estado, seja do poder legislativo ou executivo, que simplesmente derroga, elimina o direto
trabalhista ou norma protetora; outra forma sucede pela “negociação coletiva, pacto colonial”, que
implica a vontade coletiva dos trabalhadores – “é a chamada flexibilização autônoma”. Nesse caso,
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a flexibilização não anularia a lei, mas faria com que o acordo dentro da negociação coletiva se
sobressaísse a ela. É possível ainda que exista uma união dessas duas formas de flexibilização, a
flexibilização mista, que ocorre quando o acordo é feito entre uma representação dos trabalhadores
e é transformado em lei pelo Estado. Nesse sentido:

“Temos assim a característica fundamental de todas as reformas na área trabalhista,
inspiradas no receituário neoliberal: o esforço por afastar o Estado das relações individuais de
trabalho por um lado, eliminando e/ou flexibilizando os direitos dos trabalhadores protegidos em
lei, e, por outro lado, intensificar a interferência do mesmo Estado nas relações coletivas de trabalho,
sempre no sentido de restringir a ação coletiva dos trabalhadores, de punir a greve, e de coagir os
sindicatos a se transformarem em instrumentos de controle dos trabalhadores, ao invés de serem um
instrumento para a sua luta.”
(ALMEIDA, 2006, p. 3, grifo do autor).

5.2. O outro lado da flexibilização e desregulamentação: geração de empregos?
Não se pode, no entanto, ignorar as argumentações de teóricos de tanta influência para a
construção do mundo contemporâneo, levando em consideração o porquê da implementação do
neoliberalismo em vários países do mundo – inclusive os sociais-democratas e no Brasil com o
governo FHC -, seus objetivos e seus ensejos.
Uma das teses em que os neoliberais encontraram apoio foi a da indivisibilidade da
liberdade, que compreende a ideia de que é impossível existir liberdade civil e política sem que haja
liberdade econômica, bem como o contrário. Nesse sentido, a liberdade não pode ser dividida em
várias partes, mas deve ser proporcionada de forma unânime, maciça. O indivíduo deve ser capaz
de satisfazer suas necessidades e desejos sem que haja uma planificação externa, sem que haja um
controle da unidade estatal. Um Estado mínimo é, então, a única alternativa viável para a
consolidação de uma verdadeira democracia e um Estado mínimo pressupõe dizer um Estado sem
qualquer interferência nas relações sociais de seus cidadãos, inclusive nas relações de trabalho.
Nesse viés, surgem as ideias e doutrinas relacionadas à flexibilização das leis trabalhistas que
possuem conotação econômica e, por consequência, almejam desenvolvimento social. As principais
causas motivadoras para o ideário neoliberal de flexibilizações são: 1) Crises econômicas,
globalização e desemprego.
No que diz respeito a crises econômicas, pode-se dizer que a flexibilização dos direitos
trabalhistas é um rápido processo de adaptação do mercado de trabalho à situação crítica mundial,
visto que as crises econômicas – como também a globalização e o desemprego – não se encaixam
na rigidez da legislação. A abertura das normas trabalhistas seriam, dessa maneira, uma forma
dinâmica de adequação das empresas ante uma nova realidade econômica. Sabe-se que crises
econômicas estão diretamente ligadas ao mundo globalizado e ainda mais a questão do
desemprego, sendo esse último uma das discussões mais importantes de toda a atualidade, visto
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que o índice de desemprego cresce nas últimas décadas. O emprego fixo, sendo antes uma
instituição social sólida, vem sendo derrubado pelas dinâmicas econômicas, provindas da rápida
industrialização.
Com o intuito de combater o desemprego surge a necessidade de uma agilidade maior por
parte das relações de trabalho, visando maior circulação de capital e facilidade em empregar
trabalhadores para funções mais básicas. Assim:

“[...]o Estado, e a doutrina de uma forma geral, buscam alternativas para
solução da crise empregatícia, onde surge, novamente, a ideia de flexibilização, para
aqueles defensores da relativização dos direitos trabalhistas em prol de um bem
maior: a oferta e manutenção do emprego”.
Silva (2011, cap. 2)

“O Direito do Trabalho, de modo geral, é extremamente rígido, de forma a
estabelecer uma proteção à parte mais fraca da relação trabalhista, que é o
empregado, o hipossuficiente. Em razão dessa rigidez, acaba criando um efeito
inverso. Em vez de proteger, acaba desprotegendo, porque o trabalhador é colocado
à margem do sistema legal. ”
Martins (2009, p. 37)

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Objeto de muito debate e polêmica dentre os economistas e demais cientistas sociais, a
flexibilização e desregulamentação dos direitos trabalhistas já são alvos principais de grande parte
de governos que aderiram ou estão aderindo ao neoliberalismo, a fim de agilizar a oferta de serviços
públicos e dinamizando ainda mais as relações econômicas. É de extrema dificuldade posicionar-se
em relação a algumas das posições, visto que as consequências econômicas de tais atividades só
poderiam ser, de fato, analisadas anos após a consolidação dessas medidas e também a questão
dos inúmeros fatores envolvidos nessas relações complexas e controversas. É bem verdade que a
submissão do legislado ao negociado traria uma maior dinâmica econômica e possivelmente um
aumento de capital em circulação, no entanto, não se pode ignorar o fato de que o empregado
representa uma força de dominação muito menor do que o empregador, que pode utilizar-se dessa
vantagem para instituir abusos contra seus direitos essenciais. Logo, mesmo que não se possa
chegar em uma afirmação direta para o que deva ser realizado quanto a tais questões econômicas,
percebe-se que é necessária, por parte dos Estados, uma diminuição na rigidez das legislações
trabalhistas que possam vir a dificultar a dinâmica econômica dos países, bem como desburocratizar
os processos de abertura de novas empresas, a fim de aumentar ainda mais a circulação do capital
externo e interno.
Em suma, o capitalismo continuará a ser alvo de debates com as mais diversas opiniões e
ideias, no entanto, percebe-se que as discussões acerca dele ainda estão paradas no tempo, entre
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o liberalismo econômico e o intervencionismo estatal, sendo isso a principal barreira contra algum
tipo de avanço. Além disso, a relação entre o capital e o trabalho sempre foi desarmoniosa e repleta
de conflitos entre classes diferentes da sociedade e o surgimento do movimento sindical e do
neoliberalismo são os destaques desse conflito ideológico entre proletário e burguesia, dois
fenômenos que vieram a serem geridos apenas com a consolidação do sistema capitalista de
produção. Infere-se, então, que o sistema capitalista é também um sistema complexo de conflito,
acumulação e controvérsia, que provavelmente será alvo de críticas e louvor até que seja finalmente
substituído por algum outro.
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MEMÓRIAS SOCIAIS DO VALE DO AÇU: ANÁLISES DAS “ATLÂNTIDAS POTIGUARES”
E. L. C. Oliveira¹, M. C. N. L. Freire² e R. C. Silva³
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo principal expor as
coletas, registros e produtos textuais desenvolvidos,
audiovisuais (fotografias, vídeos, entrevistas) e
etnográficos acerca dos processos de percepção espacial
das comunidades situadas em três municípios da Região
do Vale do Açu que passaram por profundas modificações
em seu tecido urbano-social a partir de grandes projetos
de remoção realizados pelo poder público; a saber,
Ipanguaçu (localidade de Pedrinhas), Açu (localidades do
Piató) e São Rafael (a remoção completa da cidade

decorrente da obra da Barragem Eng. Armando Ribeiro
Gonçalves).
A relação entre as cidades se dá pelas obras realizadas em
remoções de contingentes populacionais das três cidades
dentro de uma política pública baseada em ações de
armazenamento de águas no contexto do semiárido
potiguar. Ademais, como objeto complementar, serão
apresentados dados referentes ao patrimônio históricocultural do município de Açu.

PALAVRAS-CHAVE: Vale do Açu, urbano-social, remoção, armazenamento de águas.

MEMORIES OF SOCIAL AÇU VALLEY: THE ANALYSIS “ATLANTIDAS POTIGUARES”
ABSTRACT
This work has as main objective to expose the collections,
records and developed textual products, audio-visual
(photos, videos, interviews) and ethnographic, about
spatial perception processes of communities located in
three municipalities in the Açu Valley Region, which
passed by profound changes in its urban and social
structure starting from large removal projects carried out
by the government; namely Ipanguaçu (Rhinestones
locality), Açu (piato localities) and San Rafael (complete
removal of the city due to the work of Dam Eng. Armando
Ribeiro Gonçalves).

The relationship between cities, is given by the works
carried out in removals population groups of the three
cities within a public policy based on storage stocks of
water in the context of Potiguar semiarid region.
Moreover, as a complementary object, data will be
presented for the historical and cultural heritage of the
municipality of Açu.

KEYWORDS: Açu Valley, urban social, removal, water storage.
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1. INTRODUÇÃO
A falta de acervo etnográfico e historiográfico, bem como, a extrema desvalorização do
patrimônio cultural (material e imaterial) da região do Vale do Açu/RN é notória.
O potencial turístico e de conhecimento cultural das peculiaridades regionais foi
extensamente debatida no campus. No entanto, não existe dados consistentes tampouco dados
coletados de forma sistemática sobre o desenvolvimento urbano, social e cultural das cidades.
Apenas algumas atividades e também outros projetos que tentam resgatar a história e os usos locais
dos municípios pelos próprios moradores.
Em decorrência disso, o projeto descrito síntese do que foi feito dentro do projeto Memórias
Sociais desde ano de 2014. É, portanto, o resultado de desdobramentos de coletas de informações
e análises sócioantropológicas realizadas nas três cidades escolhidas. Pretendemos, a partir de
então, apresentar as pesquisas desenvolvidas sobre as reconfigurações do tecido urbano ocorridas
nas cidades de Açu, Ipanguaçu e São Rafael, localidades estas que que foram modificadas por
projetos de políticas públicas de modernização brasileira ocorridas nos últimos 35 anos. Como o
antropólogo Victor Turner (1974) salienta, o processo de mudança e reconfiguração social evidencia
o que o autor chama de drama social, relatos presentificados das vivências das tensões explanadas
pelos entrevistados nestas localidades. Embora as três comunidades escolhidas como objeto de
estudo para esse projeto tenham passado por processos históricos distintos, particulares, todas elas
sofreram remoções compulsórias que mereceram ser investigadas. Inclusive o título do projeto
reforça que existem muitas informações ainda "soterradas" nestas localidades.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O projeto é continuidade dos desdobramentos contextualizados das análises realizadas em
três grandes frentes discentes sobre as memórias dos locais impactados por projetos de intervenção
pública direta (CAMPANERUT, 2013; MELLO, VOGEL, 1985; FREIRE, 2009; VALLADARES, 1982; LIMA,
MELLO, FREIRE, 2015) como também intervenções localizadas em política de alocação de águas na
própria região do Vale do Açu (ARRAIS, 2012; COSTA, 2010; FERNANDES, 1992; SOUZA, 2010;
SOUZA,2011; VARGAS 1987).
No Rio Grande do Norte, percebeu-se a incipiência da prática de tais registros etnográficos
e historiográficos sobre os impactos de grandes intervenções empreendidas pelos poderes públicos.
Os trabalhos existentes e debatidos dentro do projeto Memórias Sociais é basicamente uma
análise localizada em algumas cidades, apresentando alguns vieses sobre a percepção e mudanças
da memória local sobre os acontecimentos (SAHLINS,1990) que demarcam diacronicamente a
região, seja principalmente nas histórias de vida relatadas (BERTAUX, 2010; PASSEGGI, 2008) que
trazem aspectos comuns entre todos os moradores da região, como também as observações diretas
realizadas in loco.
O presente trabalho fará um mapeamento dos três estudos desenvolvidos pelos
estudantes/pesquisadores. Tais escritos são de cidades que passaram por este processo desde
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meados de 1980 e cujas consequências - sejam elas negativas ou positivas - ainda não foram
precisamente analisadas. A seguinte pesquisa, portanto, se baseia no aparato conceitual e
instrumental da Antropologia, da Arqueologia Urbana e da História para observação, aparatos
necessários para desenvolver um referencial descritivo e crítico sobre as transformações no urbano
na região do Vale do Açu. Segue alguns exemplos destas lacunas que ainda persistem nas cidades:
Açu, por exemplo, teve sua urbanização bastante desenvolvida, mas o centro da cidade,
especificamente a localidade do Anfiteatro Arcelino Costa de Sá Leitão, teve seus casarões e a Igreja
de São João Batista tombadas pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN),
sendo mantidos pelos institutos de patrimônio municipal. Já foi realizada a sistematização dos usos
destes espaços. Esta cidade detém muitos trabalhos de escritores locais sobre seu desenvolvimento,
mas tais escritos ficam restritos apenas a uma parte (e central) dela.
O município de São Rafael é um caso notório de intervenção pública direta e da realocação
quase que integral da cidade. Como se sabe, a cidade foi inundada devido a construção de uma
barragem na localidade, na primeira metade da década de 1980. Ainda se encontram vestígios da
antiga cidade quando a barragem está mais seca, sendo possível explorar tanto os aspectos
materiais, como aspectos da arquitetura local, quanto as histórias narradas a respeito da antiga
cidade e seus usos; e a remoção dos moradores para uma "nova" São Rafael. Existem muitos
materiais já realizados (inclusive do professor Francisco Chagas Souza, do IFRN/Mossoró), no
entanto, esta frente percebeu nuances que podem ainda ser melhor exploradas.
O terceiro município a ser pesquisado é o de Ipanguaçu. O campus do IFRN se situa nele por
uma série de especificidades, e o atual instituto fica localizado na antiga Escola Técnica Rural do
Estado do Rio Grande do Norte, posteriormente federalizada. O campus foi ampliado e atualmente
existem diversos resquícios do antigo vilarejo da Base Física. Um exemplo notório é a capela do
campus que ainda mantém o antigo altar da igreja local, como também a discussão que houve com
as reformas dos prédios, retirando antigos azulejos da antiga escola e realocando-os em outro
espaço. Existe também uma antiga charrete que foi deslocada para o campus de Currais Novos, mas
a qual faz parte da história da localidade de Ipanguaçu. A frente de pesquisa dá ênfase ao processo
de remoção da comunidade de Acauã e posterior construção da localidade de Pedrinhas. Tal
localidade beira os limites de Ipanguaçu com Itajá e, como a maioria da população é proveniente
desta última cidade, existem conflitos de representação sobre ambas cidades.
Portanto, como Malinowski inicialmente apresentou a etnografia, desenvolvida por
excelência pela antropologia na obtenção e tratamento de dados a partir do contato intersubjetivo
entre o cientista social e a cultura e costumes de um determinado grupo, (BEZERRA, s/d:1) faz do
objeto de estudo algo a ser vivenciado, experienciado pelos estudantes/pesquisadores. Desta
forma, a descrição e a narrativa de vivência dos estudantes serão os materiais analisados post facto
entre os envolvidos no projeto. Como Marcel Griaule (1948), Marco Mello e Arno Vogel (1985)
realizaram, a pesquisa efetuada coletivamente e de caráter multidisciplinar abre um leque de
possibilidade de olhares, de experiências, e mais, de múltiplas interpretações sobre um mesmo
fenômeno cultural (Geertz, 1989).
Desta forma, a análise etnográfica abriu inúmeros campos de possibilidades de pesquisa,
registro e salvaguarda de aspectos do patrimônio cultural local. O entendimento das apropriações
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do urbano pelos moradores, como também as múltiplas versões, histórias/interpretações sobre a
cidade em que se vive cria múltiplas facetas de como observar o urbano, a cidade com que se
convive cotidianamente (MELLO,VOGEL, idem), recriou interpretações sobre a eterna dualidade
das políticas públicas brasileiras em desvalorizar o que é velho, histórico, tentando reinventar as
cidades conforme especificidades e contextos que sempre levam a justificativa do desenvolvimento
e do progresso em detrimento das formas e usos tradicionalmente consolidados.
Para tal, os próprios intercursos que as frentes de pesquisa passam também demonstra os
possíveis usos das disciplinas abordadas como uma análise crítica sobre os contextos vividos, como
também potencializa projetos de intervenção direta, feita pelos próprios estudantes/pesquisadores
na realidade observada, conforme diretrizes das Orientações Curriculares do Ensino Médio (BRASIL,
2006).

3. METODOLOGIAS
O projeto consistiu em dois grandes eixos metodológicos, a saber: a revisão bibliográfica
sobre patrimônio cultural, história das cidades e memória social urbana; e a segunda consiste em
uma etnografia dos usos atualmente das cidades. Ocorreu, portanto, o aprofundamento de
temáticas sobre história oral, antropologia urbana, memória social e fundamentos de arqueologia
urbana. Para tanto, foram adotados os seguintes métodos:
FOTOGRAFIAS: A imagem, enquanto registro de diferentes tempos e testemunho das
transformações urbanas, permite que se aprofunde o conhecimento sobre a cidade e apresenta-se
como um importante instrumento de pesquisa, assim, ao considerá-la como fonte para a
investigação, somos conduzidos a um campo que trata das criações e produções humanas e valoriza
os registros deixados pelo homem como uma experiência sensível do mundo, podendo se oferecer
à leitura e permitindo a compreensão de seus significados. Os primeiros registros fotográficos
tiverem como objetivo as inúmeras construções de época da cidade de Açu, onde procurou-se
ressaltar a arquitetura e a organização das famílias coloniais. Entretanto, atualmente o foco está
mais voltado para os moradores e suas relações com as três cidades.
DESCRIÇÕES ESCRITAS: Estas, por sua vez, possuem como finalidade a produção de um
acervo histórico referente a arqueologia urbana das três cidades. Além disso, essas produções
trazem consigo o valor intrínseco da subjetividade, uma vez que descrevem de perspectivas
diferentes o mesmo espaço. Fez-se aqui o uso da análise descritiva inicial, da flanagem pelo espaço
pesquisado, pelas conversas informais com os habitantes da localidade e posteriormente algumas
entrevistas com pessoas-chave, que dispõem de conhecimento teórico e de vivência nestes espaços
recortados.
GEOGRAFIA FANTÁSTICA (MELLO; VOGEL,1983): Este conceito consiste na reconstrução de
um espaço sob o ponto de vista nostálgico dos antigos moradores. Por meio dessa ferramenta, as
memórias voltam-se ao “tempo dos começos” e são reconstruídas através dos relatos de histórias
de vida dos habitantes dessas localidades.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
As idas a campo, subsidiadas por um agir flanador – conceito este trabalhado por João do
Rio em “A Alma encantadora das ruas” (1908) – permitiram a comprovação da carência etnográfica
da região como um todo. As metodologias, por sua vez, apresentam-se como os próprios resultados
do trabalho que fora desenvolvido. Os registros fotográficos foi o primeiro método utilizado,
mostrando-se, portanto, como um alicerce para a pesquisa, à medida que captam os distintos
olhares sobre o mesmo objeto em análise. Além disso, possibilitaram a captura de bens materiais e
imateriais, cuja importância tem sido esquecida em virtude do novo mundo em ascensão
(tecnológico). Há então, um arquivo fotográfico dos pontos referendados de ambas as cidades.
Paralelamente e bastante verossímil às fotografias, tem-se os desenhos, que contemplaram
duas grandes e importantes estruturas: Sobrado da Baronesa (Açu) e a antiga igreja católica de São
Rafael.
As descrições escritas assemelham-se em vários aspectos as últimas, já que suas percepções
também são subjetivas. Porém, fora isto, permitem ao leitor um significativo exercício de
criatividade, tendo em vista que para existir, essas criações, inconscientemente, estarão consoantes
a aspectos socioculturais desenvolvidos e aprendidos durante os processos de socialização primária
e secundária do indivíduo. Dessa maneira, foi descrito o Anfiteatro Arcelino Costa de Sá Leitão
(Açu/RN), as ruas que rodeiam a praça de São João Batista e as respectivas residências e comércios
encontrados nas mesmas.
A metodologia da geografia fantástica (MELLO; VOGEL,1983) foi aplicada, com destaque, em
torno na Base Física do município de Ipanguaçu/RN, onde encontra-se o Instituto Federal de
Educação Ciência e Tecnologia do Campus Ipanguaçu. Para isso, contamos com o apoio de
voluntários que residem na localidade desde o período que antecede a construção da atual
instituição.
Como suporte há ainda registros audiovisuais realizados com habitantes ícones e/ou líderes
das respectivas comunidades. Ambos foram de extrema importância, visto que contribuíram de
maneira singular com o projeto, simplesmente por terem presenciado essas modificações na malha
urbana dos municípios em questão. Sem esquecer de ressaltar a disposição dos mesmos em nos
repassar de maneira detalhada essas lembranças.
As fotografias abaixo simbolizam parcela das impressões adquiridas e posteriormente postas
em análise durante o processo de flanagem dentro do Vale do Açu. Dessa maneira, revelam, mesmo
que de modo singular, a identidade de um povo presente em memória, como também, daquele em
desenvolvimento. Infelizmente, esses legados, em nossa percepção, têm sido desintegrados, a partir
da atitude de desvalorização da própria sociedade local, que, cada vez mais, posiciona-se com maior
interesse perante o novo, em razão das redes tecnológicas.
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Figura 1: Visão da Igreja Matriz de São João Batista (Açu) do Sobrado da Baronesa.

Figura 2: Cine teatro Dr. Pedro Amorim (Açu) após restauração.

Figura 3: Casa do período colonial na cidade de Açu.
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Figura 4: Ruínas da cidade “velha” de São Rafael.

Figura 5: Ruínas da cidade “velha” de São Rafael.

Figura 6: Capela católica localizada no IFRN – Campus Ipanguaçu.
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Figura 7: Base física do município de Ipanguaçu.

5. CONCLUSÃO
Subjetivamente, os trabalhos desenvolvidos até o momento presente têm sido
fundamentais para o enriquecimento do saber sobre patrimônios histórico-cultural materiais e
imateriais, além de, estreitarem os laços das discentes com as cidades estudadas e,
consequentemente, com a cultura miscigenada do estado como um todo. Objetivamente, durante
a ação de pesquisa, foi possível comprovar de fato o déficit de acervo do estado para consulta,
dificultando em alguns momentos o caminhar do projeto e, portanto, incitando novas investigações
que estejam voltadas para aspectos particulares de cada comunidade.
Como este trabalho é apenas um estado da arte da experiência dos estudantespesquisadores dentro do projeto Memórias Sociais, tivemos como objetivo demonstrar
introdutoriamente como se desenvolveu alguns materiais que poderão ser utilizados em novos
resultados.
Os resultados esperados consistem no desenvolvimento de produtos que serão publicados
juntamente às localidades em meio virtual (portal e e-book), físico (livro) e também reuniões sobre
a temática dentro e fora dos espaços institucionais do IFRN- Ipanguaçu. Alguns resultados
imagéticos seguem no próximo tópico.
O projeto tende, inclusive, a desenvolver uma caravana de divulgação dos resultados nas
localidades pesquisadas. Segue síntese dos produtos:
Produto 1 - Constituição de um portal com acervo online, a ser posteriormente
retroalimentado pelos usuários/moradores destas localidades, tal qual nas redes sociais (vide
SOUZA, 2011).
Produto 2 - Elaboração de um livro digital (e-book) e livro físico, a ser organizado pela
coordenação do projeto, a viabilizar posteriormente com alguma editora, priorizando a do Instituto.
Produto 3 - Organização de um Seminário de Patrimônio e Memoria Local da região do Vale
do Açu - SEMINÁRIO VALORIZAÇU.

XII CONGIC | II
II SECITEX

1498

Produto 4 - Acúmulo de materiais, metodologias e de etnografias para o desenvolvimento
de um curso de aperfeiçoamento na área.
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RESUMO
A Conferência Mundial de Educação para todos (1990)
impôs ao Brasil uma nova ordem educacional oficializada
pela LDB 9.394/96, que determina a inclusão do aluno
com necessidades educacionais especiais no ensino
regular, dentre este o que tem Síndrome de Down. O
presente trabalho versa sobre uma prática de ensino de
Geografia vivenciada na Escola Estadual Antônio Pinto de
Medeiros com um aluno portador de Síndrome de Down
no contexto de inclusão. Essa aula se insere na forma de
Ensino-Aprendizagem através da atividade lúdica no que

abrange o conhecimento da cartografia a partir da
montagem do mapa das regiões do Brasil e da rosa dos
ventos para o desenvolvimento do processo cognitivo do
aluno com Síndrome de Down. Os resultados foram
satisfatórios e apontou que o aluno com Síndrome de
Down pode ter um bom desempenho no ensino com
atividades manipulativas, exploratórias e principalmente
no uso de mapas que ajudam eles a assimilar o conteúdo
facilmente.

PALAVRAS-CHAVE: Síndrome de Down, Ensino-Aprendizagem, Educação, Cartografia

THE AS MAPPING TEACHING-LEARNING FOR STUDENT CARRIER DOWN
SYNDROME: PUZZLE USING THE MAP ASSEMBLY OF REGIONS OF BRAZIL AND
ROSE OF THE WINDS
ABSTRACT
The World Conference on Education for All (1990)
imposed to Brazil a New educational order oficial by LDB
9.394/96, which determines the inclusion of students with
special educational needs in mainstream education,
among this who has Down Syndrome. This work concerns
a geography teaching practice lived in the State School
Antonio Pinto de Medeiros with a student with Down
Syndrome in the contexto of inclusion. This class is
included in the form of Teaching and Learning through

play activity in covering the knowledge of cartografy from
assembly of the map of regions of Brazil and the compass
rose for development of the congnitive process of the
student with Down syndrome. The results were
satisfactory and pointed out that the student with Down
Syndrome can have a good performance in teaching with
manipulative activities, exploratory and espacially in the
use of maps that help them to assimilate content easily.

KEYWORDS: Down syndrome, Teaching and Learning, Education, Cartografy
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1. INTRODUÇÃO
A Conferência Mundial de Educação para todos (1990) impôs ao Brasil uma nova ordem
educacional oficializada pela LDB 9394/96 e resolução 01 de 11/09/2001, que garantem e
determinam a inclusão do aluno com necessidades educacionais especiais no ensino regular, dentre
este o que tem Síndrome de Down.
O presente trabalho versa sobre uma prática de ensino com aluno portador de Síndrome de
Down vivenciada na Escola Estadual Antônio Pinto de Medeiros de Ensino Fundamental e Médio,
localizada na rua Rio Paranapanema Pitimbu Natal/RN realizado como experiência na disciplina de
Educação Inclusiva do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte.
A inclusão não se refere apenas à inserção física, mas o direito de se beneficiar de uma pedagogia
que possibilite o desenvolvimento integral do aluno com Síndrome de Down, como qualquer outro,
respeitando as suas limitações e potencializando possibilidades de aprendizado.
Nesta perspectiva, o objetivo do trabalho foi aplicar uma aula de Geografia para um aluno
com Síndrome de Down no contexto de inclusão, tendo como sujeito da aula um aluno do 3º ano
do Ensino Médio de uma escola regular da rede estadual de ensino básico. Esta aula se insere na
forma de ensino-aprendizagem através da atividade lúdica no que abrange o conhecimento da
cartografia a partir da montagem do mapa das regiões do Brasil e da rosa dos ventos para o
desenvolvimento do processo cognitivo do aluno com Síndrome de Down. Os resultados foram
muito satisfatórios e apontou que o aluno com Síndrome de Down pode ter um bom desempenho
no ensino-aprendizagem da geografia através de atividades manipulativas, exploratórias, com
materiais concretos, principalmente o uso de mapas que ajudam eles a assimilar o conteúdo
facilmente.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 – A criança com Síndrome de Down na sala de aula
De acordo com Oliveira Filho (2010), as pessoas com Síndrome de Down, geralmente são
menores, e seu desenvolvimento físico e mental é mais lento que os indivíduos sem a síndrome. A
maior parte deles tem retardo mental de leve a moderado, no entanto, alguns apresentam retardo
severo. Existe grande variação na capacidade mental e no processo de desenvolvimento motor e de
linguagem das crianças com Síndrome de Down, contudo, é certo afirmar que todas elas possuem
alguma dificuldade de aprendizagem.
As crianças com Síndrome de Down não desenvolvem estratégias espontâneas e este fato
deve ser considerado no seu processo de aquisição da aprendizagem, pois esta criança terá extrema
dificuldade em resolver problemas e buscar soluções sozinhas.
No entanto, Escamilla (1998) afirma que dificilmente a criança portadora da síndrome
esquece o que aprende bem. A autora descreve que sua memória pode acompanhar a seguinte
classificação: Sensorial: reconhece imagens correspondentes a cada um dos sentidos. Mecânica:
repetição de uma sequência de imagens sem correlação. Memória lógica intelectual: que intervém
na capacidade de armazenar e reproduzir os conhecimentos adquiridos anteriormente e implica na
compreensão dos significados das coisas e sua relação mútua.
Cada criança é única, e apresenta suas especificidades, suas características próprias,
portanto, o perfil e o estilo de aprendizagem da criança com Síndrome de Down precisam ser
considerados quando ligados às suas necessidades individuais e as mudanças dentro de seu perfil.
Vygotsky (1989), diz que a forma de atividade intelectual, verbal e motriz entre a criança “normal”
e a criança com atraso mental, é peculiar e qualitativo. Para ele, ambas possuem a mesma base de
desenvolvimento. Portanto, o atraso não necessariamente afeta na mesma medida todas as funções
e muito menos à todas as crianças igualmente.
Contudo, é fato afirmar que a criança com Síndrome de Down apresenta dificuldades
generalizadas na maioria dos casos. Sua idade cronológica é diferente de sua idade funcional, dessa
forma não podemos esperar respostas idênticas à das crianças que não apresentam alterações de
aprendizagem. De modo geral, sabe-se que a criança portadora desta síndrome apresenta seus
níveis de desenvolvimentos mais lentos, necessitando de estímulos que devem começar desde o
nascimento visando prepará-las para a aprendizagem de habilidades mais complexas e integrá-las
progressivamente ao meio ambiente e à vida social. Sobre isso, Shwartzman (1999), afirma:
O fato da criança não ter desenvolvido uma habilidade ou demonstrar conduta imatura em
determinada idade, comparativa a outras com idênticas condições genéticas, não significa
impedimento para adquiri-las mais tarde, pois é possível que amadureça lentamente.
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2.2 – O processo de ensino-aprendizagem da criança com Síndrome de Down
É certo afirmar ainda que, apesar das limitações intelectuais de uma criança com Síndrome
de Down, ela pode alcançar resultados positivos no processo de ensino e aprendizagem. E isto é
possível porque as dificuldades podem ser amenizadas quando existem o acompanhamento da
família e a participação efetiva do professor, do fonoaudiólogo, do neuropsicopedagogo, do
psicólogo entre outros profissionais que possam contribuir para o desenvolvimento dos aspectos
físicos, cognitivos, sociais e afetivos destas crianças.
O trabalho pedagógico com a criança com Síndrome de Down deve primordialmente
respeitar o ritmo de cada criança. O ensino deve seguir passos previamente estabelecidos e
organizados de forma sistemática. Ele não deve ser teórico nem tão pouco metódico. Precisa
despertar interesse. As informações devem ocorrer de forma gradual e as atividades precisam ser
centradas em coisas concretas, manipuláveis. Atividades lúdicas, recreativas, brincadeiras e jogos
contribuem muito para o desenvolvimento intelectual e motor da criança com Síndrome de Down.
Vallett (1977) afirma que o brincar influencia na eficiência motora, que por sua vez se refere
ao movimento dos grandes conjuntos musculares que, quando são bem estimulados, contribuem
para a postura e o equilíbrio do corpo. Tal eficiência motora refere-se ainda aos movimentos dos
músculos finos e precisos, o que por sua vez, desenvolve a coordenação motora fina, habilidade
essencial no processo de aquisição da escrita. A primeira regra para a inclusão de crianças com
Síndrome de Down é a repetição das orientações em sala de aula para que o estudante possa
compreendê-las. O desempenho melhora quando as instruções são visuais. Por isso, é importante
reforçar comandos e solicitações com modelos que ele possa ver, de preferência com ilustrações
grandes e chamativas, com cores e símbolos de fácil compreensão (PUSCHEL, 1993). A linguagem
verbal, por sua vez, deve ser simples. Uma dificuldade de quem tem a Síndrome de Down, em geral,
é cumprir regras. Muitas famílias não repreendem o filho quando ele faz algo errado, como morder
e pegar objetos que não lhe pertencem. O ideal é adotar o mesmo tratamento dispensado aos
demais. Eles têm de cumprir regras e fazer o que os outros fazem.
Segundo Aranha (2000) para que o aluno com necessidades especiais tenha um bom acesso
a todas as instâncias escolar é preciso de maneira geral que o professor desenvolva e implemente
alguns ajustes como:








Criar condições físicas, ambientais e materiais para a participação do aluno com necessidades
espaciais na sala de aula;
Favorecer os melhores níveis de comunicação e de interação do aluno com as pessoas com os
quais convive na comunidade escolar;
Favorecer a participação do aluno nas atividades escolares;
Atuar para a aquisição dos equipamentos e recursos materiais específicos necessários;
Adaptar materiais de uso comum em sala de aula;
Adotar sistemas alternativos de comunicação, para os alunos impedidos de comunicação oral,
tanto no processo de ensino e aprendizagem como no processo de avaliação;
Favorecer a eliminação de sentimentos de inferioridade, de menos valia, ou de fracasso.
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3. METODOLOGIA
A pesquisa foi desenvolvida a partir do método qualitativo onde tivemos a oportunidade de
trabalhar em uma escola estadual com um aluno portador de Síndrome de Down no intuito de
despertar a parte cognitiva do aluno com uso da cartografia onde aluno pode montar um quebra–
cabeças do mapa das regiões do Brasil utilizando a rosa dos ventos. Este trabalho utilizou-se da
cartografia por meio do mapa do Brasil e da rosa dos ventos feito com material de E.V.A, cartolina,
cola, fita acrílica, tesoura e papel ofício. Para registro da aula utilizamos câmeras fotográficas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A atividade foi aplicada com Luís, uma criança que tem Síndrome de Down, mas que gosta
de estudar, gosta de todas as disciplinas, sem exceção. Tem interesse muito grande em aprender
matemática e disse que no futuro, quando crescer, quer ser policial. É aluno do 3º ano do Ensino
Médio da Escola Estadual Antônio Pinto de Medeiros Natal/RN. Perguntamos se ele conhecia as
regiões do Brasil e a rosa dos ventos, e ele disse que sim, mas que não lembrava. A atividade teve
dois momentos: o primeiro conhecer as regiões do Brasil e montar o mapa; e depois preencher a
rosa dos ventos de acordo com os seus conhecimentos aprendidos durante a aula. Na Figura 1 é
possível mostrar o aluno com Síndrome de Down montando o mapa do Brasil de acordo com suas
regiões e a rosa dos ventos.

Figura 1: Aula de cartografia com o uso de mapas e rosa dos ventos com aluno portador de Síndrome de Down.
Fonte: Acervo do grupo (2014)

Inicialmente ele apresentou um pouco de dificuldade em identificar as regiões do Brasil, mas
exercitamos com ele várias vezes, até ele ficar mais seguro com o assunto.
Observamos, que as cores que escolhemos do E.V.A, para fazer o mapa das regiões ajudou
o aluno a entender a divisão regional do Brasil. Após ele ter assimilado o assunto pedimos para ele
montar o mapa, da mesma forma que ele aprendeu com nossos ensinamentos, e colocar o nome
de cada região em ordem no mapa sempre seguindo a orientação da rosa dos ventos. Como era um
quebra cabeça, ele demorou alguns minutos, mas conseguiu fazer e demonstrou muita alegria ao
conseguir completar a tarefa.
No segundo momento, era a vez de preencher a rosa dos ventos, onde ele teria a tarefa de
colocar os pontos colaterais na ordem correta, sempre seguindo a nossa orientação. Ele fez a
atividade sem nenhuma dificuldade, demonstrando que possui bastante capacidade cognitiva. A
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figura 2 mostra a atividade do mapa e da rosa dos ventos já finalizado pelo aluno com Síndrome de
Down.

Figura 2: Quebra-cabeças do mapa do Brasil e rosa dos ventos desenvolvido pelo aluno com Síndrome de
Down. Fonte: Acervo do grupo (2014)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho realizado na Escola Estadual Antônio Pinto de Medeiros serviu como experiência
ímpar para o nosso processo de formação docente, pois ao aplicarmos atividades com um aluno
portador de Síndrome de Down, percebemos como é importante lidar com as diferenças, pois
sentimos muita satisfação ao ver este aluno desenvolver-se de forma tão singular diante de nossos
olhos. Isso foi gratificante, porque sabemos da grande deficiência educacional que o Brasil ainda
sofre, principalmente na área de inclusão. Inúmeros fatores precisam ser melhorados para que
tenhamos uma educação com equidade e qualidade no ensino para todos. Podemos afirmar que
este trabalho foi de grande relevância, pois o uso do mapa temático das regiões na forma de quebra
cabeça junto ao contexto da rosa dos ventos, fez com que o aluno com Síndrome de Down
assimilasse o conhecimento com que ele já havia estudado em aulas anteriores, mas que daquela
forma que foi exposto e com a ajuda das cores na divisão das regiões ele apreendeu com mais
facilidade. Por fim, não precisamos de grandes recursos para obter resultados satisfatórios no
processo de ensino-aprendizagem na educação inclusiva, mas faz-se necessária uma combinação
de esforços de diferentes profissionais, todos com o objetivo de buscar avanços positivos no
desenvolvimento dos mais diversos aspectos da criança com Síndrome de Down a fim de melhorar
sua qualidade de vida, social e educacional. É preciso que se utilize de boas práticas, criatividade
em usar os materiais adequados para o tipo de deficiência e também poder usufruir do momento e
entusiasmo na realização da tarefa, para fazer com que o aluno sinta a liberdade de aprender sem
medo e sem limites, pois independente de qualquer situação, todos somos capazes de aprender.
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RESUMO
A repetência apresenta-se hoje como uma das maiores
lacunas do meio educacional, configurando-se como um
dilema quando o assunto é o rendimento acadêmico. Por
outro lado, o ato de cuidar das plantas tem sido
estudado e desenvolvido como uma boa prática na hora
de se compreender o próprio indivíduo e suas
necessidades pessoais e sociais. Nesse viés, esse trabalho
teve por objetivo avaliar a relação entre o
desenvolvimento acadêmico e pessoal dos alunos com a
vivência de plantas regionais. A pesquisa teve como base
os alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Ipanguaçu,
matriculados no curso de Agroecologia. Para tal, foi

realizado um canteiro em um local vazio do campus,
sendo utilizadas mudas de cactos e suculentas como
forma de valorizar a cultura local e estabelecendo uma
relação entre as necessidades das plantas e a dos
estudantes. Com o desencadeamento do projeto,
observou-se uma melhora acadêmica e emocional
significativa dos alunos, diagnosticando também uma
maior afinidade com o curso. A partir disso, concluiu-se
que por vezes o problema da má adaptação dos
discentes mais diz respeito a metodologia empregada na
sala de aula do que com o contexto geral de participação
na
instituição.

PALAVRAS-CHAVE: Metodologia de ensino, plantas nativas, terapia ocupacional.

GARDENING IN SCHOOL WITH CACTI AND SUCCULENTS: A AGROECOLOGICAL
OPTION IN DEVELOPING PERSONAL SKILLS AND ACADEMIC IN IFRN CAMPUS
IPANGUAÇU
ABSTRACT
Repetition is presented today as one of the largest gaps
in the educational environment, configuring itself as a
dilemma when it comes to academic performance. On
the other hand, the act of taking care of plants has been
studied and developed as a best practice at the time to
understand the individual and their personal and social
needs. In this bias, this study aimed to evaluate the
relationship between the academic and personal
development of students with the experience of regional
plants. The research was based on the students of the
Federal Institute of Education, Science and Technology of
Rio Grande do Norte - Campus Ipanguaçu enrolled in the

course of Agroecology. To this end, we conducted a site
on an empty campus site of cacti and succulent plants
being used as a way of valuing the local culture and
establishing a relationship between the needs of plants
and the students. With the project initiation, there was a
significant academic and emotional improvement of
students also diagnosing a greater affinity with the
course. From this, it was concluded that sometimes the
problem of poor adaptation of the students most
concerned the methodology used in the classroom than
with the general context of participation in the
institution.

KEYWORDS: Teaching methodology, native plants, occupational therapy.
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1. INTRODUÇÃO
A atual conjuntura da educação brasileira apresenta em seu quadro um crítico número de
reprovações e evasões por parte do aluno. De acordo com Nunes (2010), o número de
reprovações no que se refere o ensino médio em 1998 chegou a 12,7% e em 2007 esse número
mais que dobrou. Nessa perspectiva, os custos com os repetentes ganham estatísticas caríssimas;
somando ainda os diversos danos psicológicos acarretados por esse fator ao indivíduo, que na
maioria dos casos acaba por abandonar a escola. Se repetência não é sinônimo de qualidade de
educação, faz-se necessário o preenchimento dessas lacunas, por vezes tão debatidas tanto por
discentes, quanto por docentes.
Becker ([201-? ], apud Melo, 2012) afirma que há indicadores claros de que o Ensino Médio
não é atrativo, em dois sentidos: na maneira como é ministrado pela escola e como forma de
conseguir lugar no mercado de trabalho. O ensino é burocratizado, não entusiasma e não oferece
perspectivas para a vida prática. Nesse viés, a sala de aula apresenta-se como um espaço
monótono, dotado de atividades e provas obrigatórias e por vezes propostas pedagógicas que não
instigam os alunos.
Por se tratar de uma fase de transição da juventude para a fase adulta, na qual o indivíduo
tende a aprender com suas escolhas e possivelmente mudanças, o modelo educacional mostra-se
desregulado a essa perspectiva. Enquanto o estudante busca sua autonomia - desenvolvida na
maioria dos casos de forma precoce – além de se reconhecer enquanto um ser social e fazendo
parte de um contexto de relações de conflitos internos ou com a própria família e amigos, o aluno
necessita de um apoio que deveria vir em parte da instituição, mas que por vezes é falho.
Em uma sociedade de padrões, na qual tem-se a estipulação do que é ser bom – o que
implica em afirmar que quem não alcançar essa meta não faz parte dessa classe – um repetente
tende a se sentir desestimulado, julgando-se incapaz e inferior aos demais. A ideia de não ter
cumprido uma meta acaba causando ainda mais conflitos no jovem, que passa a enfrentar
dificuldades acadêmicas que vão desde a adaptação as mudanças de turma, à própria vontade de
se ajudar, incapacitando-o de entender as suas dificuldades.
Se enquadrando a esse cenário, o cuidado com as plantas sempre surtiu efeito quando o
intuito é voltar o indivíduo para si mesmo. Como uma ferramenta educacional, a prática da
jardinagem integra conhecimentos de forma lúdica e reflexiva, fazendo o ser em questão moldar
sua vida e necessidades através da vida das plantas, compreendendo principalmente não só suas
carências, mas também a superação das dificuldades por esses seres, fazendo um possível elo com
a suas próprias carências e superações.
É nesse extremo que busca-se unir essas duas potências: por um lado temos as dificuldades
de aprendizagem dos alunos, que por vezes é própria falha da instituição, que desatenta as
relações do indivíduo com os meios tanto familiares quanto na própria roda de amigos julga o
estudante como o responsável pela não absorção dos conteúdos do processo educacional; e por
outro atentamos para a terapia com a jardinagem, componente importante para o auxílio da
manutenção da saúde mental e física dos indivíduos.
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Nesse viés atribui-se como ferramentas desse processo a exploração por vegetações
nativas, cactos e suculentas, como forma de fomentar nossas raízes. Ora, por vezes nos
deslumbramos com plantas ornamentais que dificilmente se adaptam ao nosso clima e por isso
sofrem dificuldades tremendas para se desenvolverem, quando de fato temos espécies
extremamente belas e que despertam atrativamente questões que envolvem nossa cultura e
manejo de acordo com as condições ambientais envolvidas.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Reprovação: um parâmetro, várias nuances
Os números equivalentes às pesquisas disponíveis não convergem: de maneira geral, os
alunos fracos que repetem tendem a progredir menos em relação aos alunos fracos que avançam.
Ou seja, pode-se considerar que a repetência constitui um meio contra produtivo de fazer face às
dificuldades de aprendizagem dos alunos fracos (CRAHAY, 2007).
Em inúmeros casos, no dia a dia da sala de aula, as atividades desenvolvidas são sempre
impostas pelos professores e até mesmo previamente definidas por conteúdos programáticos
ditados por currículos e livros didáticos, sem levar em consideração os interesses e expectativas
dos alunos. Essa percepção acerca desse problema acaba por acarretar uma certa acomodação
por parte dos docentes que muitas vezes diagnosticam o problema, mas não conseguem
estabelecer uma relação direta entre o processo educativo desenvolvido na escola e o grande
índice de repetência que ocorre na mesma (LACERDA, 2007).
“Educar é ser um artesão da personalidade, um poeta da inteligência, um semeador de
ideias” (Augusto Cury, pag.55, 2003). A ideia de professor não está diretamente enfincada naquele
temido instrutor que não se relaciona de forma intrínseca com os seus pupilos, mas o professor
carrega em si a destreza do instruir, de fazer com que o aluno obtenha mais de uma visão sobre
determinado assunto e que o mesmo seja autônomo dos seus próprios pensamentos. O professor
é em si, um ideal, um modelo a ser seguido que carece de regar as pequenas sementes deixadas
no campo das ideias, e deixa-las florir na mais sublime sintonia.
E esse professor tem que lidar com os momentos mais delicados de um discente, pois sabese que lidar com a reprovação não é uma tarefa nada fácil, consiste na perda de mais um ano de
estudos. Não obstante, o ciclo de amizades é bruscamente interferido, pois esse aluno terá de
lidar com novas companhias, novos hábitos, talvez até tenha seu humor alterado, já que não é
fácil sair de um ambiente onde se continha laços de amizade e de uma hora para outra ter de
começar um novo ciclo, com a auto estima em baixo por causa da frustação de não ter passado,
desencadeando uma série de embaraços para a cabeça desse jovem.

2.2 O produto da metodologia atual
A frase de Montaigne ([15--], apud MORIN 1921, p. 21) se encaixa perfeitamente a
metodologia atual: “Mas vale uma cabeça bem-feita do que uma cabeça cheia”. A seguinte frase
nos faz repensar se a nossa educação tem sido bem-intencionada. A ideia de cabeça bem-feita nos
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remete a um pensamento organizacional, já o conceito de cabeça cheia traz uma lembrança de
muitos pensamentos, como se houvesse um empilhamento de ideias, onde o acúmulo demasiado
se tornasse inerte, por não haver princípios organizacionais, e é isso que infelizmente era
valorizado aos dias passados, como se a quantidade definisse a qualidade de conteúdo.
Mas como tem sido depositado os conhecimentos didáticos a metodologia atual? Será que
se tem empilhado uma série de conteúdos ou levou-se os pupilos a ter suas próprias indagações?
Pois são as refutações que levam ao discente a ampliar sua própria linha de raciocínio, e não
somente fixado a uma disciplina, mas inserido uma matéria com a outra, como numa espécie de
quebra cabeça, na qual uma se faz indispensável a outra, sendo que não há disciplina mais
importante, ambas são dependentes entre si para poder se desenvolver.
Porque viver exige, de cada um, lucidez e compreensão ao mesmo tempo, e, mais
amplamente, a mobilização de todas as aptidões humanas (MORIN, 1921). Viver é acoplar
multidisciplinaridades ás vivências, onde uma simples visita técnica ou até uma terapia
ocupacional a base de plantas, pode trazer uma teia infindável de conteúdos, que nem sempre se
liga ao óbvio propriamente falando, mas que nos leva ao emaranhado de questões subjetivas, na
qual o objetivo não é responder nitidamente, mas ver como se pode chegar ao mesmo resultado
utilizando-se das inúmeras compreensões do homem.

2.3 Terapia Ocupacional: uma medida cabível
As execuções relacionadas a terapia com plantas proporciona ao indivíduo grande
tranquilidade e satisfação ao ser humano, adquirindo destreza animal, sensibilidade motora,
flexibilidade física, memorização visual, percepção e, em alguns casos, desperta algumas
habilidades (FEREZIN et al., 2013).
Os primeiros casos dessa terapia retomam ao antigo Egito, onde os médicos receitavam
passeios aos jardins para seus pacientes. Entretanto, o primeiro caso registrado remete ao ano de
1600, quando as pessoas pobres não tinham condições financeiras de efetuar o pagamento aos
hospitais, sendo obrigadas a trabalhar nos jardins. Observou-se, assim, que essas pessoas,
juntamente com aquelas que também exerciam contato com os jardins, tinham uma recuperação
mais rápida que os demais que não exerciam essa atividade. Outro caso constatado é o fato de
após as guerras mundiais os feridos militares exercerem atividades em jardins como forma de
exercício das partes lesadas, aumentando também a função mental e recuperando algumas
capacidades físicas (RIGOTTI, 2011).
Portanto, é de grande entendimento os grandes benefícios que uma ocupação natural
pode acarretar nos indivíduos, visto que a planta ajuda na melhor oxigenação no ambiente e
influencia na ventilação, fazendo com que o ambiente se torne mais agradável, ajudando em
diversos fatores, dentre eles a melhora do humor, visto que os níveis de estresse podem ser
amenizados, uma vez que a pessoa irá cuidar de algo que o traga melhoras em seu corpo, dandolhe uma sensação de ocupação, de que é útil para desempenhar funções diversas, aumentando a
autoestima e melhorando diversas capacidades cognitivas.
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2.4 Cactos e suculentas: uma maneira de fomentar nossas raízes
Os cactos são espécies que crescem em condições que outras plantas não podem suportar
e a sua floração dá-se de forma perfeita, onde e quando nenhuma outra planta se atreveria sequer
a sobreviver ao longo de toda sua história evolutiva, desenvolveram estratégias únicas de
sobrevivência a condições extremas, com as quais temos muito a aprender (KORTE, 2015). Os
cactos contêm uma característica muito peculiar, a adaptação invejável, o fato de não conterem
folhas, que é um detalhe que faz toda diferença, pois evita perdas d’água pelo processo de
evapotranspiração.
Não obstante, as suculentas também se adaptam satisfatoriamente ao clima seco em
virtude do seu grande potencial de armazenamento de água interna e das condições de clima e
temperatura elevados, desenvolvendo mecanismos especiais para se protegerem de intempéries,
assim como de predadores. Além de possuir estruturas folheares que evitam a transpiração, as
suculentas também possuem uma coloração mais acentuada como mecanismos de proteção
contra os raios solares (BENEDITO; CORRADINI, 2006).
Essas plantas além de serem de fácil plantio também promovem uma arquitetura singular
seja numa casa ou num ambiente aconchegante, isso porque as cactáceas também florescem. Nos
dias de hoje, nos quais as pessoas vivem enclausuradas em quadrados de cimento, saber unir o
útil ao agradável faz toda diferença, pois designer que pode ser desencadeado por esses vegetais é
algo primoroso. Além de poder encher os olhos de um lugar deixando-o cada vez mais vistoso,
pode ajudar aquele lugar a se tornar mais aconchegante, podendo ainda promover uma série de
benefícios, como ajudar nos níveis de oxigênio e diminuir drasticamente as quantidades de gás
carbônico. Somado a isso, estas propiciam uma melhor qualidade de vida, melhorando diversas
funções no corpo do indivíduo, que vão desde a necessidades físicas, a próprias terapias de
cultivo.

3. METODOLOGIA
Para o desencadeamento do devido projeto, inicialmente foi optado pela escolha dos
alunos que participaram da pesquisa, sendo este um ato dado através da seleção pelo conselho de
classe dos discentes do primeiro ano do curso de Agroecologia que apresentavam algum problema
no desempenho acadêmico. Ademais, houve a adesão de outros alunos de variadas faixas etárias
e cursos ao projeto, totalizando um número de 15 alunos. Dessa forma, foram utilizados como
métodos para a análise inicial dos alunos um questionário contendo vinte e seis perguntas
objetivas que indagam os educandos sobre divergentes aspectos no que diz respeito a instituição,
de como ela tem contribuído no desenvolvimento acadêmico e social dos mesmos, e de qual a sua
perspectiva sobre o curso ao qual está inserido.
Concluída esta etapa, buscou-se o aperfeiçoamento institucional dos discentes através de
práticas de jardinagem juntamente com os princípios regidos pelo curso de Agroecologia. Para
isso, foram elaborados encontros para a construção de um jardim em um espaço vazio do
instituto, no qual cada discente recebia um canteiro e era responsável pelas mudas ali plantadas,
realizando em forma de paralelo às práticas rodas de conversas que trouxessem à tona as
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necessidades de manejo, cultivo e cuidados dentro do jardim, mas que de certa forma também
eram reflexo das necessidades e dificuldades do cuidado de si próprio no dia a dia. Nessa
perspectiva, os diálogos advindos das rodas de conversa propunham soluções para enfrentar os
desafios no manejo do jardim, como também da superação das dificuldades da vida.
Outro método avaliativo durante a pesquisa consistiu na divulgação do projeto pelos
alunos indicados pelo conselho de classe para os demais alunos do instituto. Com a experiência
adquirida pelos iniciantes, foi possível que estes se encarregassem de divulgar o projeto para os
demais alunos e justificassem a importância de adesão a essas práticas, sendo os responsáveis por
auxiliar os demais alunos ingressantes nas práticas e cuidados com o jardim, como também no
paralelo entre a vida das plantas e a vida institucional e pessoal dos alunos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram aplicados onze questionários contendo vinte e seis perguntas aos discentes
sugeridos pelo conselho de classe da instituição. O público alvo encontra-se em uma faixa etária
de quinze a dezoito anos e se enquadrando, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), na
fase da adolescência.

Satisfação dos discentes com o Instituto
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Curso

Oportunidade de
Normas e regras da escola Orgulho de ser aluno do
crescimento acadêmico
IFRN
Satisfeito

Muito satisfeito

Nem satisfeito, nem insatisfeito

Gráfico 1: Nível de satisfação dos alunos com o instituto.

Com relação a satisfação com o curso, 36% dos alunos responderam estarem satisfeitos e
46% muito satisfeitos, acontecendo a repetição de tais números no que diz respeito as
oportunidades de crescimento acadêmico. Quanto as normas e regras impostas pela escola, 74%
alegam estarem satisfeitos e 8% muito satisfeitos. Por fim, quando indagados sobre o orgulho de
pertencer como aluno da instituição, 46% mostram-se satisfeitos e o mesmo índice mostrou-se
muito satisfeito, conforme apresentado no gráfico.
Tais dados geram uma controvérsia quanto as respostas esperadas, dado que apesar de
serem indicados pelo conselho de classe por não apresentarem boa adaptação ao instituto
academicamente, os discentes mostram-se bastante satisfeitos com o ingresso e participação do
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curso, as oportunidades de crescimento acadêmico ofertadas, a rigidez das normas e regras da
escola e o orgulho de ser um aluno da instituição.
Por outro lado, nas rodas de conversas durante a construção do jardim, os discentes,
através do paralelo imposto entre o manejo das plantas e o manejo da própria vida pessoal, social
e acadêmica, mostraram possíveis causas para essa situação acadêmica. Tais apontamentos foram
cruciais na hora de convencer outros alunos a aderirem ao projeto:
“Antes de começarmos o projeto, tivemos que realizar a limpeza do local.
Aprendemos que antes de realizar os projetos da vida também devemos limpar as
coisas antigas e dar prioridade as novas” (Aluno 1).

Através da dinâmica do paralelo entre a vida pessoal e acadêmica e a vida do jardim
produzido no instituto, os discentes participantes do projeto apresentaram perspectivas de
manejo do solo como uma situação aplicada a vida cotidiana. Se desfazer de projetos antigos que
não deram certo para dar vez a ideias e projetos novos foi um dos fatores apontados na
comparação.
“Assim como o adubo aplicado para a fertilização do solo, devemos adubar nossas
vidas e projetos com otimismo e responsabilidade” (Aluno 2).

Nas rodas de conversas, quando comentado acerca da escolha e aplicação do adubo nos
canteiros, as respostas se voltaram para a necessidade de se adubar, ou seja, de espalhar coisas
boas ao longo da vida. Um dos pontos apresentados ainda é que para se começar algo tem que ter
em mente primeiro uma visão otimista de que aquilo vai dar certo, depois uma tomada de
responsabilidade das atitudes e consequências que aquela ação irá acarretar.
“As tiriricas (plantas daninhas) representam em nossas vidas as dificuldades. Por
mais que a gente tirasse elas do canteiro, elas nasciam de novo, assim como os
problemas diários. Mas o manejo foi necessário e passamos a aprender a conviver
com elas” (Aluno 1).

Ademais, durante a construção dos canteiros houveram muitos encontros para a retirada
das plantas daninhas existentes, primeiro em função do crescimento acelerado destas e,
consequentemente, sendo um empecilho para o crescimento das cactáceas e das suculentas, além
de afetar diretamente na estética dos canteiros. Os discentes, nesse sentido, apontaram a
presença das tiriricas como as dificuldades que aparecem no dia a dia que por vezes desmotivam e
acabam com as energias e vontades de se continuar, mas o crucial é aprender a lidar com os
problemas tendo em mente que eles não terão um fim, mas que serão mais fáceis de se conviver
depois de um tempo.
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“Começamos o projeto com mudas e elas hoje estão plantas bastante grandes. O
crescimento foi devagar e tivemos que ter um cuidado diário para regar e troca-las
dos vasos para o chão quando estavam grandes. Acho que a gente tem que ter
mais paciência para esperar as coisas darem resultado” (Aluno 3).

Apesar de pertencerem a uma fase bastante inconstante – uma vez que nessa faixa etária
os jovens tendem a serem mais impulsivos e buscarem respostas imediatas a determinadas
situações – com o desencadeamento do projeto os educandos alegaram terem desenvolvido mais
paciência para lidar com as situações adversas. Houveram afirmações ainda de que apesar de
alguns sonhos e planos darem errado ao longo da caminhada, estes já não se frustravam tanto e
aprenderam a tentar outra vez.
“Para ornamentar os canteiros, utilizamos pedras, garrafas pet’s e garrafas de
vidro, objetos que aparentemente não apresentam nenhum valor, mas que se
usarmos nossa imaginação podem embelezar um lugar. Ornamentar o jardim
tornou o ambiente mais harmonioso e bonito, acredito que devemos nos rodear de
coisas e sentimentos bons para tornar o nosso cotidiano mais harmonioso” (Aluno
4).

Outro ponto apontado pelos estudantes foi a influência das coisas externas para o interior
das relações dos indivíduos. Ornamentar seria nesse caso estar rodeado de coisas, sentimentos e
pessoas boas. Além disso, foi declarada também a necessidade de se cuidar do corpo
externamente para que o interior pudesse ser mais facilmente manejado.
Em diálogo com os recém-ingressantes, os alunos que acompanharam o projeto desde o
início diagnosticaram que após a convivência com o a manutenção do jardim estes ficaram mais
próximos ao curso ao qual fazem parte: Agroecologia. Além de aprenderem técnicas de cultivo,
adubação e manejo das plantas, compreenderam também a diversidade de plantas nativas e a
importância da valorização do que é propriamente nosso, ainda indicando que puderam levar
vários conhecimentos para as matérias técnicas vistas em sala de aula, um fator que ajudou
drasticamente para o desempenho acadêmico destes.

Figura 1: Início da limpeza do local do jardim.
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5. CONCLUSÃO
Tendo em vista que mesmo sendo indicados como alunos com má adaptação acadêmica,
os discentes mostram-se bastante satisfeitos com a instituição, provando que apesar das
dificuldades na conciliação dos estudos, o orgulho de ser aluno da instituição ainda se faz
presente. Esse fator desencadeia o pensamento de que o problema de adaptação ao curso não
necessariamente está ligado ao instituto em si, e sim a metodologia empregada em sala de aula.
Com o desenvolvimento do projeto, admitiu-se que os educandos evoluíram em relação ao
curso, dado que relataram estarem mais engajados às matérias técnicas graças ao convívio direto
com as práticas no cultivo do jardim, ainda acrescentando o fato de terem mais consciência da
importância da valorização das culturas locais. Além disso, o lado emocional desses foi
constantemente trabalhado, como os próprios resultados das rodas de conversas mostram, os
estudantes denotam estarem mais aptos a enfrentarem as situações adversas do cotidiano,
aprendendo a selecionar suas prioridades e enfrentar as dificuldades que involuntariamente estão
presentes.
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RESUMO
O seguinte artigo discorre sobre a construção de uma
peça teatral organizada por discentes do curso de
Licenciatura em Física participantes do PIBID (Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) onde a
atividade teatral foi utilizada como ferramenta
pedagógica. Tem como embasamento teórico as ideias
de Antoni Zabala, no livro A pratica Educativa,

transpondo tais ideias para auxiliar no Ensino de Física. A
Peça que deu origem a este trabalho teve como base a
história de vida do físico Albert Einstein e tem por
objetivo motivar e proporcionar aos discentes do Ensino
Médio uma nova concepção de como se estudar a física e
sua história através de novos métodos educacionais.

PALAVRAS-CHAVE: Teatro-educação, Física, Práticas Educativas, Antoni Zabala, Albert Einstein.

PRACTICAL EDUCATION FOR PHYSICAL EDUCATION IN SECONDARY EDUCATION:
THE THEATRE AS EDUCATIONAL TOOL
ABSTRACT
The following article discusses the construction of a play
organized by students of the Bachelor's Degree in Physics
participants PIBID (Institutional Program Initiation Grant
to Teaching) where theatrical activity was used as a
pedagogical tool. Its theoretical basis the ideas of Antoni
Zabala, in The Educational practice, transposes these

ideas to assist in Physics Teaching. The part that gave rise
to this effort was based on the life story of physicist
Albert Einstein and aims to motivate and provide the
students of high school a new concept of how to study
the physics and its history through new educational
methods.

KEYWORDS: Theater-education, physics, educational practices, Antoni Zabala, Albert Einstein.
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1. INTRODUÇÃO
Existe uma grande falta de interesse quanto ao estudo da Física por parte dos
alunos do Ensino Médio e isso não ocorre especialmente por culpa destes alunos. Essa
etapa da educação básica é composta geralmente por jovens e adolescentes que
necessitam de atividades voltadas para a educação que chamem sua atenção. Geralmente,
as aulas de física são muito tradicionais, como se trata de uma disciplina da área de exatas,
muitos professores acabam trabalhando a disciplina apenas demonstrando seus cálculos
matemáticos, que é apenas uma das ferramentas utilizadas na física, e isso para o aluno
gera um aprendizado sem sentido, muitas vezes um aprendizado mecânico baseado em
“decorar” as equações da física, levando os próprios alunos se indagarem sobre qual a
importância de se estudar a disciplina. O presente artigo foi baseado nas ideias
apresentadas na obra “A Prática Educativa”, de Antoni Zabala nas quais o mesmo acredita
que em quanto educador se deve mudar o ponto de vista em relação à classificação
tradicional dos conteúdos por matéria e considerar importante a tipologia do que se está
estudando. De acordo com Zabala, todo conteúdo, por mais especifico que seja sempre
está associado e, portanto será aprendido junto com conteúdos de outra natureza. Este
trabalho aborda a peça teatral como uma ferramenta pedagógica, uma atividade onde o
docente poderá intervir na motivação do aluno e poderá trabalhar a disciplina de física
relacionando a aprendizagem dos conteúdos Factuais, Conceituais, Procedimentais e
Atitudinais de forma mais interessante a fim de proporcionar ao aluno uma aprendizagem
mais significativa. Para tanto, o tema escolhido para a realização da peça foi: “A vida e
ideias do famoso Físico Albert Einstein”, pois, a história de Einstein nos remete, além das
teorias físicas, valores de determinação e superação, valores estes que serão transmitidos
aos alunos participantes da peça teatral.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 A aprendizagem dos conteúdos segundo sua tipologia:
A concepção apresentada por Zabala remete a uma nova abordagem de como se ensinar
conteúdos e consequentemente de como os aprender, de acordo com o mesmo, se considerarmos
a tipologia dos conteúdos podemos observar uma semelhança no processo de ensinoaprendizado.
“A tendência habitual de situar os diferentes conteúdos da aprendizagem sob a perspectiva disciplinar
tem feito com que a aproximação à aprendizagem se realize segundo eles pertençam à disciplina ou à área:
matemática, língua, música, geografia, etc., criando, ao mesmo tempo, certas didáticas específicas de cada
matéria. Se mudamos de ponto de vista e, em vez de nos fixar na classificação tradicional dos conteúdos por
matéria, consideramo-los segundo a tipologia factual, conceitual, procedimental e atitudinal, poderemos ver
que existe uma maior semelhança na forma de aprendê-los e, por tanto, de ensiná-los.
(A. ZABALA. A prática educativa: como ensinar, Porto Alegre: Artmed 1998, P. 39)”

É nesse sentido que podemos considerar a peça teatral uma ferramenta pedagógica
bastante eficaz para o ensino, pois através dela podemos trabalhar os conteúdos da física não só
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como conteúdos da área das ciências e da matemática, mas os trabalhar dentro das tipologias:
Factuais, Conceituais, Procedimentais e Atitudinais. Conceituando cada uma dessas tipologias de
conteúdos e as relacionando com a peça fica mais claro identificar o que se deseja realizar com o
trabalho teatral.
2.1.1. Conteúdos Factuais: Estão relacionados aos conhecimentos de fatos,
acontecimentos, situações dados e fenômenos concretos e singulares como, por
exemplo: a idade de uma pessoa, uma localização e símbolos como os da física.

2.1.2. Conteúdos Conceituais: Nessa tipologia, necessita-se de uma compreensão, é
preciso saber o significado dos conceitos. Uma das principais características dos
conteúdos conceituais é que a aprendizagem quase nunca pode ser considerada
acabada, já que sempre existe a possibilidade de ampliar ou aprofundar um
conhecimento e torna-lo mais significativo.

2.1.3. Conteúdos Procedimentais: São conjuntos de ações ordenadas e com um fim, é
dirigido para a realização de um objetivo. São conteúdos procedimentais: Ler,
desenhar, observar, recortar, etc.

2.1.4. Conteúdos Atitudinais: Esses conteúdos englobam uma serie de conteúdos que
podemos agrupar em: valores, atitudes e normas. Em termos gerais, a aprendizagem
dos conteúdos atitudinais supõe um conhecimento e uma reflexão sobre possíveis
modelos, uma analise e uma avaliação das normas e por fim um envolvimento afetivo
e uma revisão e avaliação da própria atuação.

3. METODOLOGIA
O presente trabalho foi desenvolvido com alunos do primeiro ano do Ensino Médio da
escola estadual Professora Maria Lídia da Silva da cidade de São Bento do Trairi – RN. A principal
meta deste artigo é demonstrar que através da peça teatral podemos trabalhar conteúdos da
física de uma maneira ampla explorando a disciplina não em apenas uma área de conteúdos, mas
relacioná-los como conteúdo Factual, Conceitual, Procedimental e Atitudinal através dos
processos que constroem uma peça. O passo inicial para a elaboração da peça é a construção de
seu roteiro, é nele onde serão decididas as falas das personagens, o local e objetos que vão a
compor. Como a atividade trabalhada é referente à vida de Albert Einstein, era preciso que os
alunos conhecessem bem a história e ideias do físico. Para a construção do roteiro então, os
alunos assistiram em grupo um documentário sobre a vida de Einstein e também foram indicados
a fazer a leitura do livro “Homens que mudaram a humanidade: Albert Einstein” dessa maneira, os
próprios alunos elaboraram o roteiro da peça. Com roteiro em mãos a segunda coisa a ser feita foi
a construção do cenário da peça, essa etapa também foi produzida pelos alunos e foram utilizados
materias como TNT (tecido não tecido), isopor, cartolinas, tinta, etc. Materiais de baixo custo e
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dos quais fosse possível fazer os objetos que representariam os lugares nos quais Einstein viveu e
seus modelos de experimentos físicos. Com roteiro e cenário prontos, após ensaiar, a última etapa
do trabalho é a própria apresentação da peça, foi sugerido aos alunos que a apresentação fosse
feita de maneira aberta ao público de toda escola não somente aos professores envolvidos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Mudar a realidade das aulas de física é um grande desafio para os docentes da disciplina,
pois não é fácil abandonar os métodos tidos como tradicionais em sala de aula, é uma tarefa que
precisa ser trabalhada em longo prazo nas escolas para que de fato os resultados comecem a
aparecer de forma relevante. A metodologia abordada em cada etapa de construção da peça em
questão neste artigo tem por objetivo trabalhar a disciplina de física diante diversas tipologias de
conteúdos. A criação do roteiro baseado no documentário em vídeo e na leitura do livro sobre a
vida de Einstein busca fazer com que o aluno conheça a historia da física, a curiosidade por trás
das teorias e a importância que essas teorias têm em nosso cotidiano, seria assim, a física
trabalhada como conteúdo Factual e Conceitual. Em relação à fabricação dos objetos para o
cenário da peça, estaríamos desenvolvendo a física como conteúdo Procedimental, onde, os
alunos deveriam recortar, desenhar, pintar e escrever, realizar ações com o objetivo de
representar os locais na qual a historia de Einstein se passou e os métodos científicos
apresentados pelo mesmo. Quanto à apresentação da peça, etapa final da atividade, se exige
atitudes e normas para a organização, melhor desempenho no trabalho e consequentemente uma
avaliação reflexiva sobre a própria atuação dos alunos envolvidos, dessa forma, estaríamos
trabalhando a historia de Einstein como conteúdo Atitudinal. É importante ressaltar também que
o teatro aqui foi trabalhado como uma ferramenta para o auxilio de uma aprendizagem mais
significativa no estudo da Física e que não se pode descartar as outras ferramentas presentes na
disciplina que são várias como a matemática, os experimentos, etc. Como se trata de um “novo”
método de se trabalhar as ideias físicas muitos alunos ainda não estão adaptados a essa realidade
e sentiram dificuldade em participar da atividade teatral o que é algo normal e que será somente
regulado com o cotidiano, é preciso insistir na proposta de mudar o método tradicional.

5. CONCLUSÃO
Tendo como referência os resultados obtidos e apresentados aqui neste artigo, conclui-se
que é possível e necessário intervir na motivação dos alunos em quanto docente através de
atividades como a peça teatral, pois é uma pratica que faz os discentes mais ativos diante do que
se precisa estudar e os faz refletir sobre a importância dos conteúdos trabalhados em sala de aula
tanto na história quanto para a vida dos mesmos. Diante dos resultados obtidos ao término da
atividade, pode-se dizer que se conseguiu cumprir com o objetivo principal de gerar maior
motivação nos alunos para o estudo dos conteúdos físicos. É preciso ressaltar a necessidade de se
realizar com mais frequência esse tipo de exercício para que o aluno se sinta cada vez mais
confortável e venha ter um melhor desempenho em futuras atividades.

XII CONGIC | II
II SECITEX

1522

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ZABALA, A. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Grupo Artmed, 1998, p. 39-48.
GAROZZO, F. Os homens que mudaram a humanidade: Albert Einstein. São Paulo: Editora
Três, 1974, p. 1-153.
DOCUMENTÁRIOS EM HD. A história de Albert Einstein.
http://www.youtube.com/watch?v=WwX-G_E7MYk. Acesso em: 08 Set. 2016.

XII CONGIC | II
II SECITEX

Disponível

em:

1523

GEOMETRIA MOLECULAR: UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE CHEMSKETCK COM UMA
FERRAMENTA METODOLÓGICA PARA O ENSINO DE QUÍMICA NO ENSINO MÉDIO
1,2

J. B. Oliveira1; Y. M. B. Silva2 ; e V. C.V. Ernesto3
IFRN – Campus Ipanguaçu; 3 IFRN – Campus Ipanguaçu

RESUMO
Vivemos em uma era tecnológica, com isso a utilização de
ferramentas tecnológicas de aprendizagem na escolar
pode facilitar este processo de aprendizagem. Sendo que
boa parte das escolas públicas não tem laboratório, isso
dificulta um melhor desempenho do aprendizado do
educando, a utilização de uma ferramenta educacional
contribui de maneira viável para o ensino, pois pode
contribuir no processo educacional e na tentativa de
contextualizar a teoria e prática. A geometria molecular, e
um dos conteúdos que é trabalhado no Ensino Médio a
fim de que o aluno entenda como a disposição espacial
dos átomos nas moléculas afeta as propriedades das
substâncias. E com o uso de softwares voltados ao ensino
de Química, para que possam ser auxiliadores do
aprendizado do aprendiz, dentre eles, o software
chemsketck, permite desenhar estruturas químicas,
incluindo
compostos
orgânicos,
compostos

organometálicos, polímeros e visualização 2D e moléculas
3D, com nuvem eletrônica. Utilizamos de forma
metodológica revisão bibliográficas em artigos, livros e
sites para apresentar lúdica o conteúdo geometria
molecular na disciplina Metodologia do Ensino de Química
I, onde foi ministrada uma aula para discentes da
licenciatura em Química, sabendo que geometria
molecular e um assunto bem abstrato e exigi um esforço
para da imaginação do educando, com a aplicação dessa
ferramenta, tivemos bons resultados com aplicação dessa
metodologia de usar a interdisciplinaridade de
Informática e Química, os discentes da licenciatura em
química ficaram satisfeitos com a forma em que foi
explicado o conteúdo de forma que conseguiram assimilar
melhor a teoria que estava sendo aplicada. Com isso os
educandos teriam um ensino mais significativo e uma
melhor compreensão.

PALAVRAS-CHAVE: Ferramenta metodológica, ensino de Química, software educativo, Geometria molecular.

MOLECULAR GEOMETRY: CHEMSKETCH SOFTWARE USE WITH A TOOL
METHODOLOGY FOR CHEMICAL TEACHING IN SECONDARY EDUCATION
ABSTRACT
We live in a technological age, thus the use of
technological tools for learning in school can facilitate this
learning process. Since much of the public schools do not
have lab, this hampers a better student learning
performance, the use of an educational tool contributes
viable way to teach, it can contribute to the educational
process and trying to contextualize the theory and
practice . The molecular geometry, and content that is
worked in high school so that students understand how
the spatial arrangement of atoms in the molecules affects
the properties of substances. And with the use of software
aimed at teaching of Chemistry, so they can be helpers
apprentice learning, including the chemsketck software,
allows you to draw chemical structures, including organic
compounds, organometallic compounds, 2D polymers

and visualization and 3D molecules with electron cloud.
We use a methodological way bibliographic review of
articles, books and websites to present playful molecular
geometry content in Methodology of Teaching of
Chemistry I, where a lecture was given to students of the
degree in Chemistry, knowing that molecular geometry
and a very abstract subject and demanded an effort to the
student's imagination, with the application of this tool, we
had good results with the application of this methodology
to use interdisciplinary Informatics and Chemistry, the
students of the degree in chemistry were satisfied with
the way it was content so explained who could best
assimilate the theory that was being applied. Thus the
students would have a more meaningful education and a
better understandin.

KEYWORDS: methodological tool, Chemistry education, educational software, molecular geometry.
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Introdução

Estamos vivendo uma era tecnológica, com isso a utilização de ferramentas tecnológicas de
aprendizagem na escolar pode facilitar este processo de aprendizagem. Sendo que boa parte das
escolas públicas não tem laboratório, isso dificulta um melhor desempenho do aprendizado do
educando, a utilização de uma ferramenta educacional contribui de maneira viável para o ensino,
pois pode contribuir no processo educacional e na tentativa de contextualizar a teoria e prática.
Segundo Caniato (1989), o ensino de Química assume um nível de dificuldade que por vezes
insuperáveis para a maioria dos alunos. Por vezes isso ocorre por meio do desinteresse tanto do
aluno quanto do professor, esquecendo-se do "aspecto lúdico" da aquisição de conhecimentos, do
prazer da descoberta.
A geometria molecular, e um dos conteúdos que é trabalhado no Ensino Médio. O software
chemsketck, permite desenhar estruturas químicas, incluindo compostos orgânicos, compostos
organometálicos, e moléculas 3D, com nuvem eletrônica. sabendo que geometria molecular e um
assunto bem abstrato e exigi um esforço para da imaginação do educando, com a aplicação dessa
ferramenta, tivemos bons resultados com aplicação dessa metodologia de usar a
interdisciplinaridade de Informática e Química, os discentes da licenciatura em química ficaram
satisfeitos com a forma em que foi explicado o conteúdo de forma que conseguiram assimilar
melhor a teoria que estava sendo aplicada. Com isso os educandos teriam um ensino mais
significativo e uma melhor compreensão
O presente trabalho tem como objetivo trazer uma sugestão metodológica para trabalhar o
conteúdo de geometria molecular usando o software chemsketck, e assim torna a aprendizagem do
aluno mais significativa.


Revisão Bibliográfica

Alguns professores relatam que a capacidade de visualização tridimensional não é natural
para alguns alunos. Tal fato cria um obstáculo considerável no processo de aprendizagem de
estudantes que se apresentam limitados diante desta necessária habilidade (MOURA; CARDOSO;
LAMOUNIER JUNIOR, 2009).
Segundo Caniato (1989), o ensino de Química assume um nível de dificuldade que por vezes
insuperáveis para a maioria dos alunos. Por vezes isso ocorre por meio do desinteresse tanto do
aluno quanto do professor, esquecendo-se do "aspecto lúdico" da aquisição de conhecimentos, do
prazer da descoberta.
Para Souza e Merçon (2003), concordam que a qualidade do ensino de Química pode ser
melhorada ao se definir uma metodologia que privilegie o trabalho experimental como uma das
formas de aquisição de dados da realidade. Atualmente vivemos em uma era tecnológica, de acesso
universal à internet, onde estamos conectados com tudo, o acesso a informações em nossa mão.
Com isso a utilização de ferramentas tecnológicas de aprendizagem no espaço escolar pode facilitar
este processo de aprendizagem.
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Segundo Silveira (2013) alguns dos motivos do uso da informática no ensino de química são
a melhoria da capacidade de compreensão, a intensificação da aprendizagem visual, o
desenvolvimento auto didático, o auxílio na visualização de conteúdos mais abstratos e de
experimentos potencialmente perigosos para serem feitos no laboratório.
Para Souza (2004, p. 489), “a utilização de recursos computacionais nas aulas de Química
representa uma alternativa viável, pois pode contribuir no processo educacional e na tentativa de
contextualizar a teoria e prática”. Muitas das escolas públicas não fazem essa articulação de teoria
e pratica, e são muitos os fatores que contribui para esse quadro, com isso ocorre um desinteresse
muito grande por parte dos alunos pela Química.Um dos conteúdos trabalhados é o de geometria
molecular, que é ministrado no Ensino Médio a fim de que o aluno entenda como a disposição
espacial dos átomos nas moléculas afeta as propriedades das substâncias. É um parâmetro de
importância fundamental para a previsão da polaridade de uma molécula, o que possibilita o estudo
das interações inter e intra moleculares. (SILVA; BEZERRA; OLIVEIRA, 2013)
Hoje, existem diversos softwares voltados ao ensino de química que auxiliam na
compreensão da química, dentre eles, o software chemsketck. Ele é um pacote de desenho que
permite desenhar estruturas químicas, incluindo compostos orgânicos, compostos
organometálicos, polímeros e visualização 2D. Posteriormente o aluno poderá observar a formação
da nova molécula (linear, trigonal plana, tetraédrica, etc,). Faz-se necessário o professor rever os
objetivos relacionados aos conteúdos de química, trazer em diferentes estratégias de ensino, de
modo que o aluno sinta-se motivado e interessado por esse conhecimento.
O presente trabalho tem como objetivo trazer uma sugestão metodológica para trabalhar o
conteúdo de geometria molecular usando o software chemsketck, e assim torna a aprendizagem do
aluno mais significativa.


Metodologia

Para o presente trabalho usou-se como metodologia um breve estudo mediante a revisão
bibliográfica em artigos, livros e sites. Foi apresentado em uma aula introdutória de geometria
molecular na disciplina Metodologia do Ensino de Química I, para 17 discentes, sobre como
trabalhar o conteúdo de geometria molecular usando uma metodologia diversificada. A partir dos
estudos realizados foi executada a aula, no meio da aula foi executado o software chemsketck, para
que os alunos ver os compostos que foram explicados na aula. Foi desenhas algumas moléculas,
linear, trigonal plana, tetraédrica etc., e os alunos tiveram que dizer que tipo de molécula era aquela.


Resultados e discussões

Este trabalho apresentou a aplicação de uma metodologia para trabalhar o conteúdo de
geometria em sala da aula, através da utilização do software chemsketck. A aplicação de programas
de computador simulando no ambiente virtual principalmente figuras tridimensionais têm sido
muito utilizadas principalmente no ensino da Geometria Espacial com grande sucesso pedagógico
(ROGENSKI; PEDROSO, 2016).
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Na sala de aula os alunos disseram que foi melhor para eles assimilarem as geometrias
moleculares com o chemsketck. Com a aplicação da aula e a utilização do software, percebeu-se
mudanças significativas de interesse e da participação dos alunos.


Conclusão
Mostrou-se que é possível sair da forma tradicional que se ensina, trazendo uma sugestão
de trabalhar esse conteúdo de Geometria, que por vezes é abstrato para os alunos de uma maneira
diferente. Percebe-se que a essa preocupação entre os profissionais da educação, que buscam
novas formas de cativar, de encantar os alunos para a aprendizagem
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RESUMO
O estudo da biologia desempenha um papel importante
para o indivíduo, pois é uma disciplina que abrange uma
gama de conhecimentos. A pesquisa teve como objetivo
analisar a importância da disciplina de Biologia e as
metodologias de ensino com estudantes do Ensino
Médio do IFRN – Campus Macau. A metodologia utilizada
para o levantamento dos dados foi à aplicação de um
questionário. A atividade foi realizada nos dias 2 e 3 de
fevereiro de 2016, com educandos do 3º ano dos turnos

matutino e vespertino. Os resultados mostraram que os
alunos gostam de biologia e relataram que a introdução
de jogos lúdicos, aulas de campo, em laboratórios são
consideradas pelos estudantes como metodologias
favoráveis para o desenvolvimento e aprendizagem.
Portanto concluímos que é necessária uma mudança nos
métodos utilizados para que estimulem os discentes a
despertar o interesse em se aprofundar nos
conhecimentos em Biologia.

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem, biologia, ensino, percepção do aluno.

The importance BIOLOGY TEACHING AND METHODOLOGY ADOPTED BY THE
FACULTY OF Perception Students IFRN 3RD YEAR – Campus MACAU
ABSTRACT
The study of biology plays an important role for the
individual as it is a discipline that covers a range of
knowledge. The research aimed to analyze the
importance of the discipline of biology and teaching
methods with high school students from IFRN - Campus
Macau. The methodology used for the survey data was
the application of a questionnaire. The activity was held
on 2 and 3 February 2016, with students of the 3rd year
of morning and afternoon shifts. The results showed that
students like biology and reported that the introduction

of educational games, field classes, laboratories are
considered by students as favorable methodologies for
development and learning. Therefore we conclude that a
change in the methods used is necessary to encourage
the students to arouse interest in deepening of
knowledge in biology.

KEYWORDS: Learning, biology, education, student perception.
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1. INTRODUÇÃO
O estudo da biologia desempenha um papel importante para o indivíduo, pois é uma
disciplina que abrange uma gama de conhecimentos, muito rica em todos os aspectos e
importantíssima para o estudo da vida e sua origem. Além disso, é de extrema importância para
que possamos entender o funcionamento do nosso ecossistema. Porém, sabe-se que, na prática
alguns alunos acham que a mesma não é tão valiosa e a definem como uma disciplina, com nomes
muito complexos e de difícil compreensão muitas vezes devido à forma inapropriada em que o
conteúdo é metodologicamente mediado na prática docente. Segundo Pereira et al. (2006), a
Biologia é uma disciplina que, ao longo do tempo, vem sofrendo sérias críticas sobre os métodos
de ensino utilizados e a seleção e organização dos conteúdos ministrados. Conforme algumas
percepções referem-se, a um padrão de ensino descritivo e memorativo, com destaque no
aprendizado de uma grande variedade de conceitos novos e extensa aquisição de vocabulário
específico, desvinculados, geralmente, da realidade em que os alunos vivenciam no dia a dia. O
objetivo geral desta pesquisa é analisar a importância do ensino de Biologia, considerando a
metodologia adotada pelos docentes do IFRN, Campus Macau, a partir das percepções dos alunos
do Ensino Médio. Partimos da hipótese de que os alunos dão importância ao estudo e ensino de
Biologia, porém, o que falta na maioria das vezes é uma metodologia apropriada para trabalhar
conteúdos tão complexos e de difícil assimilação somente com aulas expositivas. Portanto, nós do
Curso de Licenciatura em Biologia do próprio campus Macau decidimos pesquisar sobre “O Ensino
de Biologia no nosso Instituto, considerando a percepção dos discentes sobre a importância e
metodologia”. As formas no repasse dos conteúdos desta disciplina para os discentes, saber o que
os alunos pensam a respeito da disciplina fazendo com que os professores otimizem suas práticas
de ensino e consequentemente facilitem a aprendizagem dos conteúdos. Portanto, a relevância do
presente estudo parte da necessidade de uma reflexão sobre a importância da Biologia. A
pesquisa proporcionará a apresentação de alternativas didáticas e pedagógicas que aperfeiçoem a
metodologia da prática docente e contribuir para um melhor processo de ensino e aprendizagem.
Essa pesquisa trará uma relevante contribuição ao se evidenciar os desafios enfrentados pelos
alunos da escola citada. Como também proporcionar uma reflexão interdisciplinar entre
conhecimentos da formação inicial do Curso de Licenciatura em Biologia.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Nesse sentido, buscamos o embasamento teórico a partir de autores, como: D’Ambrósio,
(1986) apud (VASCONCELOS et. al., 2009); Pereira et al. (2006); Santos (2007); Viechenesk,
Lorenzetti & Carletto (2012) entre outros.
As questões da biologia podem ser sociais, como na geografia e sociologia, podem ser
éticas, como na filosofia e em outras profissões, podem ser na área da saúde e administração
pública. Há uma demanda na sociedade atual por habilidades como lidar e julgar informações em
vez de obtê-las simplesmente (D’AMBRÓSIO, 1986 apud VASCONCELOS et. al., 2009).
Conforme ressalta Santos (2007), o ensino de ciências biológicas tem sido realizado de
forma descontextualizada, limitando-se a resolução ritualística de exercícios e problemas
escolares que não requerem compreensão conceitual mais ampla, de modo que os estudantes
apesar de aprenderem os termos científicos, não se tornam capazes de apreender o significado de
sua linguagem. Ideia essa reforçada por Viechenesk, Lorenzetti & Carletto (2012, p. 853-876):
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Muitas vezes o ensino de ciências, tem contribuído para a ampliação do
vocabulário dos alunos com palavras que, não raras vezes, os estudantes
apenas memorizam sem conseguir atribuir significados, fazendo com que o
aprendido na escola seja totalmente desvinculado das situações da sua vida
cotidiana.

Fracalanza (1986) afirma que o ensino de ciências biológicas, além de permitir o
aprendizado dos conceitos básicos das ciências naturais, conhecimentos, experiências e
habilidades essenciais a esta matéria, e da aplicação dos princípios aprendidos a situações
práticas, deve desenvolver o pensamento lógico e a vivência de momentos de investigação,
concentrando para o desenvolvimento das capacidades de observação, reflexão, criação,
formação de valores, julgamento, comunicação, convívio, cooperação, decisão e ação.
Na opinião de Driver et al. (1999) a aprendizagem das ciências envolve inserir o aluno em
um mundo de significados novos. Implica em iniciá-lo em um modo diferente de pensar, ver e
explicar o mundo – o modo científico - e de familiarizá-lo com uma linguagem diferente daquela
utilizada no cotidiano – a linguagem científica – que possui características próprias da cultura
científica.
Esta disciplina enquadra-se no currículo escolar do ensino formal, sendo uma das
disciplinas essenciais para a formação do aluno no ensino médio. (BORGES, 1997 apud PEREIRA,
2000). Os estudantes da escola de nível médio já possuem condições de compreender e
desenvolver plenamente suas responsabilidades e direitos, juntamente com o aprendizado da
disciplina curricular da Biologia. A transmissão do saber em Biologia pode se dar pelo meio de uma
grande variedade de linguagens e recursos, de meios e de formas de expressão.
A seção IV da LDB (1996) diz que “os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação
serão organizados de tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre domínio dos
princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna”. Contudo, segundo
Borges (1997, apud PEREIRA, 2000), “o Ensino Tradicional de Biologia, do ensino médio aos cursos
de graduação, tem se mostrado pouco eficaz, seja do ponto de vista dos estudantes e professores,
quanto das expectativas da sociedade”. Ainda diz que o ensino poderia ser mais bem aproveitado
com a introdução de aulas práticas por meio de trabalhos para a construção do conhecimento, tais
atividades podem ser desenvolvidas em qualquer sala de aula, sem a necessidade de instrumentos
de alto custo. Pereira (2000), ainda salienta que “os professores precisam encontrar novas
maneiras de usar as atividades prático-experimentais mais eficientemente e com propósitos bem
definidos”, mesmo sabendo que isso não é a única solução para os problemas relacionados com a
aprendizagem de Biologia.
Porém, a experiência como docente permite afirmar que os estudantes têm formas
diferentes de se relacionar com o estudo dos conteúdos. Há os que se preocupam apenas com os
resultados de seus estudos traduzidos pelas notas ou conceitos. Estes se relacionam de forma
superficial com os conteúdos. Há também, os que buscam esclarecimentos profundos com o
estudo e passam a analisá-lo para atingir uma visão ampla do conhecimento. Para Freire (2007, p.
85) “Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem
ensino”, mas para que o aluno consiga exercer essa função ativa, é necessário que o professor
proporcione condições para ela, fazendo com o aluno seja investigador da realidade.
Para Lima et al. (2011), o professor é o mediador do conhecimento, o qual auxilia, dá
suporte e estimula os alunos na construção de seus conceitos, saindo do papel de detentor do
conhecimento e tornando real a capacidade de se obter e entender os fenômenos da natureza e
as transformações produzidas pelo homem através do ensino, onde cada indivíduo saberá exercer
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seu papel de forma responsável, consciente e crítica.
Entende-se que o processo ensino-aprendizagem é dinâmico e coletivo, exigindo por isso,
parcerias entre professor/aluno e aluno/aluno. Para estabelecer estas relações dialógicas, o
professor poderá optar por várias modalidades didáticas que permitem esse tipo de interação.
Vygotsky (1989) observa que a maior parte da aprendizagem é construída a partir de relações
sociais. Mediante as relações que trava no seu cotidiano, nas trocas de experiências, os alunos vão
se apropriando de conhecimentos com os quais interagem, construindo seus próprios conceitos
e/ou conhecimentos e, nesse sentido, os grupos são locais ideais.
Aferir ao aluno um papel ativo no processo de aprendizagem é o que procura o ensino por
descoberta, buscando assim superar as limitações do ensino tradicional. A atividade experimental
pode converter-se em uma atividade criadora através da utilização de experimentos, onde as
tarefas devem ser construídas de forma investigativa e produtiva. Para SILVA; NÚNES, (2002) O
trabalho experimental deve ser uma atividade motivadora, que possibilite aos alunos construir
metodologias que revelem o caráter contraditório do conhecimento para comprovarem suas
presunções, em função de um determinado fundamento teórico, e assim a experimentação deixa
de ser uma simples comprovação de conhecimentos, por proporcionar ao educando a
oportunidade de questionar suas próprias ideias.
Segundo Lima Filho et al. (2011) propor o uso da temática construtiva para que o ensino se
torne mais dinâmico, pois a mesma propicia que o aluno se torne participante na construção do 9
conhecimento, investigue, busque, associe o tema com sua realidade, pois só assim será possível
desenvolver o conhecimento com um alicerce sólido. Por isso, estudar a biologia consiste em
adquirir conhecimentos de como o mundo se organiza, desde os níveis mais simples até os mais
complexos. E assim, prever e mensurar fenômenos que podem melhorar a existência na terra.

3. METODOLOGIA
Para a execução desse artigo, foi necessário definir a metodologia a partir de uma abordagem
qualitativa, entendendo que os fenômenos humanos são compreendidos como parte da realidade
social, ou seja, o objeto de estudo é influenciado pelo seu contexto onde é será estudado, pois o
ser humano se distingue não só por agir, mas pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações
dentro e a partir da realidade vivida e partilha com seus semelhantes.
Como procedimento metodológico, partimos de uma pesquisa bibliográfica sobre o ensino de
biologia e a pesquisa empírica, por meio da coleta de dados no locus, ou campo da pesquisa, ou
seja, no IFRN campus Macau. De acordo com Duarte (2002), durante a realização de uma pesquisa
algumas questões são colocadas de forma bem imediata, enquanto outras vão aparecendo no
decorrer do trabalho de campo. A necessidade de dar conta dessas questões para poder encerrar
as etapas da pesquisa frequentemente nos leva a um trabalho de reflexão em torno dos
problemas enfrentados, erros cometidos, escolhas feitas e dificuldades descobertas.
As atividades foram realizadas no mês de fevereiro com aplicação dos questionários nas
turmas de terceiro ano do Integrado de Informática matutino e Química vespertino.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Após a coleta dos dados, fomos então analisar as respostas que obtivemos de cada aluno
minuciosamente, questão por questão, todos os questionários foram estudados, contabilizados,
quantificados, sendo ilustrados em tabelas e gráficos, tudo isso para se tornar compreensível a
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leitura dos resultados da pesquisa. Na análise dos dados sobre as questões fechadas dos
questionários, apresentamos os seguintes resultados:
Gráfico 1 e 2 Apresentam a questão: Você gosta da disciplina de Biologia? Por quê?
Gráfico 1 – turma do 3º ano de Química
Integrado Vespertino

Gráfico 2 – turma do 3º ano de informática
Integrado Matutino

Fonte: Elaborado pelos autores.

Em resposta a questão - Você gosta da matéria de biologia? O Gráfico 1 mostra que, 95%
dos alunos do curso de química vespertino marcou a opção SIM, e 5% marcou a opção NÃO. Já os
alunos do curso de informática matutino (gráfico 2) 83% dos alunos marcou a opção SIM, 17% a
opção NÃO. Em síntese tanto os alunos do curso de Química como os de Informática que
marcaram a opção SIM, disseram que gostam da disciplina de biologia porque estuda sobre a vida
e sua origem abrangendo vários assuntos e tudo está relacionado à vida. Também disseram que
gostam por ter ligação com os cursos que pretendem cursar futuramente como Medicina entre
outros, já os que marcaram a opção NÃO, não justificaram o porque.
Nos gráficos 3 e 4 as questões perguntas estão relacionadas a metodologia de ensino
utilizadas pelos professores, a partir da escolha do local em que se desenvolve a aula.
Gráficos 3 e 4 apresentam a questão- Você prefere as aulas em: laboratório, sala de aula
ou ao ar livre?
Gráfico 3 – turma do 3º ano de Química
Integrado Vespertino

Gráfico 4 – turma do 3º ano de informática
Integrado Matutino

Fonte: Elaborado pelos autores.

Em resposta a questão – Você prefere as aulas em: laboratório, sala de aula ou ao ar livre?
O Gráfico 3 mostra que, 68% dos alunos do curso de química vespertino marcou a opção
LABORATÓRIO, 23% marcou a opção ao AR LIVRE, e 9% marcou a opção SALA DE AULA. Já os
alunos do curso de informática matutino (gráfico 4) 83% dos alunos marcou a opção
LABORATÓRIO, 17% a opção SALA DE AULA, e 0% marcou a opção ao AR LIVRE.
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Ainda sobre a metodologia de ensino, as questões dos gráficos 5 e 6 estão relacionadas a
maneira em que o professor media a sua aula e a relação com processo de ensino e aprendizagem.
Os Gráficos 5 e 6 apresentam a questão - A forma como o professor (a) media o conteúdo
facilita a sua aprendizagem?
Gráfico 5 – turma do 3º ano de Química
Integrado Vespertino

Gráfico 6 – turma do 3º ano de informática
Integrado Matutino

Fonte: Elaborado pelos autores.

O Gráfico 5 apresenta que 95% dos alunos do curso integrado vespertino de química
marcaram a opção SIM, 5% marcou NÃO. Já no curso integrado de informática matutino o Gráfico
6 mostra que 83% dos alunos marcou SIM e 17% marcou a opção NÃO. Em síntese os alunos das
duas turmas que marcaram a opção SIM disseram que a forma com que o professor media o
conteúdo facilita a aprendizagem porque é dinâmica, o conteúdo é relacionado com o cotidiano e
as explicações são eficientes, já os que marcaram a opção NÃO disseram que as aulas são somente
de forma expositiva com a utilização do Power Point 2013 e que os professores deveriam utilizar
outro meio, e também disseram que aplicam muito conteúdo em pouco tempo.
No que se refere às questões relacionadas aos procedimentos metodológicos utilizados
pelos professores, o estudo aponta algumas realidades.
Os Gráficos 7 e 8 apresentam a questão: A utilização de jogos facilita a aprendizagem?
Gráfico 7 – turma do 3º ano de Química
Integrado Vespertino

Gráfico 8 – turma do 3º ano de informática
Integrado Matutino

Fonte: Elaborado pelos autores.

O Gráfico 7 apresenta que 95% dos alunos do curso integrado vespertino de química
marcou a opção SIM, 5% marcou a opção NÃO. Já no curso integrado de informática matutino o
Gráfico 8 mostra que 83% dos alunos marcou SIM e 17% marcou a opção NÃO. Em síntese os
alunos das duas turmas que marcaram opção SIM disseram que a utilização de jogos e de outras
ferramentas facilitariam a sua aprendizagem porque as aulas são mais atrativas, mais envolvente
de ensino em que o conteúdo é transmitido de forma lúdica, o que dinamiza a monotonia dos
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assuntos quebrando a rotina das aulas. Também ajudam na assimilação dos conteúdos tornando a
aula menos cansativa e mais divertida, já os que marcaram a opção NÃO, não responderam
porquê.
Nas tabelas adiante foram analisadas a percepção dos alunos sobre o ensino de Biologia.
Pergunta 1: Como você entende o ensino de biologia?
Tabela 1 – Respostas da turma do 3° ano de química vespertino

Fonte: Elaborado pelos autores.
Tabela 2 - respostas da turma do 3° ano de informática matutino

Fonte: Elaborado pelos autores.

Pergunta 2- Você concorda que a metodologia, ou seja, a forma como o professor trabalha é
importante para a aprendizagem do aluno? Como são trabalhados os conteúdos de biologia
pelos professores?
Tabela 3- Apresenta os resultados do 3° ano do curso de Química a referida pergunta.

Fonte: Elaborado pelos autores
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Tabela 4- Apresenta os resultados do 3° ano do curso de Informática referente a questão anterior.

Fonte: Elaborado pelos autores

Nas Tabelas 3 e 4 mostram que os alunos acreditam que as metodologias utilizadas pelos
seus professores são muito importantes para a sua aprendizagem, e que as aulas práticas seriam
mais interessantes para absorção dos conteúdos.
Temos que pensar de forma intensa a respeito de novas estratégias e metodologias para
despertar no aluno o interesse pela disciplina, cabe a nós futuros docentes esse empenho para
transformar essa realidade. Contribuindo com essas informações, pesquisadores como Chassot
(1990), Fourez (2003) e Maldanner (2007), observam que o ensino ainda se mantém de modo
tradicional em nossas escolas, o que gera insatisfação por parte dos alunos e, em consequência,
também dos professores e da sociedade, pois acabam sentindo os resultados dessa insatisfação. A
falta de interesse dos alunos é devido à maneira na qual é conduzido o ensino, onde os conceitos
são ensinados usando exclusivamente a teoria. O que é para a maioria dos estudantes entediante,
não se aplicando a diversos aspectos do cotidiano, sendo algo considerado apenas a ser
memorizado (WANDERLEY, 2007). Assim confirmamos a importância e formas metodológicas de
ensino de Biologia apareceram de forma expressiva nesse projeto de estudo integrado.

5. CONCLUSÕES
A pesquisa evidenciou alguns aspectos que fazem parte do dia a dia do IFRN campus
Macau, mas pouco divulgados para os professores. Nesse sentido, o presente estudo pode
contribuir com os futuros professores na sua preparação para a carreira docente, mas também
para a reflexão da prática dos atuais docentes. De forma positiva na reflexão-ação-reflexão.
Os alunos entrevistados demonstraram que gostam de biologia e acham importante para
sua vida, mas deixam claro que faltam aulas mais dinâmicas, interativas, experimentais e práticas,
não descartando também uma nova metodologia de ensino por parte dos docentes,
argumentando que poderiam ser introduzidos jogos didáticos, como ferramenta para otimizar a
sua aprendizagem. Para Soares (2008), as funções lúdicas e educativas são atribuídas a um jogo
quando possui papel educativo, tornando-se uma atividade prazerosa, que causa satisfação e
divertimento. Para isso o jogo deve possuir conceitos necessários para a aprendizagem, e desta
maneira solucionar a dificuldade de encontrar maneiras para que os conhecimentos dos alunos se
tornem mais completos.
Diante dos resultados o grupo chegou à conclusão que em geral os alunos das turmas de
terceiro ano integrado de Química vespertino e Informática matutino, gostam da disciplina de
Biologia, porém, é notória a necessidade de melhorias nas estratégias de ensino por parte dos
docentes. A introdução de jogos lúdicos, aulas de campo, em laboratórios e etc, seriam ótimas
ferramentas no desenvolvimento da aprendizagem dos alunos para que provoque e estimule neles
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a vontade e o interesse na busca de novos conhecimentos em biologia. A forma, ou seja, a
metodologia de ensino utilizada pelo seu professor de Biologia é importante, pois facilita no
processo de ensino e aprendizagem. A pesquisa mostrou que a utilização de jogos e outras
ferramentas que não seja apenas aula expositiva é essencial na aprendizagem.
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VISÃO DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO EM INFORMÁTICA
SOBRE A EDUCAÇÃO QUÍMICA
Pedro Victor de Araújo Sales1, Albino Oliveira Nunes2 e Ítalo de Sousa Marinheiro3
E-mail: pedrosalesvictor@gmail.com1; albino.nunes@ifrn.edu.br2; italo.sousa13@gmail.com3

RESUMO
O letramento científico e tecnológico (LCT) é apontado
por diversos teóricos como uma necessidade da
sociedade da informação na qual estamos inseridos,
porém diferente do que se esperaria o interesse pelas
ciências e profissões tecnológicas tem decrescido em todo
o ocidente. Nesse contexto, a educação integrada de nível
médio ofertada pelas instituições de ensino profissional
do Brasil pode constituir-se em uma importante
ferramenta da promoção do LCT. Particularizando o caso
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Norte (IFRN), a proposta pedagógica dos
cursos técnicos integrados foi reformulada no ano de
2012, propondo um novo arranjo para a oferta das
disciplinas propedêuticas, entre elas a química. É a partir
dessa premissa que o presente trabalho objetiva

compreender as atitudes e crenças que os estudantes
concluintes do curso técnico em informática apresentam
sobre a educação em química e a química no contexto
social. Para tanto, foram aplicados três instrumentos de
coleta (questionário aberto, escala de Likert e escala de
diferencial semântico) de dados com a turma concluinte
do curso técnico integrado em informática no semestre
2015.2, do Campus Mossoró do IFRN. Os resultados
revelam que os estudantes apresentam uma atitude
científica positiva em relação à química, entendendo a
atuação desta como benéfica à sociedade. Mas também,
apresentam uma atitude fortemente negativa frente à
química, ao desconsiderar a possibilidade desta ciência
em sua escolha profissional e apresentarem uma baixa
estima quanto à sua aprendizagem.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino, Química, Atitudes, Crenças, Educação.

VISION OF HIGH SCHOOL INTEGRATED STUDENTS IN COMPUTING ON EDUCATION
CHEMISTRY
ABSTRACT
The scientific and technological literacy (STL) It is pointed
to by many theorists as a necessity of the information
society in which we are inserted, but different than one
would expect the interest in science and technology
professions has decreased throughout the West. In this
context, the integrated education of middle level offered
by vocational education institutions in Brazil can
constitute an important promotion tool of STL.
Individualising the case of the Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
(IFRN), the pedagogical proposal of integrated technical
courses was reformulated in 2012, proposing a new
arrangement for the provision of propaedeutic disciplines,
including chemistry. It is from this premise that the

present study aims to understand the attitudes and beliefs
that the graduating students of the technical course in
computing have on education in chemistry and chemistry
in the social context. Therefore, we applied three
sampling instruments (open questionnaire, Likert scale
and semantic differential scale) of data with those who
finished class of integrated technical course in computing
in semester 2015.2, in Campus Mossoro of IFRN. The
results show that students have a positive scientific
attitude to chemistry, understanding the role of this as
beneficial to society. But too, they have a strongly
negative attitude towards chemistry, to rule out the
possibility of this science in your career choice and present
a low esteem for their learning.

KEYWORDS: Teaching, Chemistry, Attitudes, Beliefs, Education.
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1. INTRODUÇÃO
Em um mundo cujos efeitos do uso intenso da ciência e tecnologia (C&T) se podem sentir
tão claramente, seria esperado que a educação científica e tecnológica despertassem o interesse
dos jovens. Contudo, como aponta Pozo e Gomes Crespo (2009), o ensino de disciplinas científicas
vive uma crise que pode ser caracterizada pelo desinteresse dos estudantes e pela persistência de
visões inadequadas sobre a natureza da ciência, mesmos mesmo após anos de escolaridade básica.
É dentro desse panorama que o letramento (ou alfabetização) científico e tecnológico (LCT) é
defendido por diversos autores (SANTOS, 2007; CHASSOT, 2006; CAJAS, 2001; DEBOER, 2000) como
uma necessidade contemporânea, que leve o cidadão à compreensão dos impactos de C&T em sua
vida e tomar decisões que considerem os conhecimentos científicos, mas também outros valores.
Como forma de avaliar aspectos relacionados ao LCT, pesquisadores de ensino de ciências e
tecnologia têm utilizado diversas categorias, tais como visões, opiniões, concepções, atitudes e
crenças sobre C&T. Nesse estudo optou-se por trabalhar com essas duas últimas categorias, que são
categorias da psicologia social de especial interesse, por estarem relacionadas às decisões frente a
um objeto social, como a escolha de profissões ligadas a C&T.
Nesse contexto, a educação integrada de nível médio ofertada pelas instituições de ensino
profissional do Brasil pode constituir-se em uma importante ferramenta da promoção do LCT.
Particularizando o caso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte (IFRN), a proposta pedagógica dos cursos técnicos integrados foi reformulada no ano de 2012,
propondo um novo arranjo para a oferta das disciplinas propedêuticas, entre elas a química.
Partindo de estudos anteriores que traçam um perfil sobre as atitudes em química na
educação básica e superior (NUNES et al, 2016; COLL, DALGETY e SALTER, 2002; MOLINA, CARRIAZO
e FARIAS, 2011), entende-se que é relevante pesquisar as atitudes e crenças dos estudantes que
vivenciaram essa nova estrutura curricular.
Assim, é a partir dessa premissa que o presente trabalho objetiva compreender as atitudes
e crenças que os estudantes concluintes do curso técnico em informática apresentam sobre a
educação em química e a química no contexto social.

2.

MATERIAIS E MÉTODOS

O presente trabalho fundamenta-se sobre a perspectiva da abordagem quali-quantitativa
emergente (GRECCA, 2002). Assim, foram aplicados três instrumentos de coleta (questionário
aberto, escala de Likert e escala de diferencial semântico) de dados com a turma concluinte do curso
técnico integrado em informática no semestre 2015.2, do Campus Mossoró do IFRN. Participara da
pesquisa 28 alunos, dentre os quais 15 eram do sexo feminino e 13 do sexo masculino, e com idade
média de 18 anos.
O tratamento dos dados qualitativos foi feito por elementos de análise de conteúdo segundo
o descrito por Bardin (1977), e os dados quantitativos oriundos das respostas às escalas foi tratado
com a estatística descritiva, usando-se como medida de centralidade a média, e medida de
dispersão o desvio padrão.
XII CONGIC | II
II SECITEX

1539

Os instrumentos de pesquisa foram um questionário, com quatro questões qualitativas,
como mostra a Tabela 1; uma escala de Likert e escala de diferencial semântico. Sendo a primeira
composta por 23 assertivas, e a segunda escala é composta por 22 comparações. À primeira escala
entrevistados assinalavam um entre cinco quadros dispostos à frente de cada assertiva, que
representavam respectivamente as seguintes posições: concordam totalmente, concordam,
indiferente, discordam e discordam totalmente. A essas posições foram atribuídos valores que
variavam de +2 a -2, respectivamente. Já a escala de diferencial semântico apresentava sete espaços
entre dois adjetivos qualificadores de um dos aspectos da química, sendo atribuídos valores
variavam de -3 a +3, na tabulação dos dados.

Q1

Para você qual é o papel do químico em nossa
sociedade?

Q2

Que relação você faz entre o desenvolvimento do
conhecimento químico e o desenvolvimento
econômico?

Q3

Que relação você faz entre o desenvolvimento do
conhecimento químico e a melhoria da qualidade de
vida das pessoas?

Q4

Que relação você faz entre o desenvolvimento do
conhecimento químico e a degradação do meio
ambiente?

Tabela 1: Questões qualitativas

3. RESULTADOS
3.1 Análise Quantitativa
Como já descrito anteriormente, para a análise dos dados obtidos com as escalas optou-se
pela estatística descritiva, com média e desvio médio como medidas de centralidade e dispersão,
respectivamente. Cada uma das escalas apresenta categorias de análise já descritas em estudos
anteriores (NUNES et al, 2016; COLL, DALGETY e SALTER, 2002; MOLINA, CARRIAZO e FARIAS, 2011).
A escala de diferencial semântico é dividida em 7 categorias: os químicos (1 a 9), pesquisa
em química (10 a 13), documentário científicos (14), web sites de química (15), empregos de química
(16 a 20), falar com meus amigos sobre química (21), filmes de ficção científica (22). O Gráfico 1
mostra a média aritmética e desvio padrão referentes a escala de diferencial semântico.
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Gráfico 1: Média aritmética e desvio padrão da escala de diferencial semântico

Os resultados expressos no gráfico acima mostram um perfil bastante otimista, no qual
apenas duas comparações apresentaram valores negativos C1 e C21. Há que se ressaltar ainda que
o desvio padrão é alto para muitos itens, mostrando que não há unanime sobre algumas crenças
em relação à química e derivados, o que fica muito claro nas comparações C4, C9 e C21, que
apresentam médias próximas a zero com alto desvio médio, indicando que há dispersão entre os
respondentes, alguns estudantes apresentando uma crença positiva e outros uma crença negativa.
Entre os itens da primeira categoria, destaca-se C1 como a única comparação negativa, essa
pede a opinião dos alunos se os químicos são sedentários ou não. Como a média não está muito
longe do zero e o desvio padrão é alto, podemos afirmar que os alunos encontram-se divididos
sobre essa crença, mostrando que há parcela significativa que acredita em estereótipos sobre essa
profissão científica, quando o desejável é que os estudantes respondessem que não há vinculação
entre tais perfis e a profissão. Outras duas comparações merecem destaque, C8 e C10, ambas
apresentam médias acima de 2, e desvios médios abaixo e 1, o que indica uma crença otimista em
relação a esses dois aspectos da química, nas quais a dispersão entre os respondentes deixa claro é
se encontra mais na intensidade da avaliação positiva do que na divergência de opinião. Assim,
pode-se depreender que os entender que os alunos acham os químicos questionadores (C8) e que
ss pesquisas em química ajudam mais as pessoas do que prejudicam.
A seguir descremos os resultados da escala de Likert. Destaca-se ainda que escala (em anexo)
é constituída por quatro categorias norteadoras da análise, sendo estas, conforme descrito por
Molina, Carriazo e Farías (2011): a importância da química e de disciplinas de química (assertivas 4,
8, 9, 11 e 16); dificuldade no estudo e compreensão da química (assertivas 2, 5, 13, 14, 20 e 22);
interesse pela disciplina de química (assertivas 1, 3, 6, 7, 12, 15, 17, 19 e 21) e utilidade do
conhecimento químico (assertivas 10, 18 e 23).
O Gráfico 2 mostra a média e o desvio padrão da escala citada.
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Gráfico 2: Média aritmética e desvio padrão da escala de Likert.

No gráfico acima apresentado nota-se uma posição claramente diferente em relação aos
resultados da escala anterior. Mostrando que os estudantes apesar de apresentar uma visão
positiva em relação a química, quando questionados sobre questões escolares e profissionais não
possuem a mesma atitude, havendo assim um descompasso entre a percepção geral de importância
social e do papel em suas escolhas pessoais. Em termos matemáticos vê-se que a maioria das médias
se aproximam bastante de zero com seus respectivos desvios padrão altos, com isso temos que os
alunos têm grande discrepância nas opiniões expressas, não havendo na amostra pesquisada uma
forte tendência.
As médias mais negativas são a A6 e a A23, na primeira é afirmado que o conhecimento de
química só me serve para ser aprovado no componente curricular de química. Na última alega que
consideraria mudar de profissão e ter uma profissão relacionada a química, indicando que há uma
tendência a considerar a importância da química, mas não a predisposição a seguir uma carreira na
qual esses conhecimentos sejam importantes.

3.2 Análise Qualitativa
Dada a limitação característica de um trabalho dessa natureza optou-se por apresentar nesse
estudo apenas os dados de duas questões abertas do questionário. Conforme já mencionado, os
textos das respostas que formaram o corpus de análise foram tratados segundo elementos da
análise de conteúdo segundo Bardin (1977), com categorias que emergiram a posteriori do texto
após a leitura flutuante.
As duas questões escolhidas para a análise, foram:
1-Qual o papel do químico na sociedade? (Gráfico 3)
2-Qual a relação do desenvolvimento químico com o desenvolvimento econômico? (Gráfico
4)
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Para você qual o papel do químico na nossa sociedade?

3%
3%

6%

Estudar, analisar e
compreender proceessos e
fenômenos químicos
Estudar a relação da química
com a sociedade

3%
25%

6%

Otimização dos produtos e
serviços
Buscar conhecimento
Ser professor

31%

22%

Contribuir para disseminação
de química na sociedade
Proporcionar uma maior
qualidade de vida
Não respondeu

Gráfico 3: Distribuição das respostas da primeira questão.

Após a categorização das respostas foi realizada a quantificação em oito categorias que
emergiram. É possível constatar que as categorias: otimização dos produtos e serviços; estudar,
analisar e compreender processos e fenômenos químicos; estudar a relação de química com a
sociedade representam a maior parte das respostas. Essas nos dão indícios de uma compreensão
da química como uma ciência “salvadora”, nos moldes do mito salvacionista caracterizado por Auler
(2002).
Uma fala representativa dessa perspectiva é a de E5:

“Creio que está relacionado a otimização de nossos produtos e ferramentas, a título de exemplo:
manipulação de farmácias, substâncias de papel estrutural (plástico, etc.) ”.

A quantificação das respostas à questão 2 estão apresentadas no Gráfico 4 a seguir.
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Que relação você faz entre o desenvolvimento do
conhecimento químico e o desenvolvimento
econômico?
Não respondeu

7%
7%

Melhoria da qualidade de
produção

4%
41%
7%

Contribui para o
desenvolvimento
Produção de produtos

7%
Maior disponibilidade de
empregos

4%
22%

Aumento do consumo da
poupulação

Gráfico 4: Distribuição das respostas da segunda questão.

As respostas foram divididas em 7 categorias. Nota-se que há maior dispersão entre as
categorias que na questão anterior, e que um número significativo de estudantes fugiu ao tema ou
não respondeu ao questionamento. Apesar disso, percebe-se que mais da metade afirma crenças
otimistas sobre o papel da química na economia o que corrobora as interpretações anteriores de
grande valorização a química no âmbito social, ainda que com ressalva no âmbito pessoal.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados apresentados nesse estudo mostram que há forte tendência a considerar a química
como benéfica à sociedade sem, contudo, considerar a química dentro de suas escolhas
profissionais. Encontram-se aqui duas lacunas a serem trabalhadas, fortalecer a autoestima de
aprendizagem dos alunos em química e desenvolver o senso crítico sobre o conhecimento
químico e suas intervenções no âmbito escolar.
Dentro dessa perspectiva, o componente curricular deverá ser repensado, pois apesar da
reformulação recente, as atitudes e crenças apresentadas são semelhantes às apresentadas em
estudos anteriores com populações similares oriundas do mesmo Instituto.
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RESUMO
A proposta é apresentar a experiência de pesquisa sobre
o uso de fanzine no ensino de Filosofia no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande
do Norte/Campus Mossoró. Faremos uma exposição
geral da fundamentação teórica acerca do ensino de
Filosofia como experiência de pensamento. Em seguida
apresentaremos alguns trabalhos autorais que os
estudantes produziram utilizando os zines. Faremos,
ainda, uma breve exposição conceitual e histórica acerca

dos fanzines. A experiência com essa ferramenta nos
possibilitou pensar a produção de fanzines como
exercício do filosofar, posto que foram importantes
aliados ao proporcionar uma reflexão, não como uma
mera prática didática, mas sim algo que permitiu associar
teoria e prática, escola e sociedade, formando o
estudante como entendedor do seu papel social a partir
de um viés provocado pelo lúdico.

PALAVRAS-CHAVE: Experiência de pensamento, Fanzine, Ensino de Filosofia.

FANZINES AS PHILOSOPHICAL EXPERIENCE
ABSTRACT
The proposal is to present the search experience
on the use of fanzine in Philosophy of Education at the
Federal Institute of Education, Science and Technology of
Rio Grande do Norte / Campus Mossoro. We will make a
general statement about the theoretical foundation of
the philosophy of education as a thought experiment.
Then we present some copyright work that students
produced using zines. We will also brief conceptual and

historical exhibition about the fanzines. Experience with
this tool enabled us to think about the production of
fanzines as exercise of philosophizing, since they were
important allies by providing a reflection, not as a mere
didactic practice, but something that allowed associating
theory and practice, school and society, forming student
and connoisseur of its social role from a bias caused by
playful.

KEYWORDS: Thinking experience, Fanzine, Philosophycal Education.
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1 - INTRODUÇÃO
Partimos das considerações de Silvio Gallo sobre o exercício do ensino de filosofia como
uma atividade com conceito enquanto experiência de pensamento. De acordo com ele (2002 p.
192-200) o principal objetivo da aula de filosofia seria oportunizar ao estudante a possibilidade da
experiência de pensamento através da criação de conceitos. No entanto, para que essa
experiência seja possível é necessário suprir algumas demandas.
Diante de tantas dificuldades pelas quais o ensino brasileiro passa, dificuldades estruturais:
falta de materiais, falta de biblioteca, etc.; dificuldades sociais: violência dentro da escola,
violência fora da escola; não podemos nos esconder atrás delas e utilizá-las como desculpa para
não darmos boas aulas de filosofia. Quer dizer, se não é possível, devido a tantas deficiências e
dificuldades, proporcionar uma experiência de ensino de filosofia como criação de conceitos,
então, resta-nos abandonar o seu ensino? Não! Resta-nos produzir uma aula de filosofia que
tenha “como exercício o poder de começo” (STHÉPHANE DOUAILLER apud GALLO, 2002, p. 200).
Pois, a filosofia só é o que é porque ao longo da história da filosofia cada filósofo recomeçou a
filosofia. Ou seja, cada filósofo continua a história da filosofia na medida em que ele próprio
recomeça essa história.
Por exemplo, temos o exemplo clássico de Sócrates e Platão. Platão discípulo de Sócrates
pensava como Sócrates e só depois da morte deste que Platão pode se fazer Platão enquanto
pensamento. Então, de alguma forma, Platão recomeça a filosofia. Platão aprende com Sócrates.
Mas Platão recomeça a filosofa quando cria o modo platônico de fazer filosofia.
Desse modo, a “práxis” do professor de Filosofia se faria possível na medida em que torne
claro e distinto o objetivo de proporcionar um ensino de filosofia como uma experiência filosófica
com o conceito. Ou melhor, uma experiência de ensino filosófico com o poder de começo. Pois, o
professor é capaz de sondar os escombros das microrelações nas quais os estudantes estão
envolvidos para problematizar essas relações e, através da história da filosofia, dotá-lo de
instrumentos conceituais que possibilite a sua própria criação de conceitos. E, dessa forma,
recomeçar a filosofia. Obviamente, que posto o objetivo e delineado os conteúdos, o passo a ser
dado é em relação aos procedimentos metodológicos.
Nesse sentido, visamos apresentar a experiência decorridas nas aulas de Filosofia do
IFRN/Mossoró com uso de fanzine. O que pretendemos, dessa forma, é mostrar algumas
produções dos estudantes para demonstrar a utilização do fanzine como catalisador da
experiência de pensamento e, portanto, capaz de propiciar uma experiência filosófica nos
estudantes.

2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Esta pesquisa tem uma dimensão fundamental e desdobra-se em duas direções. Primeiro,
a análise de um instrumento de ensino que representa novidade para o modo como a didática e as
instituições de ensino comumente organizam seus procedimentos e métodos de
ensinar/aprender. Segundo, porque dota os estudantes pesquisadores de habilidades que outrora
ficavam restritas às atividades acadêmicas do Ensino Superior.
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O imaginário individual dos estudantes se manifesta inseguro com o ensino de Ciências
Humanas, principalmente Filosofia e Sociologia. Essa representação é oriunda da maneira como
aquelas ciências sofreram golpes históricos de inclusão e exclusão do currículo ao longo da
formação do Brasil. Como transformar esta representação e perspectiva dos estudantes? Além das
políticas públicas de educação reforçarem sua presença desde o início da formação dos
estudantes no ensino básico, se faz necessário redefinir e renovar a maneira como se ensina estes
componentes na condição em que estão postos no currículo atual.
Diante dessa condição nos é exigido fomentar a participação do estudante, provocando
neste, o despertar pelo desejo de uma forma diferenciada de aprender. A sociedade possui um
novo formato de receber e transmitir informações. Na escola, somos desafiados a criar conceitos
que nos levem a desenvolver uma aprendizagem que enfatize a construção de conhecimento,
visando transformações educativas.
Desse modo, ao invés de absorver os conteúdos da forma como vem condensado nos livros
didáticos, ou em aulas de modo tradicional, propõe-se através dos fanzines, estimular uma ação
profunda de mudanças na mentalidade dos alunos, desafiando-os a ter curiosidade de aprender a
pensar por si próprio.
É possível desenvolver a capacidade dos estudantes de pesquisar informações relevantes,
ensejando um olhar crítico sobre o cotidiano ou dos conteúdos programáticos, produzirem um
material de comunicação que expresse suas ideias; incorporar a ideia de unir desenhos, outras
imagens e escritos enfatizando a relação entre estes e destacando as soluções mais criativas. Além
disso, permite trabalhar em grupo, exercitando a socialização de ideias, discutindo preferências
estéticas de cada um quanto as formas de organizar imagens e textos, visto que o fanzine não se
limita a um padrão como acontece em outras publicações.
A nossa proposta foi utilizar o fanzine como recurso de ensino, que permite transmitir
cultura e conteúdos, contribuindo para a produção de novos conhecimentos, tornando-se
importante aliado para proporcionar uma reflexão, não como uma mera prática didática, mas sim
algo que associe teoria e prática, escola e sociedade, formando o estudante como entendedor do
seu papel social.
Partimos da concepção de Filosofia como ato criador. De acordo com Deleuze (1992), a
Filosofia cria conceitos porque é a forma do filósofo marcar sua presença no mundo. Porém, o
filósofo não cria esses conceitos do nada. É necessário beber no rio da tradição filosófica, não
apenas se fartando da água, é necessário melhorá-la, é preciso ressignific-la.
Com os conceitos filosóficos, retiramos da tradição modos de interpretação inseridos na
história, acontecimentos vivos e vividos. Os conceitos mobilizados precisam passar por um
processo de decantação para atender aos contornos históricos do novo pensador. Ou seja, não
considerar a capacidade criativa e original necessária ao fazer filosófico pode indicar, de algum
modo, a impossibilidade de constituirmos atividades que favoreçam a aprendizagem de formas de
pensar autônomas.
Poderíamos afirmar, com isto que a filosofia adquire sentido no ensino quando atentamos
para as condições da criação filosófica inerentes à própria vida do pensador. Ou seja, “a criação
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filosófica advém do encontro com signos que proporcionam o aprender a pensar
conceitualmente” (DELEUZE, 1992).
Como efetivar essa concepção de filosofia para estudantes do ensino médio integrado ao
curso técnico do IFRN/Mossoró?
De acordo com Japiassu (1999), o grande desafio da educação é repensar a pedagogia
científica. Esta atribui à escola o papel de transmitir conhecimentos. A escola veicula e comunica
saberes já produzidos a “consumidores” que só os recebem. Todavia, é necessário que essa
transmissão possibilite alcançar a representação, quer dizer, as imagens e ideias transmitidas
precisam ser elaboradas e processadas em um conjunto dinâmico que opere o interior dos
estudantes.
Esse processo de reelaboração se define pela mudança de comportamento e relações que
aqueles o farão com o meio, com a sua existência. Isso se dá pela produção de uma ação que não
é mera reprodução dos conhecimentos, mas sua modificação, em reposta aos estímulos do seu
mundo socio-histórco-cultural. De outro modo, explicita Japiassu:
A representação constrói, assim, uma unidade de imagens, de opiniões, de crenças, de
atitudes sob forma de um sistema de orientação simbólica, cognitiva e afetiva, no interior
de determinado meio sociocultural. Em outras palavras, a representação constitui o
sistema de expressão ou manifestação de sujeitos capazes de elaborar significações (1999,
p. 23).

Nesse sentido, só poderemos efetivar a concepção de filosofia como experiência de
pensamento e ato criador de conceitos a partir de uma pedagogia que não se restrinja a
transmissão dos conteúdos acumulados historicamente. Se faz mister adotar o ensino por
representação, um ensino que seja capaz de provocar demandas de experimentos mentais, de
elaboração de ideias e imagens no qual os estudantes possam atuar como sujeitos capazes de
reelaborar a experiência vivida concedendo-lhe novos significados.
Daí a utilização do fanzine como ferramenta dotada da qualidade de apreender as
representações dos estudantes com vistas à experiência filosófica de criação de conceitos.
Utilizando-o como processo de ensino/pesquisa, pode se enfocar o planejamento didático como
algo inovador. Este permite viabilizar a construção do saber referente a vários assuntos,
trabalhando a interação coletiva, florescimento e forma de exprimir a compreensão do sentido
filosófico.
Além de contextualizar o social vivenciado pelo aluno, reinventar conceitos para
representar o que pensam, como pensam, tornando-os mais participantes da escola e mostrar que
a forma como enxergam o mundo tem valor no espaço/tempo o qual estão inseridos. Nesse
sentido, aprofundamos o conceito de fanzine a partir de Magalhães (1993), realizamos o estudo da
história do fanzine e sua utilização na educação tendo em vista os estudos de Nascimento (2007).
Além do referencial explicitado acima nos debruçamos sobre a análise de Silvio Gallo
(2002, p. 185 -187). Esse autor elenca quatro pontos fundamentais para tornar a metodologia e os
conteúdos significativos e possibilitadores de uma experiência filosófica através da criação de
conceitos. São eles: a sensibilização; problematização; investigação; conceituação. Esses pontos
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são imprescindivelmente consecutivos. Tudo começa pelo problema. Porém, esse problema é
retirado da experiência dos estudantes através da sensibilização.
A sensibilização seria o comprometimento afetivo com o tema a ser trabalhado, ou seja, a
sensibilização é a etapa na qual o professor propõe o conteúdo e faz com que esse conteúdo se
torne um conteúdo de pertença, um conteúdo que se faça conteúdo para o próprio estudante. É
nesse momento que é preciso a utilização de um recurso, digamos, não-filosófico. Por exemplo, o
fanzine.
A problematização é a etapa na qual o professor efetivamente apresenta à problemática
enquanto problema. Ou melhor, é o momento em que é realizada a afetiva sensibilização do tema,
apresentando-se a pergunta ou as perguntas subjacentes ao tema.
O conceito é estudado e deslocado para o contexto das experiências dos estudantes. É
nesse momento que chegamos a última etapa: a conceituação. Quando encontramos na História
da Filosofia, nos mais diversos períodos e experiências, algum conceito que possa ser redefinido,
repensado, deslocamos esse conceito, através de nossa imaginação criadora (professores e
estudantes) para o nosso problema. E é exatamente nesse aspecto que concretizamos a
experiência filosófica. É a partir dessa sequência de etapas que se dá uma seleção de
procedimentos metodológicos e conteúdos significativamente filosóficos e atraentes para a
efetivação de um ensino como experiência do pensar

3 - METODOLOGIA
Para a efetivação da pesquisa procedemos inicialmente com a preparação de uma oficina
sobre os principais aspectos da pesquisa científica. Abordamos nessa oficina a questão do método
na pesquisa, técnicas de documentação do material da pesquisa e as modalidades e metodologias
de pesquisa. Em seguida, realizamos estudos coletivos acerca das referências selecionadas para
abordagem do problema. Durante esses estudos iniciamos os procedimentos de documentação
(resumos, fichamentos) dos textos do referencial teórico para posterior organização.
A investigação seguiu a partir da análise do livro “O que é fanzine?” de Henrique
Magalhães (1992). Inicialmente realizamos a leitura da apresentação e da definição de fanzine
dada pelo autor. Depois, iniciamos o tópico sobre a história dos fanzines destacando alguns
pontos para compreendermos o contexto histórico que propiciou o surgimento de tal. O trabalho
do autor baseia-se na análise de fanzines, em que os toma como principal fonte bibliográfica.
Divide-se em 3 partes: Na primeira parte, há a definição do que é fanzine, como sendo uma
publicação informativa, alternativa e amadora, produzida por fãs e dirigida aos que se interessam
por tal. O fanzine caracteriza-se como um gênero de expressão artística em forma de “panfletos”.
Surgiu nos Estados unidos na década de 30 e inicialmente divulgando publicações de ficção
científica, mas somente na década de 40 que o termo foi cunhado por Russ Chauvenet, e deriva
das contrações das palavras fanatic e magazine, significando revista do fã. Por divulgarem
informações não massificadas, isto é, diferentes da grande imprensa, passou a ser visto como
vantajoso produto de divulgação de ideias. Possui um caráter prático, desde a ilustração à
distribuição e a venda, possibilitando aos seus praticantes liberdade de criação exigindo tempo e
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habilidade, constituindo-se como uma atividade tanto prazerosa quanto desgastante. O primeiro
fanzine do qual se tem notícia chama-se The Comet e foi criado por Roy Palmer em maio de 1930
para um jornal denominado Science correspond clube. E também sua história no Brasil, donde a
difusão pode ser dividida em 4 fases: A primeira foi a mais intelectualizada e veiculava superheróis e faroeste. A segunda fase foi quando começou a se popularizar entre 1977 a 1982. A
terceira foi quando além de serem muito procurados, passaram a ser muito produzidos. A quarta
fase marca a crise, no fim dos anos 80, dada a diminuição da procura. A partir do contexto
histórico compreendemos o por quê de os fanzines hoje em dia não serem tão conhecidos, visto
que houve uma crise que dura até os dias de hoje, em que as propostas coletivas dos faneditores
sempre encontram barreiras para superar, ocasionando a redução do público e fazendo assim o
fanzine ser uma produção em que depende exclusivamente do desejo de cada um em continuar
fazendo circular suas ideias. Dessa forma, sua especificidade original possui importância na
sociedade, de forma que se constitui como possibilidade de liberdade de expressão, priorizando
não o lucro, mas o intercâmbio de ideias, informação e participação.
Enfim, analisamos o texto “Da marginalidade à sala de aula: o fanzine como artefato
cultural, educativo e pedagógico”, da Ioneide Santos Nascimento. Nesse texto, a autora descreve
suas reflexões sobre o uso do fanzine em sala de aula através de suas experiências. A leitura
associa o fanzine ao contexto escolar, de forma a aponta-lo como dispositivo educativopedagógico, isto é, como uma ferramenta de ensino-aprendizagem para a produção de ideias e
incentivo à livre expressão, ressaltando a importância da construção de novos caminhos nas
práticas educativas, visto que para além de valores éticos e estéticos, há o despertar crítico dos
educandos.

4 - RESULTADOS E DISCUSSÕES
Esta pesquisa está fundamentada numa postura analítica de um referencial que nos ajudou
a compreender a complexidade do ensinar e do aprender e da relação do professor com o
estudante. Nela, a finalidade foi analisar o fanzine como dispositivo pedagógico capaz de
contribuir para a compreensão dos conteúdos ministrados na matéria de Filosofia e para a
experiência filosófica propriamente dita. Sendo assim, o enfoque inicial foi: “O que é fanzine?”,
“Como ele pode atuar enquanto ferramenta que possibilita um processo de experiência de
pensamento?”, “Qual a importância de viabilizar uma atividade didática que fomente o pensar
reflexivo?”
Para fazer um fanzine, tradicionalmente utiliza-se recortes e colagens que serão alocados
em folhas sulfite junto de experimentações escritas, quais sejam, produções independentes feitas
pelos próprios estudantes, como poemas, frases e aforismos, a fim de contribuir para a construção
de elementos textuais que dialogam com as imagens e posteriormente multiplica-los por meio de
fotocópias. É uma ferramenta educativo-pedagógica que permite a liberdade de expressão por
parte de quem produz, tornando-se assim interessante porque exige um envolvimento dos
estudantes para que planejem a produção com o objetivo de aprender, comunicar, inovar, e
divulgar (SEVERINO, 2014, p.11).
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De acordo com Nascimento (2014a, p.121), “o fanzine funciona como elemento de
percepção sócio-histórico-cultural do indivíduo em seu ambiente coletivo”, isto é, a percepção
enquanto forma de interpretação permite a transformação das informações para identificarmos e
construirmos práticas e atitudes com base em significados adquiridos ao longo do processo de
formação, pois as relações entre os sujeitos e o mundo relaciona-se aos processos de aprendizado
com base em determinadas situações. Os estudantes, nesse sentido, são capazes de produzir
sentidos autênticos do conteúdo estudado em sala de aula levando em consideração as
experiências vividas historicamente, atualizando a compreensão da sociedade e contribuindo para
as transformações no mundo da cultura.
O uso do fanzine pelo professor se dava do seguinte modo: trabalhava um assunto de
filosofia através do livro didático e de outras referências e depois pedia para que os estudantes
produzissem um fanzine no qual aqueles conteúdos aparecessem em forma de imagens e textos
curtos (poemas, aforismos, frases, músicas). Era uma atividade muito livre, com exceção do tema.
Este o professor definia e cada grupo de estudantes faria desse tema um fanzine original, com um
título, textos próprios e colagens. Os estudantes depois de prepararem o material fariam uma
exposição na turma para o professor e os demais colegas.
Desse modo, ao utilizarmos o fanzine em sala de aula proporcionamos um exercício de
pensamento que pode ser caracterizado como uma experiência na qual o estudante forja um
conceito a partir das suas vivências e o forja a partir de uma problematização filosófica.
O professor de filosofia procurou trabalhar o fanzine em um contexto diferente da
produção tradicional, conservando suas características literárias mas voltadas ao sentido de
utilizá-lo como dispositivo educativo que pudesse, de acordo com o assunto abordado, permitir ao
aluno associar teoria à prática, escola e sociedade, tomando-o como entendedor do seu papel
social.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
A construção de nossas ideias através da interpretação das ideias de outros autores nos
conduz a uma reflexão atenta para a atualidade. De acordo com Japiassu (1999, p.59), nos dias de
hoje, afirma-se que os conteúdos transmitidos aos alunos aprisionam sua autonomia de pensar na
medida em que a escolha dos métodos de ensino pautam-se por uma aprendizagem de
assimilação passiva a qual traz consequências perversas, tais como: os alunos passam a trilhar o
caminho do conhecimento vislumbrando somente ingressar no ensino superior ou no mercado de
trabalho. Essa “desnaturação” da ciência precisa ser repensada nesse sentido pelo fato de que
cabe ao jovem perceber que não deve acumular conhecimento apenas por conveniência, mas sim
para assimilar que o conhecimento deve ter por base a discussão crítica que permite vincular os
princípios dessa mesma construção. O autor é convicto ao afirmar que o ato de pensar deve
acompanhar o de aprender, e que não se deve limitar-se a apenas absorver conceitos e fórmulas
prontas.
Portanto, concordamos com Nascimento (2014), que o trabalho com fanzine nos permite
transitar por diferentes caminhos, utilizando representações que comunicam significados,
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construindo e reconstruindo saberes que potencializam o poder de intervir como sujeitos
pensantes no meio sociocultural. Constatamos que a partir do momento em que foram
incentivados a produzir, os estudantes se dedicaram mais, houve uma maior aproximação dos
colegas e um maior interesse pela matéria. Essa interação possibilita transformações à medida
que estimula a construção de conceitos, permitindo que haja certo gosto pela capacidade de
externar suas ideias, de se organizar para mostrar como pensam, o que entenderam sobre
determinado tema, a forma como lançam seu olhar procurando assimilar conhecimentos já
construídos com o que se vive.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo criar uma plataforma
web que apresente conteúdos referentes à música de
protesto no âmbito da ditadura militar, bem como
conhecer o contexto histórico-social da época. Ao
analisarmos as canções, disponibilizaremos tais
informações na plataforma. A pesquisa tem natureza
bibliográfica e documental: bibliográfica porque tem em
vista pesquisar em fontes diversas informações acerca do
período da ditadura militar e da canção de protesto e seus
autores; documental porque coletará canções de protesto
que teçam críticas à ditadura militar. As canções, algumas
delas interpretadas, irão compor um acervo digital, um

website, que se apresenta como um novo produto,
utilizando, para isso, tecnologias como PHP, banco de
dados, Java Script, bootstrap, HTML e CSS. Os resultados
mostraram que sim: as criações das canções de protesto
foram influenciadas pelo regime imposto na época, pela
violência e repressão sofrida pela população e pelos
artistas. Os artistas mostraram em versos um dos
principais períodos da história política nacional. Seu
estudo é de suma importância para que, principalmente,
formas de governo como está não se repitam em nossa
nação, além de reconhecermos a grande riqueza musical
deixada por nossos artistas nacionais.

PALAVRAS-CHAVE: Ditadura, Regime, Música, Artistas, Web site.

DIGITAL ARCHIVES MILITARY DICTATORSHIP AND PROTEST SONG: THE STORY
WRITTEN BY VERSES AND TUNES
ABSTRACT
This work aims to create a web platform to
present content related to the protest music under the
military dictatorship, as well as knowing the historical and
social context of the time. By analyzing the songs, make
available such information on the platform. Research has
bibliographic and documentary nature: why literature is
intended to search for various information sources about
the period of the military dictatorship and protest songs
and their authors; documentary because collect protest
songs that weave criticism of the military dictatorship. The
songs, some of them interpreted, will compose a digital

collection, a website, which presents itself as a new
product, using, for this, technologies such as PHP,
database, Java Script, bootstrap, HTML and CSS. The
results showed that yes: the creations of protest songs
were influenced by the tax regime at the time, violence
and repression suffered by the population and by the
artists. The artists showed in verse one of the major
periods of national political history. Their study is of
paramount importance that mainly forms of government
as it is not repeated in our nation, and we recognize the
great musical wealth left by our national artists.

KEYWORDS: Dictatorship, Regime, Music, Artists, Web site;
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1. INTRODUÇÃO
A Ditadura Militar foi o período da história política brasileira em que os militares governaram
o país entre os anos de 1964 e 1985. Algumas das principais características que marcaram este
tempo foram a grande repressão, autoritarismo, supressão da constituição brasileira, perseguição
aos adversários e a censura. Este último aspecto serviu como base de inspiração para diversas
canções produzidas durante o período. O reflexo do autoritarismo e da censura imposta pelos
governantes, resultou em músicas com letras metafóricas que tentavam driblar a forte repressão
sofrida por quem tentasse se opor a tal regime.
A partir disso, pretendemos criar uma plataforma digital focada principalmente na
apresentação de conteúdos referentes à música popular brasileira (a chamada canção de protesto)
no contexto da ditadura militar. No site estariam disponíveis músicas que podem ser apreciadas e
estudadas até os dias de hoje, juntamente com suas análises e o contexto histórico-social o qual
elas evocam.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Para escrever sobre a época do regime militar no Brasil e suas formas de repressão contra
os artistas subversivos ao poder vigente no período, utilizamos de pressupostos teóricos de Fausto
(2012) e Napolitano (1997, 2004). Fausto descreve esse período de uma forma clara e objetiva em
seu livro, mais precisamente no último capítulo: “Era o fim da experiência democrática do período
1945-1964. Pela primeira vez na história do país os militares assumiram o poder com a perspectiva
de aí permanecer, instaurando um regime autoritário”, (FAUSTO, 2012, p. 255).
Fausto (2012) começa descrevendo como os militares conseguiram impor sua repressão e
autoritarismo no país. Eles fizeram isso a partir dos Atos Institucionais, ou AIs, como ficaram
conhecidos. Podemos observar isso no trecho a seguir:
O novo regime começou a mudar as instituições do país através dos
chamados Atos Institucionais (AI), justificados como decorrência ‘do
exercício do Poder Constituinte, inerente a todas as revelações’. [...] Esse
último aspecto seria uma das características do regime militar. (FAUSTO,
2012, p 259).
No período ditatorial do Brasil, houve diversos artistas da música popular brasileira de
destaque que utilizaram suas músicas como veículo de luta contra a repressão sofrida pelo exército
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militar. Geralmente, as letras das canções de protesto eram elaboradas para burlar os sensores,
guiados pelo Ato Institucional Nº 5, que controlava quais materiais artísticos, livres de qualquer
denúncia contra o regime, poderiam ser veiculados publicamente. Entre os principais artistas que
escreveram letras de cunho subversivo ao sistema político vigente naquela época, estão Chico
Buarque de Holanda e Geraldo Vandré, tidos como supostos líderes da MPB e seus movimentos.
Sendo assim, quem ousasse escrever e cantar contra a ditadura era vigiado, perseguido e
repreendido. Caso o artista se recusasse a silenciar-se, era eliminado ou exilado para outro país
(temos o caso de Chico Buarque que, para fugir da repressão, exilou-se na Itália). Tudo era feito a
partir da denúncia e produção de suspeita feitas pelos agentes de repressão, como afirma,
novamente, Napolitano:
A produção da suspeita se fazia pela vigilância a eventos,
personalidades e espaços sociais considerados, em si e por si, “subversivos” e
pela vigilância à atuação pública ou às ligações partidárias de personalidades
do meio artístico musical. Além de certos espaços sociais serem considerados
suspeitos, qualquer atitude poderia ser qualificada como subversiva, fosse ela
de ordem político-ideológica ou comportamental. As inferências dos agentes
da repressão, porém, não eram aleatórias, na medida em que se pautavam
pelo imaginário que aglutinava, muitas vezes sem a mínima plausibilidade, o
medo à desordem política e social com a dissolução dos laços morais e
familiares, pautados por um pensamento ultraconservador. Para a lógica da
repressão as duas coisas andavam pari passu e, nesse sentido,
compreendemos por que tanto Chico Buarque quanto Caetano Veloso, dois
artistas com posições ideológicas e graus de engajamento político distintos,
eram vistos como ameaças à ordem vigente. (NAPOLITANO,2004, p.109)
A música de protesto era um meio eficaz para tentar chamar a atenção pública para o que
estava ocorrendo na política e fazer com que cidadãos se reunissem contra a repressão injusta.
Embora o material artístico do período fosse extremamente controlado pelos sensores, havia
aquelas músicas que conseguiam circular sem serem notadas pelos repressores. Quando estações
de rádio burlavam a regra e colocavam no ar músicas de teor subversivo, eram invadidas e
destruídas. Em virtude disso, muitas estações de rádio da época saíram do ar.
Para o desenvolvimento do website, é necessário entender os principais fundamentos que
cercam a concepção e criação gráfica para a Web, para isso utilizaremos o livro Webdesign: Teoria
e Prática, de Anielle Damasceno (2005). Nele, Damasceno expõe a história do Webdesign e sua
evolução ao longo dos últimos anos, desmembrando detalhadamente cada um dos tipos de sites
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existentes; explica os principais fundamentos teóricos que cercam a utilização de formas e cores;
analisa cuidadosamente o efeito da tipologia no design gráfico; analisa a diagramação e usabilidade,
concepção de layout, ilustração e pixel art; sempre indicando os erros mais comuns contra o bom
design para a Web, além de comentar os principais fundamentos da legibilidade nos sites. Para que
que nosso site fique mais dinâmico, usamos também a tecnologia PHP:
PHP é uma linguagem de programação criada em 1994 por Rasmus
Lerdorf, e feita para gerar páginas com conteúdo dinâmico, criar, abrir, ler,
escrever, apagar e fechar arquivos no servidor. Esta linguagem pode coletar
dados de formulários, enviar e receber cookies, além de adicionar, excluir,
modificar dados em seu banco de dados e não é limitado a HTML de saída.
(PABLO DALL’OGLIO, Apud. DIAS, SILVA, 2015, p.17)
Como podemos observar no trecho, a linguagem permitirá que o torna o site mais bonito
visualmente, tirando as marcações textuais que o HTML permite. Usaremos também Banco de
Dados para salvar todas as canções, letras, imagens e vídeos das imagens. Um banco de dados é um
local de armazenamento que servirá para manutenção dos conteúdos existentes no site.
Bancos de dados possibilitam o controle e a disponibilização de
informações e por isso tornaram-se elementos indispensáveis. E a expressão
Banco de Dados originou-se do termo inglês Databanks. Este foi trocado pela
palavra Databases – Base de Dados – devido possuir significação mais
apropriada. (SETZER; CORRÊA DA SILVA, Apud. DIAS, SILVA, 2015, p.17)
Uma das suas principais vantagens é segurança aplicada as informações, a certeza de que
elas não se perderão. Somente um SGBD poderá alterar o banco, modificando as informações.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Diante de todo o projeto exposto e realizado, podemos constatar a real importância de que
o nosso trabalho desenvolvido tem para o acréscimo de conhecimento para todo o público que
acessará nosso portal. Foi através da pesquisa e da construção do site que percebemos a relevância
do passado e das vozes que marcaram uma geração para a libertação e construção de uma
democracia livre. Saber do contexto histórico das gerações anteriores é essencial para o
entendimento do presente em que vivemos. Pensando deste modo, o nosso projeto pode ter um
papel esclarecedor na vida daqueles de que ainda não têm ideia de como o período da ditadura se
constituiu de um momento obscuro, permeado pelo sofrimento, perseguição e revoltas e do papel
de grandes artistas da MPB que, através de suas inteligentes “canções de protesto”, conseguiram
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burlar o sistema de repreensão do exército militar e divulgaram suas mensagens e expressaram a
indignação da maioria da sociedade brasileira daquele período. A seguir, iremos apresentar o o
resultado final de todo o estudo deste trabalho.
Na página inicial, pensamos em colocar um carrossel de imagens que retratassem o período
da história e os artistas, seria uma espécie de introdução para o usuário entender de que se trata o
site, incluindo um menu visível que auxiliaria o acesso ao conteúdo. Como podemos ver na Figura
1:

Figura 1: Página inicial da plataforma.

Em seguida, como podemos observar na Figura 2 e na Figura 3, o usuário, antes de ir para a
parte das canções, poderá ler dois textos disponíveis para conhecer melhor o contexto: um
contando, de forma curta, o que foi a ditadura militar, outro falando do que foi as canções de
protesto e o que elas significam. O textos foram escritos por nós mesmos, mediante pesquisa feita.

Figura 2: Menu.
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Figura 3: Página que descreve a respeito da ditadura militar.

Logo após,ao clicar no menu, o usuário iria para a página que explica o que foram e o
surgimento das músicas de protexto. Como podemos ver na Figura 4 e 5:

Figura 4: Menu.
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Figura 5: Página sobre as canções de protesto.

Enfim, analisando as Fuguras 6 e 7 percebemos que ao clicar em músicas, o menu
exibiria uma lista separada por década para facilitar o entendimento do conteúdo:

Figura 6: Página menu das músicas separadas por década.
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Figura 7: Página das canções de protesto dos anos 60.

Este mesmo estilo repete-se nas outras duas páginas. Ao clicar em uma das canções, exibiria
a tela dedicada a página de análise. Nela estariam contidas um vídeo da canção, a letra da música e
a análise, Como podemos ver na Figura 8:

Figura 8: Página com a canção, sua análise e letra.

4. CONCLUSÃO
Através da integração da Literatura, História e da Programação, conseguimos concretizar
nossas propostas de apresentar algo que somasse ao intelecto de todos os envolvidos no trabalho:
Desde nós, criadores, até o público-alvo, relembrando e alertando sobre as memórias provenientes
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do período ditatorial e enaltecendo a obra dos grandes artistas nacionais que serviram de pilares
para a formação da música popular brasileira. “Não há paz sem guerra. ”

5. REFERÊNCIAS
DAMASCENO, A. Webdesign: Teoria e Prática. 2. ed. Florianópolis: Editora Visual Books Ltda, 2005.
FAUSTO, B. História concisa do Brasil. 2. ed. São Paulo: EDUSP, 2012.
NAPOLITANO, M. A canção engajada no Brasil: entre a modernização capitalista e o autoritarismo
militar (1960/1968). Curitiba: UFPR, 1997.
NAPOLITANO, M. A MPB sob suspeita: a censura musical vista pela ótica dos serviços de vigilância
política (1968-1981). Revista brasileira de história, São Paulo, v. 24, n. 47, p.103-126, 2004.

XII CONGIC | II
II SECITEX

1562

SÃO RAFAEL: HISTÓRIA DE UMA POPULAÇÃO QUE TEVE SUAS MEMÓRIAS
INUNDADAS PELO PROGRESSO ¹
4

5.

B. L. S. FONSÊCA¹; A. B. C. CABRAL²; J. P. J. LOPES³; Y. Y. S. MELO ; A. P. BEZERRA
1
2
3
brunafonseca0@hotmail.com ; bia.carvalho13@hotmail.com ; patricialopes2011@live.com ;
4
5
silvaayonne@outlook.com ; aline.peixoto@ifrn.edu.br .

RESUMO
Esse estudo busca analisar a história da população de
São Rafael, uma cidade localizada na região do vale do
Açú, que possui cerca de 8.111 habitantes (IBGE, 2010);
após a construção da barragem Engenheiro Armando
Ribeiro Gonçalves teve sua antiga sede submersa pelas
águas dessa construção grandiosa. Diante disso, seus
moradores tiveram que se realocar no que viria a ser sua
nova cidade, deixando para trás suas terras – principal
fonte de renda para a maioria da população – como
também o palco de suas histórias, desde seu nascimento
até o ano de 1983, finalização da construção desse
reservatório (DNOCS, 1983). Com isso se viu a riqueza de

detalhes que a história dessa cidade carrega, e o quão
importante seria apurar as memórias desse relicário, que
nos reafirmam a construção dos indivíduos rafaelenses
por meio do passado e marcas carregadas por esse povo
hospitaleiro e pacato, como é caracterizada a população
dessa cidade. A partir dessas análises feitas por meio de
livros, documentários e falas de residentes buscamos
relacioná-las com a construção da identidade dos
indivíduos. Para isto, o trabalho foi dividido em
Introdução,
Revisão
Bibliográfica,
Metodologia,
Resultados e Discussões, Conclusão e Referências
Bibliográficas.

PALAVRAS-CHAVE: Construção, barragem, indivíduos, memórias, realocar.

SAN RAFAEL: A POPULATION OF HISTORY THAT HAD YOUR MEMORIES FLOODED
BY PROGRESS
ABSTRACT
This study aims to analyze the history of the population
of San Rafael, a town locatec in the Acu Valley region,
which has about 8,111 anhabitants (IBGE,2010); and
after dam construction Engineer Armando Ribeiro
Gonçalves had its former headquarters submerged by
the Waters of this great building. Therefore, its
residentes had to relocate in what would be his new city,
leaving behind their land – main source of income for the
majority of the population – as well as the stage of their
stories, from birth until the year 1983, completion of the
construction of this reservoir (DNOCS, 1983). Thus we

saw the wealth of detail that the history of this city bears
and how importante it would be to ascertain the
memories of this reliquary, we rearffirm the contruction
of rafaelenses individuals through the past and brands
carried by this hospitable and peaceful people as
caracterized the population of that city. From these
analyses through books, documentaries and speeches
residentes seek to relate them to the construction of
social identity. For this, the work was divided into
Introduction, Literature Review, Methodology, Results
and
Discussion,
Conclusion
and
References.

KEYWORDS: Construction, dam, people, memories, relocate.
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1. INTRODUÇÃO

A cultura constitui uma das bases para a identificação do sujeito perante a
sociedade, é nela que estão dispostos os costumes, crenças e hábitos do homem, e é nela
que também todo o corpo social se difere. Em uma sociedade progressivamente fluida, é
nesta cultura em que o individuo encontra as respostas para reafirmar sua própria
identidade. Neste processo de identificação não só individual, mas primordialmente
coletiva, o espaço no qual uma história foi transcorrida – seja de um ser ou de um grupose torna elemento chave para aquela cultura.
É característica da história se relacionar diretamente com o tempo (SILVA e LIMA, 2009).
Assim, os eventos que ocorrem, precisam ser inseridos num lugar e em determinado tempo, seja
ele curto ou longo. Esses acontecimentos são partes da vida de inúmeros indivíduos, e devido o
seu valor e repercussão, transformam-se em memórias permanentes e determinantes no meio de
um delimitado grupo.
No interior do Rio Grande do Norte, em uma cidade denominada São Rafael, temos a
contextualização de que espaço e memória estabelecem uma relação em que caminham lado a
lado, contribuindo para a formação dos sujeitos. São Rafael fundada inicialmente em 1948 teve
por volta da década de oitenta, as memórias de sua população literalmente inundadas, por um
projeto que futuramente proveria o desenvolvimento daquela região.
Como objetivo deste estudo evidenciamos a importância de um espaço na construção
cultural de um corpo social, em que o progresso deve ser um aliado, e não uma forma de destruir
as memórias construídas por um povo. Para isso, dividimos o trabalho em: A importância da
cultura do meio na formação do indivíduo; Construção da Barragem, como foi dada essa notícia
aos moradores e como agiram inicialmente; Manifestações Culturais, que demonstra formas de
como as pessoas encontraram meios para externar todo aquele sentimento que lhes consumia; e
por último, Reações da População em Relação a Mudança de Cidade, que são alguns fatos
ocorridos durante todos os preparativos de realocação.
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A palavra cultura tem sua origem no latim, e possui como significado cultivar. A partir daí,
nos remete que a cultura é algo que deve ser preservado ao longo dos anos como uma herança
que atravessa gerações e constrói a identidade de um povo. Consoante Adriano “A identidade de
um povo está na sua cultura. Pode-se entender como tudo aquilo que é construído pelo ser
humano, incluindo os mitos, símbolos, ritos, crenças, todo o conjunto de conhecimentos e todo o
comportamento. Portanto, conhecer e valorizar a cultura são autoafirmações do que se é. A
definição da própria identidade cultural implica em distinguir os princípios, os valores e os traços
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que a marcam, não apenas em relação a si própria, mas frente a outras culturas, povos ou
comunidades. São aspectos peculiares de um determinado povo com suas crenças, ritos e
experiências comuns que formam a identidade particular.” (ADRIANO, 2014, p. 28)
Tomando como base as vivências que formam a história de um indivíduo e sua sociedade,
observa-se o quão importantes elas são para a formação do mesmo. Como é o caso de São Rafael,
que teve sua identidade reafirmada perante a construção de uma barragem, que vinha a mudar o
curso são somente das águas do Rio Piranhas, como também de todos os que ali residiam. De
acordo com Mendes et. al, “A construção da identidade não ocorre de um momento para o outro.
Ela vai sendo edificada a medida em que o personagem vai interagindo com o ambiente
vivenciado ao seu entorno. Possui características diferenciadas em razão do meio vigente, ou seja,
das diferenças culturais. Cada problema encarado e cada vivência experiênciada contribuem para
o processo de construção da identidade.” (MENDES et. al, 2013, p. 2)

2.1 A CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM
A construção da barragem foi um episódio inesperado para todos em São Rafael,
inicialmente não se acreditava que isso viesse a acontecer. Posteriormente, com as visitas de
assistentes sociais contratadas para preparar a população e todo o aparato necessário para a
construção foi-se acreditando que o “fim” de São Rafael estaria próximo.
“O preço do progresso que altera a natureza, dessa vez quer acabar com o resto da
pobreza”. Acerca das falas de Dona Altanir de Souza, uma moradora da cidade de São Rafael, no
documentário “São Rafael, águas passadas que movem moinhos” é possível identificar as tristezas
oriundas do processo de construção da barragem, em que o desenvolvimento e progresso vieram
acompanhados de perdas culturais de um povo.
Após aproximadamente trinta anos, “a antiga São Rafael” - como é chamada hoje - deu
lugar a construção da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, que é um dos maiores reservatórios
de água do RN. Mesmo que a cidade fosse dar abrigo a uma obra de importância econômica para
toda a região, os habitantes da cidade se opuseram a esta ideia, pois teriam que deixar o seu lugar
de origem e migrar para um novo local. Toda uma cultura e memórias de um povo que era
mantido não somente, mas elementarmente, por meio das construções daquela cidade iriam se
inundar em meios as águas da barragem.
Como forma de tentar minimizar a divergência de opiniões entre políticos e população, os
administradores construíram um novo espaço para moradia, no entanto, os anteparos financeiros
não foram suficientes para convencer toda a população, que diante da tristeza de abandonar suas
terras, alguns tentaram até mesmo suicidar-se. Eis que o valor de uma terra para aquela
população no se contém apenas na esfera financeira, mas também na emocional, algo incomum
perante a sociedade contemporânea que é caracterizada pelo valor econômico das coisas.
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Mesmo com a resistência a mudança para a nova cidade, que viera a ser projetada para
que a população pudesse se realocar antes que a antiga fosse inundada, muitos precisaram ver as
casas sendo submersas para poder se retirar do local. No entanto, a projeção da nova cidade não
era o bastante, tendo em vista que no antigo espaço havia não só moradias, como também o
sustento de toda a população, seja agricultura ou pastoril. Ao colocar a população na nova área,
estes estariam desprovidos de quaisquer bens para a retirada de seu sustento. O que enfatiza que
a transposição da barragem para São Rafael não foi em nenhum ponto, benéfica para a população,
e que foi realizada para apenas atender as necessidades de grandes órgãos, e da pequena parte
popular com maior poder aquisitivo.
2.2 MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
Após a transferência dos moradores da antiga São Rafael para sua nova morada, alguns dos
habitantes passaram a escrever sobre a cidade. Poesias, pinturas, músicas e outras memórias
sobre a estância que haviam deixado para trás eram retratadas pela população; tudo para manter
viva a memória da tão amada terra. O poeta Rafael Arcanjo residente na primeira São Rafael,
escreveu poemas e poesias recordando o lugar e o que acontecera ao mesmo. Os moradores da
nova cidade demoraram a se acostumar com a mudança, relatavam que antes suas casas eram
maiores, tinham suas terras, e de repente foram pegos de surpresa tendo que sair de suas
moradas.
Nos dias de hoje, São Rafael é uma cidade conhecida por sua cultura e história, o que atrai
diversas pessoas de todo o estado a visitar o lugar. O símbolo da cidade era a torre da antiga
igreja, que não só mostrava que ali havia uma cidade, como também representava a resistência
daquele lugar que o progresso fizera afundar. Artistas locais se inspiram na torre da igreja para
reproduzir pinturas e desenhos. Alguns livros foram publicados contando a história de São Rafael,
entrevistas com moradores, documentários e outros relatos mostram que para os antigos
moradores da cidade a memória da velha cidade permanece viva.
Logo a cidade ficou conhecida como Atlântida do Sertão, o símbolo principal da cidade - a
torre da igreja - desmoronou no ano de 2011 depois de mais de 20 anos submersa nas águas da
barragem. O turismo no município cresceu, além da cidade submersa há ainda outros locais
históricos, como A Casa da Baronesa no sitio Serra Branca, o sítio arqueológico Fazenda Lágea
Formosa, reconhecida como um dos pontos turísticos do estado, por suas pinturas rupestres,
escalações em pedras, e visita as piscinas naturais feitas pela ação do tempo nas rochas.
No ano de 2012, com a grande seca que nos atinge, aos poucos a antiga cidade surgiu em
meio às águas. As ruínas da antiga São Rafael trouxeram lembranças aos seus velhos moradores,
além da igreja, outras casas ainda têm suas paredes de pé. Todos os dias a velha cidade recebe
visitas, seja de seus moradores ou de pessoas atraídas pela história do local. Essas pessoas se
emocionam ao ver as ruínas do que antes fora seu lar. Lembram bem de como era a vida ali, de
suas famílias e do sofrimento que enfrentaram quando tiveram de sair de suas casas. É uma
história que não morrerá, estará sempre na memória de todos que ali vivem, inclusive das novas
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gerações, a quem são passadas as histórias de pai para filho. O progresso não para, tudo agora é
lembrança do que antes fora uma cidade.

2.3 REAÇÕES DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO À MUDANÇA DE CIDADE
Com o anuncio do Projeto Baixo-Açu, que tinha como principal intuito a construção da
Barragem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, a população de São Rafael se vê “sem chão”, já
que para isto, teriam que sair de suas origens e se realocar em um espaço que viria a ser a nova
cidade. Muitas pessoas se desesperaram, outras tentaram até o suicídio, foram tempos bastante
difíceis para toda população.
Como é citado por alguns moradores, inicialmente não se acreditava que isso realmente
fosse ocorrer, mas com a chegada do maquinário e dos operários para dar início a obra,
finalmente os moradores aceitaram o que viria a ser o fim da sua tranquilidade. Algumas pessoas
não queriam sair, e só chegaram a tirar seus pertences realmente quando a água começou a subir
e cobrir as primeiras casas da cidade.
Uma das partes mais difíceis foi a retirada dos despojos mortais do então cemitério da
cidade. Foram mandadas cartas para os familiares, convocando para assistirem a retirada das
ossadas, que eram tiradas dos túmulos, colocadas em bolsas e levadas para o cemitério da nova
cidade, que lá seriam organizadas em gavetas de cimento.
Nazira Vargas (1991, citado por COSTA, 2010, p. 135):
“Sim, os mortos também foram arrancados, desenterrados, e este foi um
dos momentos mais pungentes deste drama. E só não foi mais porque os vivos
estavam submersos em tamanha ‘retumba’ que nem mais emoção dispunham
para vive-la com seus mortos. Assim, muitos não atenderam ao chamado do
Dnocs para assistirem a retirada dos restos mortais de seus familiares... Não
tinham mais ‘nervos” para tal...”.

Mesmo avisados de tal decisão, muitos moradores não foram retirar os restos de seus
familiares, muitos destes restos vieram mas até hoje não se sabe de quem são, foi um
emaranhado de casos, cada um com sua singularidade marcada por um povo que estava
completamente sem reação.
No final do ano de 1981, acontece a última festa dançante na antiga cidade, a festa da
padroeira, um dos grupos que se apresentava cantou uma música de surpresa, feita
especialmente para a cidade e deixou uma enorme saudade a todos os presentes. Essa festa foi
um marco para a despedida da antiga cidade. (COSTA, 2010)
Música: Antiga São Rafael
Autor: Trio Cigano
Nessa noite de seresta
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Apesar de toda festa
Sinto mais descompassadas
As batidas do meu coração
Pois curtindo uma tristeza
Sai que agora com certeza
Que deixarei para sempre
Meu lindo e querido torrão

Parto assim cheio de mágoa
Com os olhos rasos d’água
Levo comigo este samba
Que não terá fim jamais
Deixo na antiga cidade
Minha dor, minha saudade
A minha felicidade
Meus primeiros madrigais

Sigo levando esperança
De ser feliz aonde eu for
Sem esquecer tudo aquilo
De que inútil ficou

(Refrão)
Mesmo que a nova cidade
Represente um novo céu
Sentirei uma eterna saudade
De você São Rafael
... São Rafael...!!!
(Citado por: COSTA. p. 187-188)

Nas letras das músicas, nos poemas descritos pelos moradores que são os personagens
principais deste roteiro extenso que é a história de São Rafael, é notório as inúmeras dificuldades
passadas por todos, e o quão complicada foi a readaptação ao novo lugar. Como característica
disso , temos mais uma passagem do livro de Djalmir Arcanjo: ” Vendo que não mais resistiria por
muito tempo em Varzéa Comprida, o poeta Rafael Arcanjo começa se despedir daquele lugar que
ele chamava sua pátria. Despede-se do Rio Piranhas, da vizinhança, da vegetação, do solo, enfim,
de tudo que marcava, ali, mais de trinta anos de sua existência. Penetramos no âmago de suas
nostalgias.” (COSTA, 2010, p.162)
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“ Me lembro minha vazante,
com esforço eu plantava
se o estrume era distante
na cabeça eu carregava e ali tem um pé de manga
e quando eu queria chupava

Na barreira do roçado
tem um grande pé de caju
muitas vezes pelo enfado
eu chupava com pitu
sinto hoje ser expulsado
pela barragem do Açu.”
(Rafael Arcanjo, Citado por: COSTA. p. 162 – 163)
Nos dias de hoje, muitos falam da saudade que sentem do que foi sua cidadezinha, sentem
falta não só do patrimônio material, mas sim do café tomado no alpendre de casa, do bate-papo
no banco da praça, dos passeios na areia do rio. Dos momentos inesquecíveis e indescritíveis
vividos naquele lugar. Foram todas essas lembranças que ficaram na bagagem cultural dos
rafaelenses, enriquecendo até hoje a passagem da cultura de geração para geração. Alguns desses
fatos, de maneira singular, ainda acontecem no presente e trazem a tona vestígios do passado.
Como é afirmado no Dicionário Básico de Filosofia por Japiassú e Marcondes: “A memória pode
ser entendida como a capacidade de relacionar um evento atual com um evento passado do
mesmo tipo, portanto com uma capacidade de evocar o passado através do presente” (JAPIASSÚ e
MARCONDES, 2006).
3 METODOLOGIA
Por meio de consultas feitas ao livro do rafaelense Djalmir Arcanjo da Costa,
documentários, fotos presentes em redes sociais e acerca das falas de alguns moradores que nos
explicitaram seu sentimento de tristeza e saudade por meio destas ferramentas; foi realizado o
estudo das memórias doa população de São Rafael, povo que sofreu e teve que se adaptar a vida
na nova cidade. Com isso, atraiu-se o interesse de contar a história dessa sociedade que nos
exemplifica de maneira instigante a preservação dos costumes e a passagem de valores através
das gerações.
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Por serem naturais de São Rafael, alguns autores desse trabalho puderam contribuir de
modo mais direto, com memórias ouvidas de seus avós e pais durante a infância, como também
histórias contadas nas escolas do município, que buscam manter viva a luta do povo rafaelense em
busca de direitos por suas terras e por medo de perder suas lembranças.
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
São Rafael passou por diversas mudanças, o que inicialmente parecia degradar a história da
cidade e deixar a população órfã de lembranças. Mas posteriormente foi visto que algumas delas
foram primordiais para a formação da bagagem cultural das novas gerações; como é visto neste
estudo que as histórias são passadas assiduamente de pai para filho.
Com a construção da nova cidade, também se observa vários ganhos econômicos como é o
caso do turismo que além de atrair inúmeros visitantes anualmente á cidade, também desperta o
interesse da mídia, com reportagens e documentários sobre as mudanças ocorridas; e autores que
escolhem São Rafael como roteiro principal de suas obras.
5 CONCLUSÃO
Para a formação da identidade de um sujeito é primordial tanto a cultura quanto o espaço
em que estão inseridos. Cada acontecimento que marca um lugar torna-se indispensável para a
formação da bagagem cultural de toda população e das futuras gerações. Nesse caso é notório
que devido às mudanças e dificuldades passadas por todos na cidade, o carinho e apego por suas
origens e crenças tornou-se maior. Pelas páginas do livro é nítido o orgulho que os moradores
nutrem por São Rafael, o que deixa o leitor mais apegado e concentrado a história que hoje é
conhecida não só pelos residentes no município e que atrai cada dia mais expectadores a este
palco de histórias que a cidade se tornou.
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RESUMO
O presente artigo faz parte de um projeto de
pesquisa, o qual está em fase inicial, desenvolvido no
Campus São Gonçalo do Amarante do Instituto
Federal do Rio Grande do Norte. O objetivo deste
estudo é analisar o perfil social e profissional, bem
como a trajetória dos servidores vinculados à Escola
de Aprendizes Artífices de Natal, entre os anos de
1909 e 1937. Essa análise é feita a partir da análise
documental de documentos históricos datados do
período referido, podendo ser: termos de posse,
diários de classe, livros de assentamento de pessoal,

fotografias e relatórios ministeriais. A partir da
análise documental pretendemos atender ao
referido objetivo, inserindo os dados presentes
nesses documentos em um banco de dado na WWW,
o qual permitirá uma visualização mais rápida e
precisa dos dados, ajudando-nos a analisar de
maneira mais detida quem foram os homens e
mulheres que trabalharam na Escola de Aprendizes
de Natal. Espera-se com esse trabalho traçar o perfil
social e profissional desses servidores.

PALAVRAS-CHAVE: Escola de Aprendizes, Natal, Perfil, Servidores.

THE APPRENTICES SCHOOL OF NATAL AND ITS SERVERS: A PROFILE ANALYSIS
(1909-1937)
ABSTRACT
This article is part of a research project, which is in its
initial phase, developed in Campus São Gonçalo do
Amarante of Instituto Federal of Rio Grande do Norte. The
objective of this study is to analyze the social and
professional profile as well as the trajectory of servers
linked to the School of Apprentices of Natal, between the
years 1909 and 1937. This analysis is done from the desk
review of historical documents dating from the period
above, may be: terms of office, class diaries, personal

settlement of books, photographs and ministerial reports.
From the analysis of documents we intend to meet the
above objective by entering the data contained in these
documents in a data bank on the WWW, which allows for
faster and accurate viewing data, helping us to analyze in
a more detailed way who were men and women who
worked on School of Apprentices of Natal. It is hoped that
this work tracing the social and professional profile of
these servers.

KEYWORDS: School of Apprentices, Natal, Profile, Servers.
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1. INTRODUÇÃO
No ano de 1909 foram criadas, a partir do Decreto nº 7.566/1909, pelo então Presidente da
República, Nilo Peçanha, as Escolas de Aprendizes Artífices – EAA. O referido presidente, inspirado
nos modelos de educação profissional para o ensino primário nos países desenvolvidos da época,
tinha planos, mesmo antes de presidir, de criar essas escolas por todo país. Dessa forma, as EAA
foram distribuídas pelas capitais dos dezenove estados brasileiros, sendo elas inauguradas no
decorrer de 1910. Em Natal, a Escola se instalou em janeiro desse ano, no antigo Hospital da
Caridade, onde atualmente funciona a Casa do Estudante de Natal.
Sendo inicialmente destinada aos denominados "desfavorecidos de fortuna", como expunha
o decreto de criação das Escolas, de nº 7.566/1909, a Escola objetivava retirar os rapazes que viviam
no campo da miséria da sociedade e inseri-los no âmbito industrial, através do ensino primário
aliado ao ensino de ofícios específicos, os quais eram, na época, de importância elevada para o
mercado industrial e de serviços no Brasil. Dentre os ofícios oferecidos nas Escolas de todo o país,
em Natal foram escolhidas as oficinas de Alfaiataria, Funilaria, Marcenaria, Carpintaria e Sapataria.
Ocorreu entre os anos de 1909 e 1937 a primeira fase da educação profissional no período
republicano. É nessa fase que foi inaugurada a Escola de Aprendizes Artífices de Natal, a qual teve
como umas de suas principais características o disciplinamento dos alunos, o que, certamente,
associa-se aos elevados índices de evasão verificados no período em análise. É importante destacar
que nesse período o corpo discente era formado apenas por jovens do sexo masculino.
Em virtude do projeto de pesquisa realizado no IFRN – São Gonçalo do Amarante acerca do
perfil socioeconômico dos alunos da Escola de Aprendizes Artífices de Natal, podemos, hoje,
entender melhor quem eram esses aprendizes desfavorecidos de fortuna. A partir dos livros de
matriculas datados de 1924 a 1933, obteve-se o preenchimento dos dados acerca dos discentes da
referida escola (no total foram 1418 alunos registrados em planilhas e em um banco de dados da
web).
As fontes pesquisadas dispõem de dados os quais abordam aspectos como moradia – inclui
estado, bairro, rua e, quando disponível, número –, filiação – bem como profissão do responsável –
e dados gerais do aluno. Foi possível entender os motivos pelos quais se tem elevados índices de
evasão escolar nessa primeira fase da educação profissional, e qual o papel dos rigorosos padrões
disciplinares dessa escola.
Cabia à Escola de Aprendizes de Natal, bem como as de todo o país, formar operários e
contramestres, a partir do fornecimento do ensino prático e os conhecimentos técnicos necessários
aos menores que pretendessem aprender um ofício. (BRASIL, 1909)
Para isso a instituição não é formada apenas por alunos, mas também por servidores. Sejam
eles, entre outros, vigias, faxineiros, diretores ou mestres, todos tinham um papel importante a
desempenhar na EAA. E são a estes sujeitos que se pretende dar foco, bem como àqueles que
compuseram o corpo docente da Escola de Aprendizes de Natal.
Quem eram esses homens e mulheres que fizeram parte da história da Escola de Aprendizes?
De que maneira diretores, professores e mestres estabeleciam e mantinham a disciplina do
ambiente escolar? Acreditamos que as fontes pesquisadas, cujas informações serão organizadas a
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partir do banco de dados, nos permitirão responder a tais questões, de maneira similar ao que foi
feito anteriormente em relação aos aprendizes.

2. REVISÃO DA LITERATURA
Para melhor compreendermos o tema, o recorte temporal e espacial, bem como para se ter
uma melhor visão acerca da realidade vivenciada no período abordado na pesquisa, fizemos uso de
diversas produções no campo da História da educação profissional. Estas obras auxiliam o
desenvolvimento do trabalho, mostrando-nos, em diferentes perspectivas, o tema da pesquisa.
Relativamente à compreensão das práticas disciplinares estabelecidas pelas normas da
Escola e aplicadas por seus servidores, utilizaremos a obra Vigiar e punir, de FOUCAULT (2009).
Para um entendimento mais amplo da época tratada na pesquisa, utilizamos CHALHOUB
(2001), que, em Trabalho, lar e botequim trata, dentre outros aspectos, da transição do trabalho
escravo para o livre no Brasil, destacando a preocupação da recém instaurada República brasileira
em combater a ociosidade e os vícios que marcavam, nas palavras da elite dirigente, as “classes
perigosas”, a partir de da construção de uma nova ética do trabalho, a qual é marcante nas Escolas
de Aprendizes Artífices inauguradas em 1909 no Brasil.
No campo da História da Educação profissional no Brasil, o livro O ensino de ofícios nos
primórdios da industrialização, de Luiz Antônio CUNHA (2005), trata das causas que levaram à
criação das Escolas de Aprendizes e aborda como seria a escola de acordo com os planos dos que
dirigiam a República brasileira, bem como os problemas vivenciados em sua realidade cotidiana.
Diferentemente de CUNHA, em História do ensino industrial, C. S da FONSECA (1986)
apresenta uma leitura mais tradicional do tema, de modo a tomar os documentos que se espalham
pelo seu texto como fontes de uma verdade que não precisa ser questionada. Apesar de
discordarmos da abordagem do autor, Fonseca apresenta inúmeros documentos relevantes ao
nosso trabalho, tais como leis, decretos e relatórios ministeriais.
Numa escala mais local, trabalhos como o de Arilene MEDEIROS nos possibilitaram uma
inserção na história da Escola de Aprendizes de Natal. Em sua obra, a autora dá voz a muitos dos
aprendizes e servidores que fizeram o Liceu Industrial e a Escola Industrial de Natal, a partir da
metodologia da História oral. MEDEIROS, a partir de um variado leque de documentos, propõe-se a
trabalhar com um recorte mais extenso (de 1909 até o fim dos anos 1990) e não tem a intenção de
enfatizar a trajetória de aprendizes e servidores na Escola.

3. METODOLOGIA
O projeto toma como base a análise documental, destacando-se entre as fontes pesquisadas
os termos de posse de funcionários, os livros de assentamento de pessoal, e os relatórios
ministeriais, produzidos entre 1909 e 1937.
Ainda nessa vertente poderemos encontrar dados que contribuam para a compreensão das
causas que contribuíram para o alto índice de evasão, bem como o porquê de tantos alunos serem
eliminados “a bem da ordem”, “a bem da decência” ou “a bem da disciplina”, como é visto nos livros
de matrículas utilizados como fonte de dados para o projeto de pesquisa. Isso é importante, pois
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evidencia a relação entre mestres e aprendizes, bem como com todo o corpo docente. Qual seria
então a importância de um vigia para uma escola daquele período? Quais os mecanismos usados
para vigiar os alunos? Qual a relação entre as práticas desses profissionais com os índices de evasão?
Quais gêneros compunham o corpo de servidores? Haviam mulheres trabalhando nessa Escola?
Estas dentre as demais questões relevantes à gestão do conhecimento obtido a partir da
catalogação dos dados serão levantadas e respondidas ao decorrer do desenvolvimento do projeto,
agora com novo foco.
Posteriormente à análise documental será realizada a inserção dos dados dos servidores
presentes nos documentos em um uma planilha do Excel, para uma leitura analítica inicial. Para que
dessa forma se tenha um melhor controle das informações em questão ao serem transportadas
para um banco de dados na World Wide Web (WWW). Este banco já foi desenvolvido e usado para
o preenchimento dos dados acerca dos alunos da EAA em um outro projeto de pesquisa feito pelos
mesmos autores.
É importante frisar que embora os termos de posse aos quais temos acesso compreendam
o recorte temporal estabelecido pela pesquisa, como forma de agregar mais informações,
utilizaremos de outras fontes documentais e históricas, como os relatórios ministeriais, produzidos
anualmente, os quais apresentam vários dados sobre as Escolas de Aprendizes e seus respectivos
frequentadores. Como fonte principal, os termos de posses estão retratados, como exemplo, na
Figura 1.

Figura 1: Termo de posse datado de 1909.

O texto contido na Figura 1 nos diz: “Termo compromisso que assina o cidadão Virgilio Vieira
de Mello, para exercer o cargo de Porteiro Continuo da Escola de Aprendizes Artífices deste estado”.
Podemos considerar dois dados principais ao analisarmos e transcrevermos as palavras contidas
neste material: o nome do servidor e seu respectivo cargo. É a partir dessa análise documental que
extraímos, dentre estas informações, demais as quais nos possibilita um entendimento da realidade
do período e dos sujeitos estudados.
Outra fonte relevante são os registros fotográficos. Neles podemos observar características
do momento estudado, destacando suas peculiaridades, bem como os aspectos comportamentais
da época. A Figura 2 se trata de um registro fotográfico dos primeiros funcionários da Escola.
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Figura 2: Registro fotográfico dos primeiros servidores da EAA de Natal/RN.

No registro fotográfico acima podemos retirar alguns dados, da mesma maneira como foi
exemplificado com os termos de posse. Ao analisarmos a fotografia pode-se perceber ligeiramente
o quantitativo de servidores do gênero masculino o qual se sobressai ao do feminino, e esse fato
pode revelar aspectos relevantes quanto à época. Outros pontos os quais poderiam ser abordados
seriam a maneira como esses servidores se vestem, sua fisionomia, sua etnia, seu semblante, entre
outros aspectos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A partir do estudo do estado da arte não se encontra, até então, obras que enfatizem o perfil
dos servidores dessa Escola, muito embora se tenha trabalhos relevantes já produzidos sobre a
História da Educação profissional no Brasil e no Rio Grande do Norte, a destacarem o contexto
histórico do período em questão, a realidade política que propiciou a criação das Escolas de
Aprendizes, bem como a trajetória que essa instituição tomou ao decorrer do tempo, sem contudo,
devemos frisar, analisarem o perfil dos servidores que fizeram parte da história da escola.
Uma das questões mais relevantes dessa pesquisa é tratar de entender quem eram as
pessoas que compunham o corpo de servidores da Escola de Aprendizes. Quem eram esses homens
e mulheres? Como a disciplina era empregada por estes no ambiente escolar? Acreditamos que as
fontes pesquisadas, cujas informações serão organizadas a partir do banco de dados, nos permitirão
responder a tais questões, de maneira similar ao que foi feito anteriormente em relação aos
aprendizes.
Esperamos, com o projeto, definir com maior clareza o perfil dos profissionais que atuaram
na Escola de Aprendizes Artífices de Natal, entre os anos de 1909 e 1937.

XII CONGIC | II
II SECITEX

1576

Vale destacar que os dados analisados ficarão salvos em uma base de dados na internet, a
qual, posteriormente, poderá ser acessada por pessoas interessadas em pesquisarem sobre o tema
abordado na pesquisa.

5. CONCLUSÃO
O objetivo geral do projeto de pesquisa, desenvolvido no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte campus São Gonçalo do Amarante, o qual embasa este
trabalho cientifico é de analisar o perfil social e profissional, bem como a trajetória dos servidores
vinculados à Escola de Aprendizes Artífices de Natal, entre os anos de 1909 e 1937. De tal forma,
pode-se dizer que a partir dos métodos que estão sendo e serão utilizados no desenvolvimento da
pesquisa, tal meta poderá ser concretizada.
Pouco se sabe sobre os servidores que participaram da formação e histórico da EAA, e é a
partir dessa realidade que surge o interesse em pesquisar nessa temática. Por ser um tema pouco
discutido no cenário local, e levando em consideração que essa Escola é a base, o início, do que hoje
se conhece como Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o tema é rico em discussões as quais se
aprofundadas podem fornecer informações que fazem compreender os antecedentes da atual
instituição.
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RESUMO
O âmbito da pesquisa compreende a cozinha
popular da microrregião do Litoral Sul
Potiguar, constituída pelos municípios de
Arês, Baía Formosa, Canguaretama, Espírito
Santo, Goianinha, Montanhas, Pedro Velho,
Senador Georgino Avelino, Tibau do Sul e Vila
Flor. A cozinha popular ou “cozinha pobre” é
caracterizada por ser mais cotidiana, sem
grandes refinamentos técnicos, reelaborada
no dia-a-dia pelas classes populares, que,
muitas vezes produzem alimentos avaliados
no âmbito do senso comum como comida

caseira, “tradicional”, “pesada”, “artesanal”,
“grosseira”, “forte”, “rústica”, “monótona”,
com “sustância”, “pra encher o bucho”. Nesse
contexto, serão ressaltados os significados, os
aspectos socioculturais e identitários em
torno das escolhas alimentares das referidas
comunidades, observando aspectos da
memória e sensibilidade coletivas no processo
de construção social da cozinha e da comida
popular.

PALAVRAS-CHAVE: cultura, cozinha, popular, litoral, RN.

THE POPULAR KITCHEN OF THE SOUTH COAST MICROREGION
ABSTRACT
The research scope includes the popular kitchen
micro-region of the South Coast Potiguar,
comprising the municipalities of Ares, Baía
Formosa, Canguaretama, Holy Spirit, Goianinha,
Mountains, Pedro Velho, Senator Georgino
Avelino, Tibau do Sul and Vila Flor. The popular
kitchen or "poor kitchen" is characterized by
being more everyday without major technical
refinements, reworked in the day-to-day by the
popular classes, which often produce feedstuffs

evaluated under the common sense as
foodhome, "traditional", "heavy", "craft",
"rough", "strong", "rustic", "dull" with
"sustenance", "to fill the stomach." In this
context, it will be highlighted meanings, sociocultural and identity aspects around the food
choices of those communities, observing
aspects of collective memory and sensitivity in
the process of social construction of kitchen and
popular food.

KEYWORDS: culture, kitchen, popular, coast, RN.
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1. INTRODUÇÃO
Na Microrregião do Litoral Sul Potiguar, a presença expressiva dos coqueirais, da agricultura
de subsistência baseada no cultivo de mandioca, feijão, milho e fava, de extensos canaviais, dos
quintais com frutíferas diversas (nativas e exóticas), além dos manguezais, viveiros de camarões,
faixas remanescentes de Mata Atlântica, pequenos bosques de dendezeiros e de belas praias
banhadas pelo Atlântico, compõem uma paisagem diferenciada, predominante verde, indicativa de
uma diversidade alimentar distinta daquela mais interiorana e sertaneja.
O cotidiano alimentar, as formas de fazer, sentir e comer fazem parte das relações sociais
construídas e inseridas no espaço de vivência dos diferentes povos e recursos naturais, materiais e
humanos. Se ao semiárido nordestino, as condições hídricas afetam a população local, compondo
uma dinâmica alimentar específica determinada pelas alternâncias anuais dos meses secos e
invernosos, a paisagem litorânea nordestina sugere, à primeira vista, uma imagem paradisíaca e
idealizada de fertilidade e fartura e, certamente, nessa perspectiva, reveladora de novos
conhecimentos sobre a diversidade alimentar norte-rio-grandense.
Um cenário não fundamentado no ciclo do gado, sem a prevalência do consumo dos
derivados do leite, das carnes salgadas, dos doces com especiarias e demais técnicas de conservação
praticadas para minimizar a incerteza das chuvas e dos dias de abundância como se observa em
outras regiões potiguares. Ampliar a compreensão sobre a comida como expressão cultural do povo
potiguar em sua totalidade, investigando quais singularidades compõem, de fato, as tradições
alimentares da cozinha popular do litoral se apresentam como objetivos fundamentais da pesquisa.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Comida é considerada cultura quando é escolhida, preparada, consumida e revestida de
valores simbólicos pelo homem, é consequente de processos culturais que implicam na
domesticação,
transformação
e
reinterpretação
da
natureza
(MONTANARI,
2008). Compreendemos o conceito geral de cozinha para além de um conjunto de técnicas dirigidas
à preparação do alimento, mas, também, como importante representação da identidade de grupos
sociais diversos que elegem individualmente seus alimentos (BELLUZZO, 2010).
As práticas e usos culinários revelam experiências sociais herdadas e partilhadas, nas quais os
sujeitos interagem com o meio e inventam tradições, (re)significando valores e gostos que envolvem
o comer e o fazer. Nesse sentido, as mulheres assumem papel importante na história da
alimentação, não de forma natural - como se o lugar óbvio da mulher fosse a cozinha -, mas a partir
de apreciações culturais, evidenciando que a alimentação é um fenômeno social repleto de ritos,
temporalidades e memórias (CERTEAU & GIARD, 2005).
O conceito de “cozinha pobre” é analisado como sinônimo de cozinha popular, desenvolvida
pelas classes subalternas rurais e/ou urbanas, opostas social e simbolicamente aos esquemas
alimentares estabelecidos pelas classes aristocráticas e dominantes (MONTANARI, 2008). Nessa
perspectiva, em confronto ao olhar apressado que generaliza os alimentos e a culinária, não serão
obscurecidas as mudanças históricas e a diversidade das práticas alimentares elaboradas pelas
comunidades locais, ilustrativas de uma complexidade de sabores, saberes e fazeres da cozinha
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norte-rio-grandense, pouco enfatizada no cenário da cozinha “nordestina” e “nacional” (DORIA,
2014).
De modo recente, o termo “baixa gastronomia” igualmente está sendo usado com o mesmo
sentido, abrangendo tanto a comida caseira quanto a comida de rua, outrora marginalizada
historicamente como “comida de pobre” e oferecida por ambulantes, em tabuleiros, veículos,
barracas, restaurantes e bares populares. Tal hierarquização vem sendo questionada nos últimos
anos, valorizando-se muito mais o sabor dos alimentos do que os espaços e regras de consumo,
como garantia indiscutível de comida de boa qualidade (CHAER, 2015).
O litoral potiguar é, sem dúvida, um dos mais desejados por turistas de várias partes do mundo,
motivados por uma infinidade de anseios, interesses, necessidades. Nessa perspectiva, a
gastronomia local torna-se um dos atrativos culturais de maior significado para estes, pois partem
em busca de novas experiências e novos sabores.
Para tanto, a estreita relação existente entre o litoral potiguar, a cozinha popular e a atividade
turística nos remete a um conceito amplamente difundido nas políticas públicas desse setor, isto é,
a produção associada ao turismo que pode ser compreendida como: “qualquer produção associada
ao turismo ou agropecuária que detenha atributos naturais e/ou culturais de uma determinada
localidade ou região, capazes de agregar valor ao produto turístico. São as riquezas, os valores e os
sabores brasileiros.”
Essa afinidade entre a cozinha popular, os mistérios e segredos que carrega possuem forte
impacto no que chamamos de produção associada ao turismo, uma vez que incita outras
possibilidades de valorização da gastronomia local através das experiências que a culinária pode
provocar nas pessoas, em especial, nos turistas.

3. METODOLOGIA
O estudo está sendo realizado nos municípios componentes da microrregião do litoral sul do
Rio Grande do Norte, desde o início de abril de 2016. Simultaneamente à pesquisa de campo, está
sendo realizada a pesquisa bibliográfica, nas bibliotecas públicas de cada município, no intuito de
identificar autores locais que registraram informações sobre a comida como expressão cultural. Os
instrumentos da pesquisa de campo são roteiro de entrevista semiestruturada para investigar
escolhas alimentares, técnicas de feitura dos alimentos e equipamentos culinários, além dos
espaços de elaboração, consumo e comercialização. Estes (espaços de comercialização), tendo um
olhar para as preferências dos visitantes, sejam eles turistas ou não e compreendem as feiras livres,
os mercados e restaurantes locais.
Nesse projeto, propomos a etnografia como uma prática de pesquisa onde se faz necessário
estabelecer relações dialógicas com os sujeitos, levantar dados através de entrevistas e
reconstituição de trajetórias de vida. Isto nos leva a encarar a etnografia como uma construção das
informações apreendidas na observação e na vivência, nas relações de interação com os
interlocutores no espaço social (OLIVEIRA, 2000).
Para atender aos anseios de inserção do turismo no contexto do atual projeto, buscamos
identificar a relação entre a gastronomia do dia a dia das comunidades locais do litoral sul, com o
interesse dos turistas por esse tipo de alimento. Para tanto, a coleta de dados junto às populações
torna-se essencial no sentido de entender-se a interação, caso ocorra, e como se dá a interação
desses fatores.
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Outra abordagem utilizada está sendo a técnica conhecida como snowball ou “bola de neve”,
onde os primeiros participantes do estudo indicam outros participantes, que, por sua vez, indicam
novos participantes e assim sucessivamente, até que seja alcançado o objetivo proposto.
Posteriormente, utilizando o conceito de produção associada ao turismo, pretendemos
expandir conhecimentos que relacionem traços histórico-culturais locais com as formas de
alimentação das comunidades. Além de (futuramente) propor formas de utilização da cozinha
popular como produto associado ao turismo local

4. RESULTADOS PRELIMINARES
A pesquisa foi iniciada em 2016 pelas cidades de Arês (Figura 1), Baía Formosa,
Canguaretama e Espírito Santo, foram entrevistadas até o momento aproximadamente 30 pessoas
nos quatro municípios, realizamos um olhar mais panorâmico sobre todos os dez municípios
componentes da microrregião do litoral sul, planejando aprofundar os dados sobre cada um deles
de modo mais específico em 2017.
A pesquisa encontra-se em andamento, dessa forma, os resultados ora apresentados se
enquadram nessa perspectiva. Buscamos nessa fase conhecer fabricantes e vendedores de
alimentos, espaços de produção e consumo e quais alimentos são mais consumidos pelas
populações, sobretudo no dia a dia, mas também em ocasiões especiais como na Semana Santa, nas
festas juninas e no ciclo natalino.

Figura 1: Feira livre de Arês-RN, vendedora de coentro.

As condições ambientais da faixa litorânea favorecidas pela maior frequência e volume de
chuvas ao longo do ano, bem como, pela proximidade do mar, permitem visualizarmos o consumo
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expressivo de alimentos frescos provenientes da agricultura familiar, notáveis nas feiras livres e
mercados, destacando-se frutas, raízes, verduras, carnes e vísceras de boi, cortes de frango e peixe.
Alguns exemplos encontrados foram alface, cajá, quiabo, maxixe, pimentão verde, feijão verde,
inhame, batata-doce roxa e branca, maracujá, goiaba, coentro fresco e cebolinha. Além destes,
entre os grãos, destaca-se a fava branca e rajada, a existência de casas de farinha na região sustenta
a produção da farinha de mandioca e da goma fresca, utilizada no preparo de tapiocas, beijus e
bolos pretos.
A circularidade de feirantes comercializando por várias feiras da região ocasiona o acesso
comum desses e outros alimentos nos referidos municípios. Outros espaços de circulação e
consumo identificados foram as residências dos cozinheiros (as), restaurantes e a rua com o ofício
dos ambulantes (Figura 2).

Figura 2: Peixe frito no Restaurante da Vandete, Baía Formosa-RN.

À medida que nos deslocamos pelas ruas, placas e pinturas à frente das casa e pontos
comerciais aos poucos foram revelando produtos e sabores da terra (Figura 3). Nas cidades mais
próximas do oceano, a forte tradição pesqueira se impõe, vende-se uma diversidade de frutos do
mar: peixes, polvo, lagosta, camarão, caranguejos, goiamuns, siris. Os peixes mais consumidos são
a tainha, a carapeba, a cioba e a albacora, este último, motivou a realização de um festival
gastronômico em Baía Formosa, como forma de valorização deste pescado largamente consumido
pela população local e incremento do turismo regional. A iniciativa surgiu também para divulgar as
potencialidades gastronômicas encontradas nos restaurantes, bares, lanchonetes e barracas de
praia locais.
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Figura 3: Mercado Público de Espírito Santo.

Identificamos como um traço cultural significativo a presença de vendedores ambulantes de
alimentos, em cada um dos municípios pesquisados (Figura 4). Alguns preparam e vendem comidas
em dias específicos e outros realizam uma produção diária, sobretudo doces caseiros como o gelê
ou quebra-queixo (geléia de coco visguenta e cortada com espátula), canjica, pamonha, arroz doce
e dindin de frutas variadas. Cuscuz, munguzá, tapiocas, beijus, biscoitos de goma e bolos (milho,
batata e macaxeira) são aguardados para o lanche ou café da tarde e também como complemento
para o jantar.

Figura 4: Entrevista com d. Geralda, vendedora ambulante de arroz doce, em Baía Formosa-RN.

Sobre as preparações, são muito variadas, a galinha caipira aparece como um dos pratos
mais apreciados pelos moradores, variando conforme seus acompanhamentos, entretanto,
percebemos uma forte tradição no uso da mandioca e do coco na composição de pratos salgados e
doces.
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O leite de coco e o coco ralado ou em lascas é componente das peixadas, dos caldos de
sururu, caranguejos, lagosta e camarão, do feijão no coco, das moquecas, do doce de coco verde.
Combinado com a mandioca, aparece no cuscuz de mandioca mole, nos beijus, nas tapiocas. A
farinha de mandioca ainda é usada para empanar o peixe frito. Como temperos, são empregados o
alho, a cebola, coentro, pimenta do reino e colorau, coentro e cebolinha.
Os doces mais citados pelos participantes da pesquisa foram de leite, banana, jaca, caju,
goiaba vermelha, manga, coco verde, mamão, tomate, coco seco e laranja da terra. Os dois últimos
mais raros pela diminuição ou dificuldade de encontrar as matérias-primas. Em Canguaretama,
identificamos o preparo de um vinho de caju azedo, única bebida artesanal identificada até o
momento.
O costume de partilhar alimentos como presentes para amigos e familiares foi verificado nos
municípios pesquisados, é tradição da Semana Santa oferecer beijus de mandioca mole em Espírito
Santo; o bolo preto enfeitado com castanhas de caju, no Natal é alimento partilhado lá e em Arês.
No ciclo junino, as comidas de milho verde (milho cozido, assado, canjica e pamonha) são
partilhadas entre as famílias dos quatro municípios.
Encontramos a produção das urupemas (peneira de palha, Figura 5), instrumento
indispensável no preparo da canjica e da pamonha, pelas mãos habilidosas da artesã Teresa Galvão
do Nascimento, conhecida como Dona Bila. O objeto é confeccionado com cipós, taboca (bambu
nativo) e “imbira de coco”. Descansos de panela e fruteiras são outros objetos feitos pela artesã,
relacionados ao cotidiano das cozinhas.

Figura 5: Urupema confeccionada por “d. Bila”, em Canguaretama-RN.
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5. CONCLUSÃO
A pesquisa encontra-se em andamento e os dados ainda estão sendo coletados nos
municípios para uma posterior análise e conclusão dos resultados.
As particularidades e especificidades de cada município nos convidam para um olhar mais
apurado quanto aos hábitos alimentares dessa região, apesar de algumas preferencias já serem
identificadas, tais como: o hábito de consumo de peixes (cioba, tainha, albacora e carapeba), dos
pratos salgados e doces à base de mandioca e coco e da fava cozida como acompanhamento ou
prato principal.
As informações obtidas na primeira fase da pesquisa são indicativas da diversidade e riqueza
da cozinha popular da microrregião do Litoral Sul, saberes, sabores e fazeres aparentemente
“comuns”, pois, internalizados no cotidiano, contribuem de maneira expressiva para aprimorar os
conhecimentos sobre aspectos históricos e socioculturais de cada município e a alimentação dos
norte-rio-grandenses, razão por si só, suficiente para justificar a importância e continuidade desse
estudo.
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AS PERCEPÇÕES DISCENTES SOBRE A SOCIOLOGIA NO IFRN PAU DOS FERROS
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo apresentar os
resultados e conclusões obtidos em uma pesquisa de
cunho qualitativo realizada no campus Pau dos Ferros do
Instituto Federal de Educação Ciência e tecnologia do Rio
Grande do Norte, a pesquisa empreendida possui como
principal objetivo a captação de informações sobre as
percepções dos alunos em relação à disciplina de
sociologia, buscando compreender por meio dessas
informações o que pensam os alunos do nosso campus
sobre a sociologia, e ainda de que maneira o papel do
docente pode influenciar a opinião dos alunos. A
metodologia empregada dividiu-se em dois momentos,
primeiramente realizamos uma imersão de inspiração

etnográfica, e em segundo momento houve um grupo
focal. Com a pesquisa foi possível detectar três
posicionamentos diferentes em relação à sociologia,
alguns alunos demonstravam interesse pela mesma,
outros eram indiferentes e alguns alunos não apreciavam
a matéria de maneira alguma. Além disso, percebeu-se
que boa parte dos alunos ainda não possuem uma
compreensão clara sobre os conhecimentos sociológicos
e que o papel do professor se torna fundamental para
que os discentes entendam e reconheçam a importância
dessa disciplina na formação acadêmica e cidadã de cada
um.

PALAVRAS-CHAVE: Sociologia, ensino, percepções, alunos.

THE STUDENTS' PERCEPTIONS ABOUT SOCIOLOGY IN THE IFRN PAU DOS FERROS
ABSTRACT
This study aims to present the results and conclusions
obtained in a qualitative research conducted on
campus Pau dos Ferros the Federal Institute of
Education Science and Technology of Rio Grande do
Norte, the undertaken research has as main objective
the capture of information on the perceptions of
students in relation to sociology discipline, seeking to
understand through this informations what the
students of our campus thinks about sociology, and
even how the teacher's role can influence the opinion
of the students. The methodology was divided in two
stages, first conducted an ethnographic inspiration's

immersion, and second time there was a focus group.
Through research it was possible to detect three
different positions in relation to sociology, some
students showed interest in the same, others were
indifferent and some students not appreciates the
matter in any way. In addition, it was noted that most
of the students do not yet have a clear understanding
of the sociological knowledge and the teacher's role
becomes important for students understands and
recognize the importance of this discipline in the
academic
and
citizenship
of
each.

KEYWORDS: Sociology, teaching, perceptions, stedents.
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1. INTRODUÇÃO
A presente pesquisa tem como objeto as percepções discentes sobre o ensino de
sociologia, e possui como objetivo geral a intenção de compreender, a partir da captação dos
discursos dos alunos do Campus Pau dos Ferros do IFRN, os valores e representações sociais que
recaem sobre o ensino da Sociologia. Através dessa pesquisa, buscamos colaborar para o campo
de estudos sobre ensino de Sociologia trazendo um ponto de vista sobre a disciplina que ainda não
foi captado e analisado pelos estudos da área, a saber, o ponto de vista do aluno do sertão
nordestino.
A sociologia, enquanto ciência, estuda o indivíduo e seus comportamentos perante a
sociedade em que vive, essa é a definição básica que norteia os estudantes logo que entram em
contato com a disciplina pela primeira vez. Nos documentos nacionais curriculares, como os
Parâmetros Curriculares Nacionais e as Diretrizes Nacionais da Educação Básica, afirma-se que um
dos papeis da sociologia é auxiliar o aluno a compreender a relação entre sua própria vida e as
estruturas e instituições sociais. Mas será que de fato os alunos reconhecem e compreendem o
papel da sociologia em suas vidas? De que maneira esses conhecimentos se interligam com a
realidade em que vivem? Ou melhor, a Sociologia consegue fazer essa ponte entre cotidiano do
estudante e teoria sociológica, tão pretendida pelos documentos oficiais? Questionamentos como
esses nos levaram a pensar quais seriam as percepções dos discentes do campus Pau dos Ferros a
respeito dessa disciplina. O que buscamos fazer, antes de tudo, foi um levantamento dos sentidos
e significados da disciplina para os próprios estudantes.
Como se sabe, desde a lei 11.684 de 2008, a sociologia se torna disciplina obrigatória em
todos os anos do ensino médio. Devido a suas idas e vindas do currículo obrigatório nacional, a
disciplina passou a ser consensualmente tratada na literatura especializada como de caráter
“intermitente”. Tem-se levantando como hipótese de diversos estudos que, a inconstância no que
diz respeito à permanência da matéria no currículo escolar teria gerado na mentalidade discente
uma certa dúvida quanto à relevância da disciplina. Para RÊSES (2004), a oscilação existente entre
introduzir, ou não a disciplina no currículo nos diferentes períodos da nossa história provoca uma
instabilidade na passagem dos conhecimentos entre as gerações. Destacamos que, efetivamente,
essa mesma dúvida em relação à relevância da disciplina verificou-se entre os alunos pesquisados
por nós. O que imediatamente traz à tona a seguinte pergunta: o que pensam os alunos sobre a
obrigatoriedade da disciplina?
Dessa forma, observando as diferentes opiniões sobre a sociologia no IFRN campus Pau dos
Ferros, captando os sentidos e motivações da rejeição de uns e da aceitação de outros, buscamos
investigar, por meio de uma pesquisa de cunho qualitativo e baseada na sociologia compreensiva
weberiana, compreender quais as percepções dos discentes sobre os conhecimentos sociológicos
e como esses conhecimentos são aceitos ou negados por eles. Acreditamos que a validade e
importância dessa pesquisa se dá pelo fato de que, reconhecendo as críticas e opiniões discentes,
torna-se possível repensar a maneira como o ensino de sociologia vem sendo tratado em nosso
campus. Em suma, buscamos nas informações fornecidas pelos alunos a base para a elaboração de
renovadas estratégias para construção do processo de ensino aprendizado.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O estudo das percepções sobre a sociologia esteve, durante muito tempo, restrito às
opiniões dos professores, pouco ainda se sabe sobre o que os alunos dizem a respeito da
disciplina. De acordo com RESÊS (2004) alguns pesquisadores já buscaram informações sobre o
assunto, mas sempre sob a ótica do educador. Porém, é importante buscar e discutir o que os
alunos pensam, pois, a pergunta “para que serve a sociologia? ”repete-se constantemente, não
sendo uma dúvida completamente isenta de sentido, visto que a sociologia não consta em vários
programas de avaliação. Para OLIVEIRA (2013), é importante reconhecer as peculiaridades da
disciplina, para que assim haja uma reflexão acerca dos desafios postos, tendo em mente as
vantagens e desvantagens de tratar de uma disciplina não consolidada no currículo.
Ainda de acordo com RÊSES (2004) é importante considerar a trajetória da disciplina no
ensino médio durante as últimas décadas, no século XX a sociologia apresentou-se de forma
irregular e com aparições efêmeras. Para SILVA (2007), o estabelecimento do ensino da sociologia
no Brasil está diretamente relacionado, em termos burocráticos e legais, com os contextos
histórico-culturais que atuam na composição do campo da sociologia de acordo com a sua relação
com o sistema de ensino.
Mas afinal, em meio a todas essas condições, o que os alunos pensam sobre a sociologia?
Em sua pesquisa sobre o tema, Erlando da Silva Rêses coletou dados entre alguns alunos da cidade
de Brasília. Verificou-se entre os alunos o reconhecimento da importância da disciplina para a
formação de cada cidadão, a necessidade nata de se estudar a sociedade em que estamos
inseridos, e etc.

3. METODOLOGIA
A metodologia da pesquisa dividiu-se em três etapas. Primeiramente, fizemos uma imersão
de inspiração etnográfica, na qual foram feitas entrevistas abertas com alunos de diferentes
turmas e de diferentes turnos. As entrevistas eram feitas oralmente de forma bem simples,
buscando captar a partir do aluno uma resposta para a pergunta chave da pesquisa: “você gosta
ou não do ensino de sociologia? ”. A partir da primeira resposta, buscávamos saber quais as razões
que o levavam a pensar de tal maneira. As informações coletadas nas entrevistas eram anotadas
em um diário de bordo, onde eram anotadas a série que o aluno cursava, a opinião geral do
entrevistado acerca da disciplina e ainda algumas falas captadas durante a entrevista.
Em um segundo momento partimos para a própria sala de aula, buscando observar o
comportamento geral dos discentes durante as aulas de sociologia, para que com essa observação
pudéssemos extrair informações dos alunos por meio das interações entre aluno e professor, dos
comentários e expressões durante as aulas e etc.
Na terceira e principal parte da pesquisa, fizemos um levantamento de nomes de
estudantes que na primeira etapa foram mais extrovertidos e apresentaram discursos mais
elaborados. A partir desse levantamento, convidamos os alunos para a participação de um grupo
focal. No grupo focal, os alunos foram estimulados a compartilharem suas diferentes opiniões
acerca da sociologia e discutir com os colegas que possuíam pensamentos diferentes, toda a
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discussão realizada no grupo foi gravada para que posteriormente pudesse ser analisada. A
definição de grupo focal que foi basilar para a construção de nossa pesquisa é aquela que
encontramos em Morgan (1997), como uma técnica para a pesquisa que torna possível a coleta de
dados a partir da interação de pessoas em grupos, tendo como tópico norteador da discussão um
tema sugerido pelo próprio pesquisador. Destacamos também a afirmação de Veiga e Gondim, de
que o grupo focal permite o levantamento de “percepções, atitudes e representações sociais de
grupos humanos (2003).

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Com os dados coletados no decorrer da pesquisa foi possível detectar a existência de três
grupos de alunos com diferentes opiniões sobre a sociologia. O primeiro grupo era composto por
alunos que apreciavam a disciplina, em grande parte das entrevistas os alunos ressaltaram a
importância da disciplina na formação crítica de cada cidadão, a sua presença no ENEM e o fato da
disciplina abrir espaço para o debate das mais diversas questões.
O segundo grupo era formado por alunos que não tinham certeza se gostavam ou não da
matéria, de maneira geral as respostas desses alunos eram bastante confusas, não especificavam
algo que desgostassem na matéria, mas também não relatavam algum fator que os fizesse gostar
da disciplina. Grande parte desses entrevistados comentavam que a disciplina possuía sua
importância, porém não sabiam explicar o porquê.
O terceiro e último grupo ficou constituído pelos alunos que afirmavam não gostar da
disciplina de maneira alguma, segundo eles a sociologia é uma disciplina meramente decorativa e
enfadonha de se aprender, muitos comentaram até a desnecessidade da matéria na grade
curricular.
Com a realização do grupo focal foi possível captar as diversas opiniões, entre elas alguns
alunos do primeiro grupo ressaltaram a importância da disciplina na formação do pensamento
crítico de cada cidadão. Ressaltamos que algumas características em comum puderam ser
percebidas entre esses estudantes. De maneira bem geral são jovens preocupados em discutir a
sociedade em que vivem, dentro e fora da sala de aula, alguns inclusive são engajados em
movimentos estudantis e se utilizam constantemente de suas redes sociais para expressarem suas
opiniões a respeito de questões sócio-políticas, dificilmente veremos esses alunos completamente
neutros no meio de uma discussão polêmica. Dessa forma, levantamos por hipótese que é
justamente na sociologia que eles encontram o espeço para expor suas ideias e para construir
ideias novas. A disciplina instiga os alunos a pensar e assim eles passam a percebe-la no seu
cotidiano e consequentemente reconhecem a sua importância, pois afirmam que se não fosse a
sociologia, muitas das opiniões que eles possuíam poderiam ser bastante diferentes.
Já os alunos que diziam não gostar da disciplina, em linhas gerais, afirmavam que a
sociologia não tinha até então acrescentado na vida acadêmica e nem na maneira de pensar de
cada um deles, que boa parte dos pensamentos que eles tinham eram provenientes apenas do
convívio social e não das experiências vividas em sala de aula. Boa parte dos discentes
enquadrados nesse grupo tinham mais afinidade com disciplinas de exatas e a sociologia por ser,
segundo eles, “muito teórica”, não despertava muito interesse. Além disso, é perceptível que
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esses alunos, diferentemente dos que se enquadravam no primeiro grupo, não manifestam tanto
interesse em debater questões sociais, apesar de saberem a importância de debate-las, não é algo
que desperta tanto interesse quanto realizar um cálculo matemático. Nas próprias entrevistas
alguns alunos relataram que muitas vezes têm preguiça de falar nos debates em sala de aula, isso
pode estar associado a própria timidez que muitos alunos possuem, como também a um simples
desinteresse em participar dessas discussões.
Discutiu-se bastante se a sociologia seria de fato necessária na grade curricular, alguns
alunos afirmavam que a matéria se tornaria desnecessária em meio as outras disciplinas,
principalmente em relação à história. Esse dado revela que de fato esses alunos não
compreendem perfeitamente o papel da sociologia e acreditam que o conteúdo é o mesmo em
todas essas disciplinas, não só sociologia, mas também geografia e filosofia. A associação com as
outras disciplinas de humanas é tão constante que até mesmo nas entrevistas as pessoas
associavam a sociologia com a filosofia, sendo que as duas são completamente distintas.
É notório que a ideia de sociologia desses alunos se resume ao que foi visto em sala de
aula, ou seja, sociologia para eles é apenas um apanhado de teorias que nem eles mesmos são
capazes de explicar e que não tiveram nenhuma relação com a sua vida cotidiana. Em suma, foi
perceptível que esses alunos não tinham facilidade em associar a sociologia com a sua vida
cotidiana, e por isso eles não conseguem pensar na disciplina como algo realmente importante e
necessário.
Outra questão bastante debatida entre os alunos foi a influência que o professor pode
exercer no que diz respeito à preferência pela disciplina, pois, dependendo da maneira como a
sociologia é repassada, os alunos passam a encara-la de diferentes formas.

5. CONCLUSÃO
Com os dados coletados na pesquisa, constatamos que nem todos os alunos possuem uma
visão clara sobre o que realmente trata a disciplina e qual o seu papel na formação cidadã de cada
um deles, e por essa razão, muitos acreditam que a sociologia é inteiramente dispensável. Porém,
por meio dos depoimentos dos alunos foi possível notar também a importância que a sociologia
tem na construção do pensamento crítico dos alunos. Além disso, vimos que a maneira como o
professor repassa a matéria em sala de aula influencia bastante a visão dos alunos a respeito da
disciplina. Como parte dos resultados obtidos, destacamos algumas representações sobre a
disciplina que foram apresentadas pelos alunos. Como críticas, apresentaram-se as seguintes
questões: a) a desnecessidade da disciplina enquanto matéria obrigatória, tendo em vista ser uma
disciplina “fraca” frente às outras disciplinas de humanas, e que poderia ser substituída pelo
aumento do tempo de história; b) a não correlação entre o que era ensinado na disciplina e a “vida
real”; c) o desprezo baseado no entendimento de que a sociologia era uma aula que “fala sobre o
que a gente já sabe”. Como elogios à disciplina, os alunos apresentaram a) o papel da disciplina na
construção de sua própria liberdade; b) o fato de a disciplina tecer ligações com a comunidade,
para além da sala de aula; c) o caráter de antídoto para preconceito que se apresenta na
Sociologia.

XII CONGIC | II
II SECITEX

1591

6. BIBLIOGRAFIA
Morgan, D.(1997). Focus group as qualitative research. Qualitative Research Methods Series. 16.
London: Sage Publications
Paidéia, 2003,12(24), 149-161 GRUPOS FOCAIS COMO TÉCNICA DE INVESTIGAÇÃO QUALITATIVA:
DESAFIOS METODOLÓGICOS1 Sônia Maria Guedes Gondim2 Universidade Federal da Bahia
RÊSES, Erlando da Silva. ...E com a palavra: os alunos: Estudo das representações sociais dos
alunos da rede pública do Distrito Federal sobre a sociologia no ensino médio. 2004. 144 f.
Dissertação (Mestrado) - Curso de Sociologia, Departamento de Sociologia, Universidade de
Brasília, Brasília- Df, 2004. Disponível em: <http://repositorio.unb.br/handle/10482/13066>.
Acesso em: 11 set. 2016.
SILVA, Ileizi Fiorelli. A sociologia no ensino médio: os desafios institucionais e epistemológicos para
a consolidação da disciplina. Revista Cronos, Natal, v. 8, p.403-427, 2007. Disponível em:
<https://periodicos.ufrn.br/cronos/article/view/1844/pdf_60>. Acesso em: 11 set. 2016.
OLIVEIRA, Amurabi. O CURRÍCULO DE SOCIOLOGIA NA ESCOLA: UM CAMPO EM CONSTRUÇÃO (E
DISPUTA).Espaço do Currículo, Alagoas, v. 6, p.355-366, 2013. Disponível em:
<http://www.okara.ufpb.br/ojs2/index.php/rec/article/view/15308/9756>. Acesso em: 11
set. 2016.

XII CONGIC | II
II SECITEX

1592

ATLÂNTIDA DO SERTÃO
1

2

A. S. Cosme e M. H. P. de Souza
1
2
E-mail: alessandra.souza20@hotmail.com ; helosouzapontes@hotmail.com

RESUMO
O presente projeto tem como objetivo principal coletar,
registrar e desenvolver produtos textuais (e-book),
audiovisuais (fotografias, vídeos, entrevistas) e
etnográficos acerca dos processos de percepção espacial
da pequena cidade de São Rafael (a remoção completa

da cidade decorrente da obra da Barragem Eng.
Armando Ribeiro Gonçalves), situada na Região do Vale
do Açu que passou por profundas modificações em seu
tecido urbano-social a partir de grandes projetos de
remoção
realizados
pelo
poder
público.

PALAVRAS-CHAVE: antropologia, patrimônio histórico, são rafael.

ATLÂNTIDA DO SERTÃO
ABSTRACT
The main objective of this project is to collect,
record and develop textual (e-book), audiovisual
(photos, videos, interviews) and ethnographic products
about spatial perception processes of a small city in RN
called São Rafael ( a complete removal of the city due to

the construction of the famous dam called Eng. Armando
Ribeiro Gonçalves), located in the Region of Vale do Açu,
that has undergone profound changes in their urban and
social area from large removal projects carried out by the
government.

KEYWORDS: anthropology, historic heritage, são Rafael.
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1. INTRODUÇÃO
As coletas de informações e análises socioantropológicas realizada na cidade escolhida,
têm como objetivo registrar e alimentar um inventário sobre as memórias dos moradores e dos
(re) usos das configurações urbanas dentro de um contexto sócio-temporal. Este projeto é uma
continuidade de outros trabalhos desenvolvidos pelo coordenador (VALORIZAÇU e Memórias
Sociais).
Pretendemos desenvolver pesquisas sobre as reconfigurações do tecido urbano ocorridos na
cidade de São Rafael, localidade esta que foi modificada por projetos de políticas públicas de
modernização brasileira ocorrido nos últimos 35 anos. Como Victor Turner (1974) salienta, o
processo de mudança e reconfiguração social evidencia o que o autor chama de drama social,
relatos presentificados das vivências das tensões explanadas pelos entrevistados nestas
localidades.
A riqueza narrativa faz com que o projeto tenha como principal objetivo a coleta,
organização e análise destes dados vivenciados em textos, de cunho histórico e etnográfico, como
também em fotografias, curta-metragens. Inclusive o título do projeto reforça que existem muitas
informações ainda "soterradas" nestes empreendimentos, onde a água e a realocação de pessoas
tem um aspecto central nesta localidade pesquisada.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Em virtude do projeto em questão ainda estar sendo aprofundado na região de São Rafael, a
leitura realizada ate então, concentrou-se na obra “Escafandristas do Tempo” de Francisco das
Chagas Silva Souza, onde o mesmo discute como a população de São Rafael recorda esse fato que
marcou as suas vidas e reconstrói a sua história por meio dos discursos orais. Tendo como foco a
observação de Edgar Morin de que “o que não se regenera, degenera”, a obra em questão discute
como os relatos de experiências, transmitidos oralmente entre as gerações, têm potencializado
uma memória coletiva e a reconstrução da história de uma cidade que sucumbiu à imensidão das
águas de uma barragem há quase trinta anos.
A metáfora do Escafandrista usada no título foi inspirada numa composição musical de Chico
Buarque de Hollanda, intitulada Futuros amantes, na qual esse compositor, vestido da alma do
historiador, imagina uma cidade submersa – uma coincidência com a velha São Rafael – e supõe
que “os escafandristas virão explorar sua casa, seu quarto, suas coisas, sua alma, desvãos”. Por
serem escafandristas do tempo, trazem a tona, nas suas narrativas, retalhos de vidas que
emergem nos mergulhos imaginários na antiga São Rafael. “Contudo, essa memória que nos chega
incompleta, visto que foi alterada e estilhaçada ao longo dos anos, mas que, nem por isso, perde a
sua importância como fonte para o historiador” (FRANCISCO DAS CHAGAS S. S. 2014).

3. METODOLOGIA
O objetivo geral era realizar a Geografia Fantástica da antiga São Rafael, com base nos
depoimentos dos antigos moradores que fossem encontrados na nova cidade. A partir dos
mesmos, seria construída uma memória viva da antiga cidade e em seguida partiríamos para o
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seguinte questionamento: “A nova São Rafael e a antiga são a mesma cidade?”.
Esta dúvida foi arquitetada a partir de algumas afirmações, por exemplo: não são as mesmas
pessoas; não é o mesmo espaço físico; não é a mesma forma de organização espacial; não é a
mesma economia. Então, por que haveria de ser a mesma cidade?
O âmago de nossa pesquisa era a antiga São Rafael. Queríamos ouvir, ler, e com isso, poder
imaginar como tudo funcionava. Como eram suas vidas; seus costumes; quais eram as crenças da
população que lá habitava; suas esperanças; suas expectativas; seus medos; o que faziam aos
sábados e domingos; como eram celebradas as suas festas; suas missas; as histórias contadas de
geração a geração; e assim compreender melhor como aquelas pessoas realmente viviam.
A partir do levantamento de fontes (escritas, visuais e orais) e da discussão bibliográfica,
iríamos produzir análises sobre a memória e os usos do espaço urbano.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A princípio, a visita à nossa cidade de estudo tinha como intuito, exclusivamente, conhecer a
antiga igreja e um pouco de sua história, fomos guiados por um dos moradores da região e
acabamos por expandir os horizontes de nossa premissa. Ele nos proporcionou praticamente um
tour urbanístico e histórico pela cidade, falando-nos sobre cada parte da localidade, durante o
percurso ele recriava todo o ambiente, descrevendo e explicando sobre as casas, as ruas, escolas,
instituições e locais públicos que ali existiam.

Figura 1. Ruínas da igreja da antiga São Rafael.
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Figura 2. Cúpula da igreja da antiga São Rafael.

Posteriormente, retornamos a cidade, dessa vez com o objetivo de entrevistar alguns
antigos moradores da velha São Rafael, buscando entender melhor o estilo de vida e hábitos de
outra época. Dentre as pessoas com as quais dialogamos estavam uma senhora que vivia com sua
família em uma fazenda e o ex-prefeito da localidade, estes proporcionaram ricos detalhes a cerca
da temática.

Figura 3. Replica da igreja antiga na nova São Rafael.
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Figura 4. Replica da antiga igreja na nova São Rafael.

Pudemos também adquirir alguns desenhos da antiga igreja, que juntamente com os relatos
e histórias, além outros de matérias já existentes, contribuíram para a criação de um rico acervo
sobre o passado e presente da antiga São Rafael.

Figura 5. Desenho das ruínas da igreja da antiga São Rafael.
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5. CONCLUSÃO
Levando em consideração que o trabalho como um todo é relativamente novo,
principalmente a nossa frente, que possui menos de um ano, podemos considerar como principal
progresso as entrevistas bem sucedidas, pois graças a elas tivemos um dos nossos objetivos
praticamente concluídos, que é a junção de produtos textuais e audiovisuais, para futuramente
montarmos um acervo para ser usado como fonte para eventuais pesquisas de terceiros.
Uma limitação encontrada é saber encontrar o ponto de equilíbrio na hora de transformar as
entrevistas em texto, tudo que os entrevistados falam é relevante, porém existem coisas
necessárias e coisas descartáveis e é bastante difícil obter esse filtro, acreditamos que é algo que
se adquira com o tempo, quando tivermos mais experiência no campo.
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INFLUÊNCIA DO PERFIL SOCIOECONÔMICO NA INTENÇÃO DE COMPRA DE
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RESUMO
No âmbito do mercado de rua, a feira livre se configura
como um importante e dinâmico cenário de
comercialização, sobretudo, em Municípios pequenos e
que ainda viabilizam como principal prática econômica a
agricultura familiar regional. Assim, neste trabalho é
apresentado um estudo que tem como objetivo explanar
o perfil socioeconômico dos consumidores da feira livre
da cidade de Montanhas no Estado do Rio Grande do
Norte, bem como as preferências de consumo dos
mesmos e as relações estabelecidas entre tais
frequentadores e os feirantes. Buscou-se descrever os
clientes de acordo com suas características pessoais,
profissionais, sociais financeiras e hábitos de compra,
identificando dessa forma, as variáveis que determinam
sua frequência à feira. Para dar suporte a pesquisa,

aplicou-se um questionário semiestruturado ao já
mencionado público alvo. A amostra foi de 150
frequentadores
entrevistados,
selecionados
por
conveniência. Os resultados apontam que a feira livre
alcança muitos adeptos e que características como
renda, estrutura familiar, qualidade/aparência dos
produtos e outros fatores influenciam na intenção de
compra. Dessa forma, esta pesquisa contribui com uma
grande base teórica e técnica para o desenvolvimento de
estudos que reforçam a disseminação de conhecimento
sobre esse ambiente popular que pode servir,
posteriormente, em trabalhos futuros, para subsidiar
políticas públicas de saúde e planejamento nas feiras
livres.

PALAVRAS-CHAVE: Comércio de Rua, Consumidores, Feirantes, Perfil socioeconômico, Intenção de Compra.

INFLUENCE OF SOCIOECONOMIC PROFILE IN THE BUY INTENTION GOERS STREET
MARKET: AN EMPIRICAL STUDY IN THE CITY OF MONTANHAS/ RN
ABSTRACT
In the ambit of the street market, the free market is
configured
as
an
important
and
dynamic
commercialization scenery, above all, in small Municipal
districts and that still make possible as main economic
practice the regional family agriculture. Thus, in this work
it is presented a study that has as objective explain the
profile socioeconomic consumers of the free market of
the city of Montanhas in the State of Rio Grande do
Norte, as well as the preferences of consumption of the
same ones and the relationships established between
such visitors and the marketer. It was looked for to
describe the customers in agreement with its personal
characteristics, professionals, social financial and
purchase habits, identifying in that way, the variables

that you/they determine its frequency to the fair. To give
support the research, a questionnaire semi-structured
was already applied to the mentioned white public. The
sample belonged to 150 visitors interviewees, selected
by convenience. The results aim that the free market
reaches many followers and that characteristics as
income, it structures family, quality/appearance of the
products and other factors influence in the purchase
intention. In that way, this research contributes with a
great theoretical and technical base to the development
of studies that you/they reinforce the knowledge
dissemination on that it sets popular that it can serve,
later on, in future works, to subsidize public politics of
health and planning in the free markets.

KEYWORDS: Street Market, Consumer, Merchants, Socioeconomic Profile, Buy Intention.
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1. INTRODUÇÃO
A feira livre consiste em uma tradicional e importante forma de comércio popular que atrai
frequentadores das mais variadas classes sociais e absorve um contingente muito expressivo de
feirantes. Trata-se, sem dúvida, de um ambiente urbano de manifestações variadas (AGUILAR,
2004 apud DEMENECK et al., 2011), capaz de abrigar antigos e modernos hábitos de convivência e
relações comerciais. Em outras palavras pode-se dizer que em determinadas localidades este tipo
de modalidade comercial representa o principal mercado existente, sendo, portanto, o grande
vetor que impulsiona a circulação monetária (COÊLHO, 2008).
De acordo com as concepções de Coêlho (2008), as atividades inerentes às feiras
fomentam trabalho e renda, trocas de saberes, relações interpessoais, sem contar que é um
instrumento que promove desenvolvimento e prática cidadã, por este motivo não podem ser
tratadas como mecanismos mercadológicos inferiores da economia informal, além disso, os
pesquisadores não podem conferir pouca importância ao referido ambiente na investigação
científica e no levantamento de políticas públicas (SACCO DOS ANJOS; GODOY; CALDAS, 2005).
Analisando a problemática por uma perspectiva econômica, pode-se dizer que a
rentabilidade dos feirantes, embora não tão significativa, não seria alcançada em outros mercados
diferentes da feira livre (RICOTTO, 2002). Já no que concerne a questão custo/benefício para o
cliente, as feiras se sobressaem na diminuição dos preços. Cabe destacar que a feira também
movimenta o comércio local, pois “a receita dos feirantes transforma-se em renda nas mãos dos
comerciantes de fora da feira” (COÊLHO, 2008, p. 20).
Nesse contexto, a referida modalidade de comércio varejista oferece dinâmicas relevantes
de funcionamento, valorizando seu papel dentro das atividades econômicas vigentes, uma vez que
é “organizada como serviço de utilidade pública pela municipalidade e voltada para a distribuição
local de gêneros alimentícios e produtos básicos” (MASCARENHAS & DOLZANI, 2008, p. 75).
Conforme as formulações de Coêlho (2008), a feira está longe de se constituir um mercado
em extinção, uma vez que em pequenos municípios, tal prática de comercialização representa a
fonte de renda de muitos feirantes e dessa forma, permite trocas de culturas, saberes e
experiências, uma vez que “a feira livre é um canal que relaciona diretamente vendedor e
consumidor final” (COÊLHO, 2008 p. 34).
O ambiente das feiras é propício para a escolha do produto através de seu manuseio, pois
este fica exposto para o cliente, há uma barganha maior em virtude do contato direto entre
feirante (vendedor) e cliente, fato que possibilita a identificação das necessidades do consumidor,
frente a isso, o vendedor pode, portanto otimizar aspectos de sua produção bem como de sua
estrutura (COLLA et al., 2007; PINHEIRO; SÁ, 2007).
É bem notória a necessidade de compreensão das características do perfil dos feirantes e
consumidores. Segundo as concepções de Rocha et al. (2010), Tais estudos devem enfatizar
quesitos como nível de escolaridade, faixa etária, renda e gastos médios dos feirantes, para
consequentemente, fornecer recursos para o planejamento de ações que promovam o
desenvolvimento econômico e social dos produtores, bem como a satisfação dos clientes.
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Muitas relações podem ser desenvolvidas no referido local. O vínculo entre os clientes e os
feirantes, demonstra que o ambiente da feira livre vai muito além da concepção de um espaço de
compra e venda, uma vez que possibilita inter-relações entre vendedor e cliente onde é construída
a identidade do feirante e outras identidades (SOUZA & SILVA, 2009). A feira tem papel
extremamente importante no desenvolvimento das famílias e da sociedade como um todo, afirma
Demeneck et al. (2011), pois assegura renda e trabalho.
Face à carência de uma avaliação das características do perfil dos consumidores, dotada de
uma visão mais específica quanto à preferência, reclamações, comportamentos de compra, entre
outros aspectos, exclusivamente para frequentadores da feira livre da cidade de Montanhas, este
trabalho tem a finalidade de discutir o comportamento do consumidor, buscando relacionar quais
os fatores capazes de influenciar na preferência de consumo, ou seja, apresenta como objetivo
prioritário a investigação das características mais relevantes do perfil do cliente da feira livre da já
mencionada localidade, e, dessa forma, busca-se apresentar e analisar o processo de compra dos
frequentadores, fortalecendo o interesse por pesquisas voltadas para o referido ambiente popular
em trabalhos acadêmicos, analisando a influência de aspectos como atendimento, qualidade,
preço e perfil socioeconômico no comportamento do cliente, isto é, analisa as relações
estabelecidas entre as mais diversas variáveis identificadas e suas influências, tais como, sexo,
idade, renda, escolaridade, satisfações e insatisfações, relacionando esses aspectos com a
frequência do consumidor à feira e a preferência de compra.
A análise do comportamento e preferência do cliente no momento da compra, em ênfase
neste trabalho, pode representar o passo inicial para a busca de estratégias de marketing, uma vez
que aborda o gosto do consumidor, trazendo assim, grandes contribuições. Assim, o presente
estudo está fundamentado na perspectiva socioeconômica, visto que evidencia a necessidade do
uso do conhecimento já consolidado para efeito do estudo das características dos frequentadores
da feira livre de Montanhas/RN, possibilitando visualizar aspectos importantes da vida e do modo
de agir dos clientes dentro desse conjunto. E sem dúvida, deixa como resultado uma significativa
base teórica e técnica, além de contribuições e sugestões construtivas ao cenário da feira livre.

2. RELAÇÕES INTERPESSOAIS E ESTRATÉGIAS DE MERCADO VIGENTES NO
CENÁRIO DAS FEIRAS LIVRES
No que concerne às diversas formas de comércios no espaço público urbano, a feira livre
que consiste em um ambiente para comercialização, compra e venda de inúmeros produtos,
mostra-se como algo tradicional que engloba uma expressiva diversidade de mercadorias,
trabalhos, e, sobretudo, saberes e práticas cotidianas. Nesse sentido, de acordo com as
formulações de Dalenogare e Alberti (2011), os espaços das feiras livres são privilegiados com um
tipo de “educação popular”, em que os trabalhadores demonstram diferentes saberes no que diz
respeito às práticas cotidianas do trabalho.
No transcorrer da história, com o advento da globalização que integra grandes redes de
mercados, em alguns casos as feiras acabam sendo consideradas como uma espécie de circuito
inferior da economia urbana (SOUZA, 2015), uma vez que “são qualificadas como antiquadas,
obsoletas e anacrônicas, por não estarem em compasso com a mundialização da economia que
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criou novas formas de comercialização” (SOUZA, 2015, p. 127). Entretanto, não se pode deixar de
considerar que o referido espaço público de comercialização, ainda se mostra com
representatividade exacerbada no contexto contemporâneo, impulsionando práticas relevantes
de trabalho de diversos grupos populares, relacionando-se diretamente com o que se entende por
exercício da resistência cultural e da territorialidade (SOUZA, 2015; MASCARENHAS e DOLZANI,
2008; MATOS, 2012).
De acordo com Araújo (2012), a importância da feira livre ultrapassa o papel comercial,
fato que as transforma “num entreposto de trocas culturais e de aprendizado, onde pessoas de
várias localidades se congregam para estabelecer laços de sociabilidade” (ARAÚJO, 2012, p. 50).
Nesse sentido, trata-se, sobretudo, de um local de encontro, que influencia sobremaneira no
processo interacional, pois vendedores e compradores estabelecem relações interpessoais que
passam ao largo das funções meramente comerciais e econômicas (JUSTINO, 1989).
Na feira, os frequentadores ficam expostos a muitos estímulos externos, pois nesse
ambiente encontra-se variados produtos que estimulam os sentidos humanos. De acordo com
Dourado (2012 apud PAULINO et al., 2015), além de tratar-se de um evento periódico, isto é, que
convencionalmente ocorre semanalmente ou com uma frequência determinada, as feiras agregam
uma potencial reprodução cultural, pois difundem sobretudo, saberes, sabores, fazeres, práticas e
tradições socioculturais, se configurando como um indicador da dinâmica econômica das cidades.
Com base na conjuntura apresentada até então, julga-se importante destacar que o
referido espaço público demanda sobremaneira a atenção de políticas públicas municipais, uma
vez que existe um grande contingente de indivíduos que sobrevivem de tal atividade (RIBEIRO,
2003 apud PAULINO et al., 2015). Inegavelmente, no âmbito do mercado, as feiras livres
representam um ambiente popular que atrai um significativo número de clientes, e estes fazem
parte das mais variadas esferas sociais e apresentam características distintas que merecem
atenção do poder público, bem como de estudos acadêmicos que disseminem conhecimentos
sobre a temática, instigando o levantamento de uma sólida base teórica.
Em outras palavras pode-se dizer que não se pode menosprezar o potencial das feiras
como estruturas responsáveis pelo abastecimento alimentar de inúmeros municípios, local de
sociabilidade e estabelecimento de relações interpessoais e comerciais entre vendedores e
clientes, bem como, local de produção de saberes e trabalho que transcendem as funções
econômicas. A temática merece ser explanada de forma mais minuciosa, tendo em vista que no
que concerne à questão do comércio popular, a feira livre exerce o papel de uma manifestação
tradicional que atrai diversos tipos de consumidores. Entretanto, mesmo fazendo parte da rotina
de um contingente expressivo de cidades brasileiras, há uma escassez de estudos realizados com o
público alvo desse tipo de negócio.

3. METODOLOGIA
Ao nível epistemológico esta pesquisa adota o modelo exploratório descritivo, o que
fundamentará, segundo Gil (1995), o levantamento bibliográfico, entrevista com pessoas que
tiveram experiências práticas com a temática aqui explanada e a análise de aspectos que
estimulam e esmiúçam a compreensão. A pesquisa aqui exteriorizada trata-se de um Estudo de
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Caso. O tipo de pesquisa estudo de caso “não é um processo específico. É um meio de organizar
dados sociais preservando o caráter unitário do objeto social estudado” (GOODE; HATT, 1969, p.
422).
O campo empírico consistiu na feira livre do município de Montanhas, localizada no interior
do Estado do Rio Grande do Norte. A amostra foi composta por 150 clientes. Os dados primários
foram obtidos através de um questionário semiestruturado. A técnica escolhida para o
levantamento dos dados quantitativos foi a entrevista pessoal feita na própria feira. Optou-se por
não entregar o questionário diretamente para os indivíduos, uma vez que muitos não
apresentavam conhecimentos prévios, tampouco algum nível de escolaridade para respondê-lo
por conta própria, logo, seguiu-se a ordem do instrumento de coleta, mas a leitura das questões,
bem como a anotação das respostas ficou por conta dos responsáveis pelo estudo, abrindo espaço
para total esclarecimento.
Momentos antes de se iniciar a entrevista, os indivíduos recebiam brevemente todas as
informações a respeito dos objetivos e procedimentos do estudo, através de uma linguagem de
fácil compreensão, de tal forma que os mesmos autorizavam a pesquisa, bem como a devida
utilização dos dados. Por conseguinte, para a análise quantitativa dos dados coletados foram
utilizadas as técnicas de estatísticas descritivas. Junto com o levantamento feito diretamente com
os clientes, foi realizada uma pesquisa por observação não-estruturada, onde foi possível anotar
algumas atitudes, comentários e situações vistas no local, servindo assim de mecanismo mediador
para subsidiar e enriquecer os resultados e as considerações finais.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Em termos quantitativos e de caracterização dos sujeitos, destaca-se que dos 150
indivíduos envolvidos na pesquisa, com idade média de 40,5 anos, 82 (54,67%) estão inseridos no
grupo de indivíduos do sexo feminino, enquanto que 68 (45,33%) são do gênero masculino. Outro
aspecto que merece destaque consiste na renda familiar, logo, para a verificação desta variável,
dividiu-se as seguintes classes: Menos de 1 salário mínimo, 1 salário mínimo, entre 2 e 4 salários
mínimos e acima de 4 salários mínimos. Os resultados obtidos com esta abordagem, em termos de
valores absolutos (Qtd.) e valores percentuais ou relativos, encontram-se dispostos na Tabela 1.
Tabela 1: Renda Familiar Mensal dos Envolvidos na Pesquisa.

Menos de 1 salário
Mínimo
Qtd.
%
40
26,67%

1 Salário Mínimo
Qtd.
43

%
28,67%

Entre 2 e 4 Salários
Mínimos
Qtd.
%
62
41,33%

Acima de 4
Salários Mínimos
Qtd.
%
5
3,33%

Muitos fatores podem influenciar no momento da compra e da escolha dos produtos.
Assim os próprios clientes determinam alguns “costumes” que seguem habitualmente, o horário
com que frequentam a feira, por exemplo, constitui fator relevante para os mesmos. Dessa forma,
com o intuito de analisar se há alguma relação entre o perfil socioeconômico do frequentador e o
horário com que o mesmo vai à feira, questionou-se a preferência do horário em que o
frequentador julga mais cômodo ir ao referido ambiente de comércio popular.
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Os resultados apontam que dos indivíduos envolvidos na pesquisa, a grande maioria, que
corresponde a um quantitativo de 72 pessoas, ou seja, 48% preferem ir a feira mais cedo,
alegando que nesse horário podem encontrar os produtos com maior qualidade. Um percentual
de 20%, ou 30 indivíduos, preferem frequentar a feira no horário intermediário (no meio), 18% (27
pessoas) acham mais viável comprar no fim da feira e 15% (21 pessoas) alegam que não faz
diferença o horário. Frente a tais resultados, cabe salientar que o fato de um número significativo
de pessoas optar por realizar as compras no fim da feira, pode ser justificado pelo fato de nesse
horário os produtos não serem os melhores, e, consequentemente, o preço ser reduzido, o que
representa um fator “positivo” para as pessoas com renda mais baixa.
Inegavelmente, dos diversos produtos comercializados, alguns se destacam na preferência
dos clientes, desses podemos destacar as frutas, verduras e legumes, carnes e peixes, peças de
roupas e outros (brinquedos, temperos, produtos artesanais, etc.). Nessa perspectiva, evidencia-se
que os produtos mais comprados entre os entrevistados há uma predominância pelas frutas,
principalmente devido à maior demanda de consumo, seguido pelas verduras e legumes, carnes e
peixes, peças de roupas e outros. Em outras palavras pode-se dizer que é bem notável que o
produto mais comprado são as frutas, pois 60 pessoas (40%) indicaram este item como o
preferido. Em seguida temos as verduras e legumes com 36% (54 pessoas), carnes e peixes com
10% (15 pessoas), peças de roupas com 8% (12 pessoas) e outros produtos com 6% (9 pessoas).
Atualmente a maioria dos produtos que são comercializados nas feiras podem ser
encontrados também nas redes de supermercados, bem como mercadinhos das mais diversas
envergaduras. Entretanto mesmo com toda essa variedade de pontos de vendas, muitas pessoas
optam por continuar comprando na feira, tendo motivos plausíveis para isso. Assim, o gráfico da
Figura 1a, explana a opinião dos indivíduos quanto a preferência em frequentar a feira ou
supermercado. Já a Figura 1b, demonstra os aspectos que fazem um cliente optar por realizar suas
compras em determinado ambiente (feira ou supermercado).

a)

b)

Figura 1: Preferência - a) Feira ou Supermercado; b) Motivos de preferência da feira.
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Percebe-se que 52% dos entrevistados preferem comprar na feira, ou seja, 78 pessoas, 38%
(57 pessoas) acham mais viável comprar em supermercados, para 6% (9 pessoas) não faz diferença
por isso compram em ambos os locais e 4% (6 pessoas) não possuem opinião formada. Verificouse, portanto, que a grande maioria, mesmo sabendo que todos, ou quase todos os produtos
encontrados na feira também são disponibilizados nos supermercados, preferem continuar
comprando na feira livre. Foram quase que unânimes as justificativas para tal escolha, pois os
clientes destacam que na feira há uma variedade maior de produtos e feirantes, sem contar que
sé expressivamente mais vantajoso nos quesitos preço, frescor do produto, qualidade, entre
outros.
Quanto aos motivos da preferência, dos 150 entrevistados que consideravam a feira como
um melhor ambiente de compra, 66 pessoas (44%) afirmaram que tal escolha se justifica pelo fato
de os produtos na feira apresentarem melhor qualidade, 51 sujeitos (34%) alegam que os preços
são menores, 30 pessoas (20%) já estão acostumados a frequentar a feira e afirmam que o
ambiente é um espaço tradicional, 3 indivíduos (2%) não possuem opinião formada.
Buscou-se questionar sobre sua satisfação no quesito higiene da feira, como está ilustrdo
no gráfico da Figura 2a e sobre a organização da feira, Figura 2b.

a)

b)

Figura 2: Satisfação - a) Higiene da feira; b) Organização da feira.

A satisfação parcial foi predominante, com 50% (75 pessoas) dos frequentadores
respondentes, uma vez que existem, segundo os entrevistados, alguns déficits que merecem um
pouco mais e atenção e que inibem a completa satisfação. 12% (18 pessoas) estão totalmente
satisfeitos com a higiene da feira, 34% (51 pessoas) não estão satisfeitos e alegam que há muita
sujeira, inclusive produtos estragados são jogados e amontoados na rua, ocasionando odor
desagradável para quem passa por determinado local e 4% (6 pessoas) não apresentam opinião no
que concerne a tal questionamento.
É possível observar por meio da Figura 2b que 52% das pessoas (78 frequentadores) estão
parcialmente satisfeitas e essa é a opinião que prevalece. 2% (3 frequentadores), não apresentam
opinião formada. 10% (15 frequentadores) afirmam estar totalmente satisfeitos e 36% (54
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frequentadores) não estão satisfeitos, pois consideram que a mudança dos dias da feira (antes era
realizada no domingo e recentemente mudou para o sábado) desorganizou as bancas, tendo em
vista que o dia coincide com a feira da cidade vizinha e muitos vendedores se deslocam para a
outra feira, e as vezes torna-se difícil até mesmo encontrar determinado feirante.

5. CONCLUSÃO
Este trabalho objetivou avaliar qual a descrição do perfil demográfico e socioeconômico dos
consumidores da feira livre de Montanhas/RN, bem como seus hábitos de consumo, a partir da
análise dos resultados é possível obter algumas conclusões acerca da temática em questão.
Constatou-se que as decisões do comprador são influenciadas por características, pessoais
como idade e estágio do ciclo de vida, estilo de vida, ou seja, além de fatores culturais, o
comportamento no momento da compra sofre fortes influências de fatores sociais, como grupo de
referência familiar. De fato, os resultados apontam que os consumidores costumam frequentar as
feiras livres principalmente em busca de produtos frescos e de boa qualidade. Além disso, é bem
notável que o preço é outro atrativo de grande importância para os clientes.
Muitos clientes demonstraram insatisfação com a higiene da feira, e de fato, o referido
componente não pode ser desprezado. Muitas vezes, são os próprios vendedores que descartam
produtos estragados no local, logo, torna-se necessário que a Prefeitura Municipal, como órgão
público, que tem o direito de legislar e fiscalizar a feira-livre, por intermédio de sua Secretaria de
Serviços Urbanos, tome as medidas cabíveis que venham a disciplinar o espaço, de modo a cobrar
dos feirantes e frequentadores que cumpram o regulamento.
Não se sabe se na cidade em questão existe algum tipo de associação dos feirantes, mas a
já mencionada alteração na mudança no dia gerou expressiva insatisfação e déficit tanto no
número de feirantes quanto no número de frequentadores, pois muitos preferem optar por ir a
outra feira que tradicionalmente já acontecia no sábado ao invés de frequentar a feira livre de
Montanhas/RN. Tais ações colocam em discussão novas perspectivas, isto é, mediante o
descontentamento dos envolvidos neste estudo, pode-se questionar as autoridades públicas e
reivindicar com base nas conclusões aqui formuladas, critérios que atendam às exigências dos
feirantes e consumidores, mantendo o foco na inclusão produtiva, satisfação e superação da
realidade econômica local
Por meio desta pesquisa, foi possível analisar aspectos sucintos das características dos
consumidores, no que tange fatores sociais, pessoais, econômicos e sua inter-relação. O foco em
questão é explanar a influência desses fatores nas preferências de consumo. A feira livre vem
alcançando muitos adeptos, porém, para alguns, os custos e a qualidade dos serviços ainda estão
em um patamar insatisfatório, fato esse que estreita o aumento do número de novos clientes,
uma vez que estes julgam mais viável a compra em um supermercado.
Por tudo isso, frisa-se que este estudo não teve o objetivo de esgotar o tema proposto,
para isso seria necessária uma pesquisa mais aprofundada. Porém, vale como um canal de
aquisição de referências e informações importantes sobre o tema, tanto para a comunidade
acadêmica da área quanto para os interessados sobre e assunto.
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Email: cassia.calado@escolar.ifrn.edu.br e karla.christina@escolar.ifrn.edu.br

RESUMO
O presente estudo objetiva analisar os índices de
homicídios de mulheres, no Brasil, após a implementação
da Lei Maria da Penha, partindo da análise de indicadores
considerados determinantes para esse estudo. Para
obtenção dos indicadores, recorreu-se ao levantamento
de dados secundários, por entender-se que é o tipo de
pesquisa mais adequado para obtenção de informações
substanciais e oficiais, bem como mais apropriado ao
cronograma para produção deste trabalho. Dessa
maneira, todos os indicadores utilizados são
apresentados no Mapa da Violência 2015, com
abrangência temporal 2003/2013. Assim, optou-se por
realizar uma análise quantitativa e um estudo
predominantemente
descritivo
dos
indicadores
levantados, os quais permitiram concluir que apenas a

análise dos índices de homicídios de mulheres não é
suficiente para avaliar a efetividade da Lei Maria da
Penha, mas foi satisfatória para afirmar que a Lei
impactou a velocidade com que os homicídios
aumentaram. Afinal, o aumento do número de
homicídios de mulheres pós implementação da Lei Maria
da Pena, se deu lentamente em relação aos anos
anteriores à sua criação. Por fim, percebeu-se que a
implementação da Lei 11.340/2006 foi um dos pontos
importantes para o enfrentamento da violência contra a
mulher, no Brasil. Enfrentamento que deve ser feito
diariamente, pela sociedade, pela justiça, e,
principalmente, pelas mulheres violentadas através da
denúncia.

PALAVRAS-CHAVE: Violência contra a mulher, lei maria da penha, políticas públicas, enfrentamento a
violência.

MARIA DA PENHA LAW: A STUDY OF WOMEN'S HOMICIDE INDICES IN
BRAZIL AT THE DECADE 2003-2013
ABSTRACT
This study analyzes women's homicide rates in Brazil,
after the implementation of the Maria da Penha Law,
based on the considered crucial indicators of analysis for
this study. To obtain the indicators, we used the
collection of secondary data, to understand that is the
kind of research best suited to achieving substantial and
official information as well as more appropriate to the
schedule for the production of this work. Thus, all the
indicators used are presented in the 2015 Violence Map,
with temporal coverage 2003/2013. Thus, it was decided
to conduct a quantitative analysis and a largely
descriptive study of the indicators raised, which showed

that only the analysis of female homicide rates is not
sufficient to assess the effectiveness of the Maria da
Penha Law, but was satisfactory for stating that the law
affected the speed with which the killings increased.
After all, the increase in the number of female homicide
after implementation of the Maria da Pena Law, took
place slowly over the years prior to its creation. Finally, it
was noted that the implementation of Law 11.340 / 2006
was one of the important points for addressing violence
against women, in Brazil. Confronting that should be
done daily, society, justice, and especially the women
raped by the complaint.

KEYWORDS: Violence against women, maria da penha Law, public policy, confronting violence.
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1. INTRODUÇÃO:
Nas circunstâncias atuais, discorrer sobre a violência contra as mulheres é fundamental,
uma vez que, diariamente, são noticiados casos dos mais variados tipos de agressões contra
mulheres no Brasil. Assim, faz-se necessário considerar, além da dimensão de gênero, a construção
social, política e cultural da (s) masculinidade (s) e da (s) feminilidade (s), bem como as relações
que se estabelecem entre homens e mulheres. Entende-se que, a violência contra a mulher dá-se
no nível relacional e societal e, por isso, é preciso que haja mudanças culturais, educativas e sociais
para seu enfrentamento e um reconhecimento das dimensões de raça/etnia, de geração e de
classe, evitando o agravamento dessa situação.
A Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, foi implementada com a
intenção de criar “mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos
termos do §8o do art. 226 da Constituição Federal”(BRASIL, 2006, s/p.), dentre outras
determinações. Nessa perspectiva, objetiva-se, neste trabalho, analisar os índices de homicídios de
mulheres, no Brasil, após a implementação da Lei Maria da Penha, partindo da análise de alguns
indicadores considerados ideais para esta verificação. Dessa forma, optou-se por realizar uma
análise quantitativa e um estudo predominantemente descritivo dos indicadores levantados no
Mapa da Violência 2015: Homicídio de mulheres no Brasil.
Considera-se significativa a realização desse estudo para que sejam percebidas as causas e
consequências que envolvem a violência contra a mulher no Brasil, bem como observadas a
formulação e a implementação de políticas públicas de enfrentamento, tornando este trabalho um
relevante subsídio para ampliar o conhecimento dessa temática. Verificar os índices de homicídios
de mulheres, após a implementação da Lei Maria da Penha, possibilitará inferir se os agentes da lei
estão cumprindo com o papel a que ela se propõe, tal como realizar uma previsão a longo prazo de
sua efetividade.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA:
2.1 Violência contra a mulher: políticas públicas brasileiras
No Brasil, a violência é um fenômeno reconhecidamente presente na vida de
milhões de mulheres e, por muito tempo, foi um tabu para a sociedade. Para Marcondes Filho
(2001), a violência contra a mulher é herdeira de uma cultura com raízes em uma sociedade
escravocrata, construída a partir de um modelo colonizador que aqui se instalou.
Fazendo uma rápida observação histórica sobre os direitos adquiridos pelas mulheres antes
da Constituição de 1988, a partir de Strey (2000): em 1916, foi criado o Código Civil Brasileiro,
patriarcal e paternalista, no qual constava que a mulher casada só poderia trabalhar com a
autorização do seu marido. Em 1934, em meio ao governo provisório de Getúlio Vargas, uma nova
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constituição assegurou o voto da mulher. O trabalho feminino foi regulamentado pela
Consolidação das Leis Trabalhistas somente em 1941. Durante a ditadura Vargas, os movimentos
feministas foram reprimidos e, somente em 1962, o Código Civil Brasileiro sofreu alterações,
permitindo que mulheres casadas pudessem trabalhar sem a autorização de seus maridos. Desde
as décadas de 1970-1980, a violência contra a mulher tem recebido crescente atenção e
mobilização dos sujeitos do sexo feminino.
A Constituição Federal de 1988 e o Novo Código Civil Brasileiro, de 2002, que substituiu o
Código Civil, ainda de 1916, consolidaram alguns direitos femininos já existentes na sociedade.
Contudo, Strey (2000) afirma que as mulheres ainda desconhecem seus direitos, apesar das
conquistas de vários direitos civis e políticos adquiridos nas últimas décadas. Em 1985, através da
Lei nº 7.353, foi institucionalizado o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM) vinculado,
originalmente, ao Ministério da Justiça, e criadas as Delegacias Especializadas no Atendimento à
Mulher (DEAMs), fruto das reivindicações dos Movimentos Feminista para a efetivação dos
acordos internacionais estabelecidos na Convenção de Belém do Pará e na CEDAW.
Um avanço considerável nas políticas públicas para as mulheres foi a elaboração, por parte
do Ministério da Saúde, da Norma Técnica 7 para prevenção e tratamento dos agravos resultantes
da violência sexual, em 1998. No período de 1985 a 2002, a criação de DEAMs e de Casas-Abrigo
foi o principal eixo da política de enfrentamento à violência contra as mulheres, cuja ênfase estava
na segurança pública e na assistência social. Esse foco constituiu também a base do Programa
Nacional de Combate à Violência contra a Mulher, sob gerência da Secretaria de Estado de Direitos
da Mulher (SEDIM), criada em 2002 e vinculada ao Ministério da Justiça (BRASIL, 2011).
Em 1º de janeiro de 2003, foi criada, através da Medida Provisória 103, tomada pelo então
presidente Luís Inácio “Lula” da Silva, a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres (SPM). À
SPM foram diretamente vinculadas às políticas de enfrentamento à violência contra a mulher e as
questões de gênero, sendo um órgão nacional responsável pelo planejamento, implementação,
coordenação, assessoramento, articulação de políticas, fiscalização, dentre outras que tange a
esfera das políticas para as mulheres. A partir da SPM, em junho de 2004, foi realizada a I
Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Nessa ocasião, foram definidos os
pressupostos, princípios e diretrizes que nortearam a formulação do I Plano Nacional de Políticas
para as Mulheres (PNPM), e foi assumida pelo Estado a responsabilidade de implementar políticas
públicas para as mulheres, objetivando construir a igualdade e a equidade de gênero,
considerando a diversidade de raça e etnia, gerações, orientação sexual e deficiências.
Ampliando os instrumentos de enfrentamento a violência, foi criada, em 2005, a Central de
Atendimento à Mulher (ligue 180), com funcionamento 24 horas por dia, por meio de ligação
gratuita, sigilo absoluto e identificação opcional. É considerada, também, a porta principal de
acesso aos serviços que integram a Rede Nacional de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher,
sob amparo da Lei Maria da Penha, e base de dados privilegiada para a formulação das políticas do
governo federal nessa área. Em março de 2015, a partir da Lei nº 13.104, houve alteração do art.
121 do Decreto-Lei nº2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, para prever o feminicídio
como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e do art. 1 o da Lei nº8.072, de 25 de julho
de 1990, para inclui-lo no rol dos crimes hediondos. De acordo com a Lei, considera-se crime de
feminicídio os homicídios de mulheres por razões da condição de sexo feminino. Nessa
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perspectiva, vale observar o conceito no “§ 2 o-A Considera-se que há razões de condição de sexo
feminino quando o crime envolve: I – violência doméstica e familiar; II – menosprezo ou
discriminação à condição de mulher”. Na prática, os casos de homicídios motivados por essas
razões passam a ser vistos como qualificadores do crime. Com essa alteração, o criminoso recebe
um tratamento mais severo por parte da justiça, uma vez que os crimes hediondos são aqueles
considerados de extrema gravidade, sendo inafiançáveis e não permitindo redução de pena.
A atual Política Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres propõe o
programa Política para as Mulheres: promoção da autonomia e enfrentamento à violência, o qual
apresenta oito objetivos, iniciativas e ações que abrangem a liberdade/ independência econômica,
igualdade de direitos, investimento, fomento, avaliação e melhorias das políticas públicas
contemporâneas e dos serviços da Rede de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência, o
fortalecimento e aplicabilidade da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) e do Pacto Nacional pelo
Enfrentamento à Violência contra a Mulher, a promoção do acesso à justiça, por meio da
implementação de Segurança Cidadã, e o pleno funcionamento dos instrumentos e serviços do
sistema de justiça, promovendo uma cultura não discriminatória.

3. METODOLOGIA:
Este artigo tem como tema a violência contra a mulher. A partir desse tema amplo, refletiuse e questionou-se: como se apresentam os indicadores de homicídios de mulheres, no Brasil, após
a implementação da Lei nº. 11.340/2006? Assim, para este artigo, tem-se como hipótese: os
indicadores de homicídios de mulheres, no Brasil, após a implementação da Lei nº. 11.340/2006
estão mais baixos que anterior à Lei; o maior índice de violência contra a mulher é de violência
doméstica; e há efetividade da Lei Maria da Penha.
Após a definição das hipóteses, foi realizada a pesquisa sobre o tema, utilizando como
expressões-chave: “violência contra a mulher”, “indicadores de violência contra a mulher no
Brasil”, “violência contra a mulher no Brasil” e “Lei Maria da Penha”, foram localizados sites,
artigos e relatórios publicados em ambiente web, em sites governamentais como da SPM, a
homepage Compromisso e Atitude, e Observatório de Gênero, além dos mapas da violência já
elaborados pela FLACSO Brasil, sob coordenação de Julio Jacobo Waiselfiz. O contato com esse
material permitiu o acesso ao Mapa da Violência de 2015, o qual foi a base de dados utilizada
neste levantamento e possibilitou o cruzamento e a análise das informações obtidas para este
trabalho.
Nessa perspectiva, optou-se por realizar uma análise quantitativa e um estudo,
predominantemente, descritivo dos indicadores levantados em uma amostra temporal
considerada apropriada para uma avaliação da implementação da Lei nº 11.340/2006. A análise
quantitativa, para Marconi e Lakatos (2003), inserir-se no método estatístico, que significa reduzir
a termos quantitativos e a manipulação estatística os fenômenos sociológicos, políticos,
econômicos, etc., permitindo a comprovação das relações dos fenômenos entre si, obtendo
generalizações sobre sua natureza, ocorrência ou significado. Assim, objetiva-se analisar os índices
de homicídios de mulheres após a implementação da Lei Maria da Penha, partindo da análise dos
seguintes indicadores: distribuição da porcentagem de homicídios por sexo e idade simples,
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evolução da taxa de homicídios de mulheres brancas e negras, homicídios de mulheres no Brasil,
na abrangência temporal de 2003 a 2013, porcentagem dos meios utilizados em homicídios, por
sexo, em 2013, e porcentagem dos locais de agressão, por sexo.
Para obtenção dos indicadores, recorreu-se ao levantamento de dados secundários por ser
considerado o tipo de pesquisa mais adequado para obtenção de informações substanciais e
oficiais, bem como mais apropriado ao cronograma para produção deste trabalho. Dessa maneira,
os gráficos utilizados para análise a seguir foram produzidos pelos autores deste artigo a partir dos
dados apresentados no Mapa da Violência 2015: Homicídio de mulheres no Brasil, elaborado pela
FLACSO Brasil, sob coordenação de Julio Jacobo Waiselfiz, com abrangência temporal 2003/2013.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES:
A análise que segue reflete sobre os seguintes indicadores: distribuição da taxa de
homicídios por sexo e idade, em 2013; evolução das taxas de homicídios de mulheres brancas e
negras, de 2003 a 2013; taxa de homicídios de mulheres (por 100 mil), por região, de 2003 a 2013;
meios utilizados (%) nos homicídios, classificado por sexo, ocorrido em 2013; local de agressão (%)
por sexo, dados de 2013. É importante esclarecer, que o Mapa da Violência 2015: Homicídio de
mulheres no Brasil apresenta os dados mais recentes encontrados para essa análise. Por essa
razão, os períodos observados em cada indicador são os mesmos expressos pelo Mapa. Inicia-se
esta análise apresentando o gráfico de distribuição da taxa de homicídios por sexo e idade, no
Brasil, em 2013:

Figura 1: Distribuição da (%) de homicídios por sexo e idade. 2013.

Considera-se necessário iniciar apresentando esses dados para confirmar a importância
deste estudo frente a luta diária das mulheres brasileiras por menos violência. Observa-se, na
Figura 1, que os índices de homicídios de pessoas do sexo feminino nas faixas etárias de 0 a 16
anos e de 30 a 80 anos, no ano de 2013, foi maior ou igual aos índices de homicídios de homens,
nessas mesmas faixas etárias. O que permite afirmar que, independente da motivação do crime e
de seu executor, a vulnerabilidade física e emocional feminina nessas idades, juntamente à
deficiência na segurança pública brasileira, transforma essas mulheres em vítimas mais acessíveis
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que os homens. À sequência, é apontada a evolução das taxas de homicídios de mulheres brancas
e negras, no período de 2003 a 2013:

Figura 2: Evolução das Taxas de homicídios Brancas e negras (por 100 mil) 2003/2013.

Observa-se que a década 2003/2013 apresentou considerável aumento de assassinatos de
mulheres negras em todo Brasil, saltando de 4,5, em 2003, para 5,4, em 2013. Em contraposição,
houve recuo nos homicídios envolvendo mulheres brancas, que caiu de 3,6 para 3,2 no citado
período de tempo. Os índices também apontam que houve um crescimento de homicídios de
mulheres negras mesmo após a implementação da Lei Maria da Penha, em 2006, e estabilidade
nos índices de assassinatos de mulheres brancas.
Dessa forma, pode-se assinalar que a Lei Maria da Penha causou, de fato, um impacto na
diminuição da ascensão dessa mortandade, porém, incisivamente, nas mulheres brancas, pois a
diminuição e estabilidade são consideráveis. Exatamente o oposto ocorreu com os índices de
homicídios de mulheres negras, que se elevaram. Acredita-se que uma das circunstâncias que
colaboram para esse aumento nos índices de homicídios de mulheres negras seria o fato do
sistema de apoio e proteção das mulheres, ou seja, os diversos órgãos que atuam na
implementação da Lei Maria da Penha, não estarem, em sua maioria, localizados na comunidade
onde estas mulheres estariam mais suscetíveis a sofrerem violência, isto é, na periferia das
cidades; ou mesmo não estarem completos e estruturados o suficiente para dar o apoio que as
vítimas necessitam. Ademais, recorda-se a assertiva de Garcia (2013), mencionada no referencial
teórico, ao relacionar a morosidade da justiça em liberar a autorização de medida protetiva em
casos de denúncias de violência e a demanda de atendimento, fatos que mantém a mulher
exposta ao risco e permitem que o homicídio seja cometido.
Em sequência, é importante verificar o gráfico de homicídios de mulheres nos âmbitos
regionais do Brasil, entre 2003 e 2013. Optou-se por apresentar os dados regionais, em detrimento
do total no Brasil, por considerar importante a comparação dos indicadores entre as regiões
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brasileiras, as quais são caracterizadas por diferentes aspectos culturais, sociais e econômicos.

Figura 3: Taxa de homicídios de mulheres (por 100 mil), por região. 2003/2013.

Destaca-se que, no período de 10 anos, apresentado na Figura 3, há uma disparidade entre
os índices de homicídios de mulheres que se deduzia para cada uma das cinco regiões brasileiras.
Observando a Figura 3, percebe-se que a região Nordeste se apresentava, até 2013, como a
terceira região com os maiores índices de homicídios de mulheres do Brasil, perdendo apenas para
a região Centro-oeste, em primeiro, e a região Norte, em segundo lugar. Acredita-se que esse valor
é razoável, considerando que a região Nordeste é a que possui maior número de estados
federativos do país. Assim, imagina-se que a Lei Maria da Penha não esteja sendo efetiva, o
suficiente, para fazer reduzir a taxa de homicídios de mulheres no Brasil, quando se observa as
informações midiáticas sobre as regiões Nordeste, Sudeste e Sul que possuem índices inferiores
comparados aos das regiões Centro-Oeste e Norte, por exemplo, que possuem menos atenção
midiática quando o assunto é violência contra a mulher, porém apresentam elevados indicadores.
Compreendendo que a Lei Maria da Penha é instituída em âmbito nacional, necessita-se
aclarar que os seus efeitos se dão de forma heterogênea, uma vez que nos locais onde a sociedade
e o poder público não se mobilizaram para implantar delegacias de mulheres, juizados especiais,
casas de abrigo e etc., é razoável inferir que a crença da população não tenha mudado
substancialmente no que se refere ao aumento da probabilidade de punição.
Com relação aos meios pelos quais ocorreram os homicídios, o Mapa da Violência 2015
apresenta uma análise entre assassinatos de homens e de mulheres por
estrangulamento/sufocação, arma de fogo, cortante/penetrante, objeto contundente e outros,
apenas no ano de 2013.
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Figura 4: Meios utilizados (%) nos homicídios, por sexo. 2013.

Analisa-se que, com exceção da utilização de arma de fogo, os índices dos homicídios de
mulheres são mais elevados que o de homicídios de homens em todos os outros meios que
utilizam objetos e que necessitam de aproximação física com a vítima. Esse fato corrobora a
constatação inicial exposta na análise da Figura 1, sobre a segurança sentida pelo agressor a partir
da vulnerabilidade feminina em relação à força masculina, e do respeito expresso aos homens, os
quais tendem a serem mortos, em grande parte, por arma de fogo. Esse é mais um aspecto que
deve ser considerado para reforçar as políticas públicas de proteção às mulheres, devido a sua
vulnerabilidade em um país que ainda sofre com elevados índices de morte por sexismo.
Por fim, analisam-se os locais onde, em geral, ocorrem as agressões, partindo, também, do
cruzamento de agressões sofridas por homens e mulheres. Para o parâmetro foram designados
como locais: estabelecimento de saúde, domicílio, via pública, outros e local ignorado.

Figura 5: Local de agressão (%) por sexo).

Confirma-se, a partir da Figura 5, a tendência de altos índices de violência doméstica, visto
que o percentual de agressões em domicílio mostra-se como segundo local onde mais ocorre a
violência contra a mulher. Partindo dessa premissa, pode-se deduzir que a vítima possui algum tipo
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de proximidade ou familiaridade com seu agressor, podendo este ser o cônjuge, o filho, o pai, um
vizinho, ou qualquer pessoa que conviva no ambiente familiar. Considerando o contexto que a
violência doméstica ocorre em ciclos e que muitas vezes se repetem, os homicídios cometidos por
indivíduos que possuem familiaridade com a vítima, podem se dar, não como um ato premeditado
para tirar a vida do cônjuge, mas como resultante de uma crise, em que uma agressão resultou
inesperadamente na morte do outro, como sugere Cerqueira (2015). Assim, compreendendo as
situações de conflito interpessoal que tendem a se aproximar mais dos eventos associados às
questões de gênero, entende-se que as políticas públicas de enfrentamento à violência contra a
mulher são estruturadas visando a atenção integral a mulheres vítimas de violência doméstica,
pois são estas que, prioritariamente, necessitam ser incentivadas a denunciar qualquer tipo de
violência sofrida e que, geralmente, resistem por mais tempo, devido à relação emocional que tem
com o agressor.
Finalmente, as estatísticas da Figura 5 mostram a magnitude do problema enfrentado pelos
órgãos responsáveis da Lei Maria da Penha, uma vez que, apesar dos homens sofrerem agressão
em maior porcentagem em via pública, o percentual do sexo feminino também tem seu índice
mais elevado neste local. Esse dado confirma que, mesmo após a implementação da Lei, que
designa como crime a violência contra as mulheres, essa ocorre no âmbito da comunidade e não
há expressão de intimidação ou evitamento por consequências que a Lei Maria da Penha venha a
ocasionar.

5. CONCLUSÃO:
Embora, no Brasil, sejam constantemente noticiados inúmeros casos de violência contra
mulheres, não foram encontradas estatísticas sistemáticas, oficiais e específicas de ocorrências que
apontem, quantitativamente, homicídios derivados da violência de gênero.
Assim, apesar da abrangência taxonômica dos dados utilizados, a análise realizada nesse
estudo permitiu responder às hipóteses iniciais que estimularam essa pesquisa. Dessa maneira,
percebeu-se que os indicadores de homicídios de mulheres, no Brasil, após a implementação da
Lei nº. 11.340/2006, aumentaram em relação aos dados anteriores à Lei. Acreditava-se que o
maior índice de violência contra a mulher seria de violência doméstica, porém os indicadores
apresentaram esse meio em segundo lugar, atrás das agressões praticadas em vias públicas. Por
fim, considera-se que apenas a análise dos índices de homicídios de mulheres não é suficiente para
avaliar a efetividade da Lei Maria da Penha, mas foi satisfatória para afirmar que a Lei impactou a
velocidade com que os homicídios aumentaram. Afinal, o aumento do número de homicídios de
mulheres pós implementação da Lei Maria da Pena, se deu lentamente em relação aos anos
anteriores à sua criação.
Destaque-se, sobretudo, a necessidade de um planejamento de políticas públicas
transversais, o qual deverá funcionar com a total participação da sociedade civil. Realizando um
trabalho progressivo e contínuo, de avaliação e monitoramento dos programas existentes, e de
conscientização, divulgado e incentivado através de campanhas, com articulação dos programas de
forma permanente e contínua. É possível imaginar que, se não houvesse a Lei Maria da Penha, o
índice de homicídio de mulheres seria ainda maior. Vale ressaltar a importância da implementação
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desta Lei, a qual se acredita ter afetado o comportamento de agressores e vítimas, aumentado o
empoderamento das mulheres e as condições de segurança para que a vítima possa denunciar.
Portanto, diante dos limites temporais impostos para produção deste trabalho, percebe-se
a necessidade de novos estudos sobre as políticas públicas de enfrentamento à violência contra as
mulheres. Sugere-se, aos órgãos responsáveis pelas pesquisas, uma taxonomia mais descritiva para
auxiliar em medições mais realistas nas produções futuras. Outra limitação, ainda referente aos
dados, pode ser descrita em dois pontos: a falta de atualizações dos dados, pois foram
encontrados disponíveis apenas dados até 2013. E, em segundo, o acesso limitado a alguns dados.
Apesar de suas limitações, esse estudo desempenha um papel relevante para o fortalecimento da
luta das mulheres para o enfrentamento de uma cultura que possui fortes resquícios patriarcais e
racistas, permitindo que tais mulheres possuam cada vez mais, meios de prevenção, combate e
proteção à violência. Dessa forma, percebeu-se que a implementação da Lei 11.340/2006 foi um
dos pontos importantes para o enfrentamento da violência contra a mulher, no Brasil.
Enfrentamento que deve ser feito diariamente, pela sociedade, pela justiça, e, principalmente,
pelas mulheres violentadas através da denúncia.
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RESUMO
No ano de 2016 os alunos do curso técnico em
administração do terceiro ano, receberam em suas mãos
um grande desafio: Empreender na prática. Um projeto
idealizado pela Junior Achievement em parceria com a
coordenadora do curso Professora Vanessa Desidério,
que vinculou o desafio as matérias técnicas da grade
curricular (Empreendedorismo, projeto integrador I e II)
devido ao excelente resultado obtido no ano de 2015
(primeira vez da aplicação do programa no IFRN/Campus
João-Câmara), com a PocketUp S.A/E, Miniempresa teste
que se tornou referência para as seguintes. O principal
objetivo da prática empreendedora através da miniempresa é desenvolver as habilidades e o potencial individual de cada aluno na prática, trazendo a simulação

empresarial para que tenham uma base de como as
empresas funcionam na realidade e sobretudo que construam o diferencial que o mercado de trabalho exige,
seja ele ocupando o espaço de gestor da empresa ou
colaborador. Os resultados dessa miniempresa foi um
faturamento bruto de aproximadamente R$ 8000,00
decorrentes da venda de bijuterias em 2 meses, entre
produções e vendas. Esse artigo visa mostrar o olhar
discente do grupo da Presidência da Bila Biju S.A/E (Miniempresa dos alunos do 3° ano do turno matutino) sobre as perspectivas de toda miniempresa e como esse
grupo influenciou na trajetória de sucesso dos demais
participantes.

PALAVRAS-CHAVE: Simulação empresarial, experiência, metas, conhecimentos

A STUDENT EXPERIENCE IN BUSINESS SIMULATION
ABSTRACT
In theyear 2016 thestudentsofthetechnicalcourse in administrationofthethirdyear, received in
hishands a greatchallenge: Engaging in practice. A projectconceivedby Junior Achievement in partnershipwiththecoursecoordinator Professor Vanessa Desiderio,
wholinkedthechallengethetechnicalsubjectsofthe curriculum (Entrepreneurship, integrating design I and II) duetotheexcellentresultsobtained in theyear 2015 (thefirst
time theapplicationtheprogram IFRN / Campus Johnchamber) withthePocketup SA / E Minicompanytesthasbecome a reference for thefollowing. The mainobjectiveofentrepreneurialpracticethroughMinicompany-

istodeveloptheskillsandindividual potentialofeachstudent
in practice, bringingthe business simulationtohave a base
ofhow businesses operate in reality andaboveallto build
thedifferencethatthe labor marketrequires, be it takingupspacecompany manager oremployee. The resultsofthisMinicompanywas a grossrevenueofapproximately R $ 8,000.00 fromthesaleofjewelry in twomonths,
betweenproductionandsales. Thisarticleaimsto show
thestudents look PresidencygroupofBila Biju S.A / E (Minicompanystudentsofthe 3rd yearofthemorning shift)
ontheprospectsofallMinicompanyandhowthisgroupinfluencedthesuccessstoryoftheotherparticipants.

KEYWORDS: Business simulation, experience, goals, knowledge
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1. INTRODUÇÃO
1.1 Apresentação do Programa Miniempresa
A simulação empresarial através do programa de miniempresa da Júnior achievement junto com a coordenação do curso de Administração do IFRN – Campus João Câmara, buscou incentivar alunos do terceiro ano do ensino integrado em administração a presenciar na prática a prática
profissional que já tinha ocorrido no ano de 2015 e foi ampliada em 2016 por ter tido bons resultados no ano anterior. Em toda a sua trajetória a Júnior Achievement é bem sucedida em aprimorar conhecimentos e formar potencial intelectual capaz de gerir empresas.
Trata-se de uma associação educativa sem fins lucrativos, mantida pela iniciativa privada,
cujo objetivo é despertar o espírito empreendedor nos jovens, ainda na escola, estimulando o seu
desenvolvimento pessoal, proporcionando uma visão clara do mundo dos negócios e facilitando o
acesso ao mercado de trabalho (JA,2016)
O projeto tem como objetivo geral: Dinamizar a teoria estudada durante o curso em forma
de empresa real. Envolvendo assim, questões de produção, qualidade e logística; finanças e capitalização; recursos humanos no parâmetro de boa gestão com pessoas; marketing usando a imagem da empresa/produtos para aplicações em vendas; presidência como auxiliar das demais
áreas. Além de despertar em estudantes do Ensino Médio e Superior a experiência inovadora e
empreendedora na gestão de negócios, com planejamento, organização e controle. O referido
Projeto de Miniempresa é desenvolvido durante três meses simulando a vida em uma organização
de punho sociedade anônima estudantil.
A Miniempresa foi dividida em quinze jornadas, onde as quatro primeiras foram destinadas ao
seu planejamento de base que levou a todo o desenvolvimento bem-sucedido da mesma. Após a
miniempresa ser oficialmente constituída, nomeou-se, por eleição, os responsáveis pelas áreas da
Presidência, Recursos Humanos, Finanças, Marketing e Produção, de forma democrática, em seguida cada colaborador escolheu sua área de acordo com a identificação pessoal. Dia 01 de junho
de 2016 a Bila Biju S.A./E iniciou suas jornadas de produção. Como todo começo, existiram grandes dificuldades na execução das tarefas por falta de experiência de todos, mas procuramos nos
especializar e desenvolver técnicas para que a nossa qualidade fosse vista face a nosso produto,
dessa maneira fomos capazes de conduzir devidamente as metas e triplica-las em muitas das vezes.
Com a motivação dos colaboradores e gestores desde as primeiras vendas, os nossos produtos
ganharam destaque em seu público e sempre retornavam positivamente à lucratividade para a
nossa miniempresa. A possibilidade de expor as nossas bijuterias em feiras proporcionadas pela
Júnior achievement em grandes shoppings da Capital (Natal – RN), só aumentou a nossa empolgação sobre o programa, tendo o devido êxito em nossas produções, com produtos feitos exclusivamente para as vendas.

XII CONGIC | II
II SECITEX

1621

A Bila Biju S.A./E, tinha como principal objetivo atender com excelência, ser referência em
João Câmara e buscar em seus valores todo compromisso e ética com os seus clientes. A presidência foi escolhida de forma democrática, compondo a maior autoridade da empresa, a qual

estava presente nos outros setores como auxílio para boa execução das devidas metas propostas,
sempre motivando e ousando de uma liderança prestativa e transparente. Contudo, foi visível o
engajamento de todos que participaram e puderem levar para a vida profissional inúmeras experiências positivas.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O desenvolvimento de habilidades através da prática , simulação empresarial, é um excelente condutor de bons administradores. Os alunos saem da monotonia de aulas teóricas e ganham a oportunidade de participar ativamente de uma empresa fictícia na qual poderão adquirir
experiência em diversas áreas e aprender a lhe dar com as consequências das tomadas de decisões, como se fosse uma empresa real.
De acordo com Gimenez e Bernad (2001, pg 5) A simulação empresarial também pode ser
definida como um processo estruturado estrategicamente e sequencial de tomadas de decisões,
em torno de um modelo de operações de um determinado negócio, no qual os participantes assumem o papel de principais gestores de uma empresa simulada.
Ao assumir o papel de gestor através da participação em uma simulação empresarial, também conhecida como Jogos de Negócios ou Jogos de Empresas, os estudantes vivenciam a necessidade de análises de cenários, projeção de orçamentos de resultado e de caixa, avaliam o próprio
desempenho e dos concorrentes, definem metas, e trabalham em prol da consecução dessas metas, potencializando a fixação dos conteúdos abordados nas diversas disciplinas cursadas previamente. (Freitas e Santos, Pg 2)
A simulação empresarial pode ser aplicada em grupo, ou individualmente, de acordo com
os objetivos a serem alcançados [...]
Nas simulações gerais, por sua vez, a formação de grupos é desejável uma vez que o processo de tomada de decisões em uma empresa deve ser resultado de uma ampla e consistente
discussão do grupo gestor. Nesse tipo de tomada de decisão, os participantes adquirem não apenas habilidades técnicas, mas também aprendem a observar o aspecto comportamental e interpessoal do processo decisório (Gimenez e Bernard 2011, pg 6 e 7)

3. METODOLOGIA
O presente artigo tem como base uma pesquisa de caráter descritivo e qualitativo. Para
elaboração do mesmo, a metodologia utilizada foi, essencialmente, o registro da interpretação do
que foi vivido durante o projeto miniempresa, sob a ótica dos colaboradores envolvidos. Adotamos também a pesquisa qualitativa, pois segundo Leininger (1985), a pesquisa qualitativa visa a
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identificação, estudo, análise objetiva e subjetiva dos dados, de modo a conhecer o mundo interno e externo das pessoas, através, não apenas da ótica do pesquisador, mas, essencialmente, dos
informantes enquanto co-participantes das informações adquiridas e, portanto, co-autores dos
conhecimentos produzidos.

A realização do projeto miniempresa, na forma de simulação empresarial, somando na prática os conhecimentos já adquiridos nas aulas teóricas, representou um dos principais meios de
ensino-aprendizagem aplicados à turma do terceiro ano do curso técnico integrado em administração. Esse projeto de caráter empreendedor permitiu-nos aprimorar conhecimentos na área
administrativa. A união de teoria e prática colocou-nos à prova de muitos desafios e, ao ultrapassarmo-los, obtivemos o desenvolvimento de habilidades e agregação de valores. A execução do
projeto, como um todo, não foi fácil, pois o mesmo foi desenvolvido no contraturno, contando
com a ajuda de servidores voluntários, que junto a nós realizaram observação participante e reflexiva, para coleta de dados que, futuramente, iriam compor o relatório final, no qual constava todo
o demonstrativo de resultado do projeto.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Como em toda empresa que precisa conhecer e decidir qual será seu produto e quem vai
formar o seu nível hierárquico, com a Bila Biju não ocorreu diferente, logo nas primeiras jornadas
foi necessário uma pesquisa de mercado para saber o que seria fabricado, qual seu custo inicial e
como seria a aceitação pelo público. A divisão dos cargos de diretoria e presidência aconteceu de
forma democrática, e assim foi composto o organograma com quatro diretores e um presidente
que a partir da quarta jornada tinham a responsabilidade de excetuar com efetividade sua função
e desenvolver hábitos de compromisso aos seus colaboradores. A capitalização da miniempresa
foi através da venda de ações, onde logo determinamos os custos operacionais, a compra de matéria-prima e o ponto de equilíbrio. Sucedeu reuniões iniciais com os acionistas majoritários para
ser feito um acordo sobre as regras dentro da organização que deveriam ser acatadas por todos os
membros desde o momento do tratado feito e acordado.
Todos estavam cientes das obrigações e direitos que tínhamos dentro da nossa miniempresa, o grau de transparência era alto para que qualquer colaborador pudesse saber e entender o
que estava acontecendo. Era executado o controle de faltas já que com três faltas não justificadas
o membro tinha desligamento da miniempresa, vale ressaltar que nenhum colaborador foi desligado por esse motivo ou qualquer outro, iniciamos com trinta e fechamos com os mesmos trinta.
O controle de qualidade também havia sua feitura nas jornadas de produção para que nenhum
dos produtos voltasse com defeito. As quinze jornadas duravam três horas e trinta minutos cada, e
assim que terminava o horário de expediente os funcionários relatam os pontos positivos e negativos daquele dia de trabalho, dessa forma era possível efetuar e buscar a melhoria naquilo que
estava em falta ou conseguir manter o ambiente harmonioso em muito dos casos.
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Conseguimos nos surpreender e surpreender a todos que depositaram a sua confiança pela
compra de ação. Inicialmente almejávamos devolver uma rentabilidade mínima de 10% da ação
que foi vendida ao preço de nove reais, mas concluímos o projeto devolvendo aos nossos acionistas 297% de rentabilidade, um dado de qualidade por sermos somente a 2ª miniempresa do Campus João Câmara. Isso se deve também ao bom desempenho dos vendedores e o potencial com o
qual o nosso marketing sobressaiu, sempre auxiliado pelos outros setores ele desenvolveu estratégias de vendas como: descontos, brindes, parcerias e o uso das redes sociais, além das boas
vendas nas duas feiras da Júnior. O programa é dividido em duas etapas que são o primeiro e segundo exercício, no primeiro tivemos um lucro final com as vendas de R$ 373,30 e no segundo de
R$ 2.058,82. Com isso, pode-se notar que a evolução e o envolvimento com a miniempresa foram
aumentando a cada jornada. A visão de gestão ampliando-se e qualificando-se, a realidade e a
aprendizagem cresceram a nosso ver, estudantes que tiveram o primeiro contato com o mundo
dos negócios aprenderam a controlar seu próprio patrimônio, essa missão foi árdua, porém, a maturidade foi atingida e os desafios foram superados.
Os resultados que seguem são sobre as metas iniciais e as metas obtidas.
Em evidência da nossa capacidade produtiva foram propostas metas distintas da inicial que
era de 480 produtos no primeiro exercício, o que tinha uma aproximação de quatro produtos produzidos por pessoa a cada jornada de produção. O primeiro exercício na simulação empresarial
era de oito jornadas, realizadas em encontros semanais. Verificou-se que muitas situações que
não tivemos entendimento no primeiro exercício e que só conseguimos entender após o fechamento do mesmo por inexperiência, refletiram na boa conduta das outras sete jornadas que viriam pela frente, como mostra a figura 1. O gráfico mostra que em algumas jornadas a meta foi
superada e até dobrada.

Figura 1: Metas estabelecidas X quantidade produzida (por jornada).
Fonte: Dados da Pesquisa/2016

A simulação empresarial propôs a todos um crescimento de suas qualidades produtivas
que não eram utilizadas e que para muitos eram desconhecidas, a relevância do descobrimento
fez com que talentos se motivassem a querer produzir mais e com boa qualidade. Possibilitou o
entendimento com técnicas e dinâmicas de produção que acontecem nas empresas.
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Durante o período de produção e vendas percebemos que não é tarefa simples fazer um
produto bom, ter um bom preço e vender muito. Tivemos muito trabalho e força de vontade para
conseguir tal mérito com as vendas, investimos tempo e recursos financeiros para que tudo tivesse bom retorno no final, o que fica claro na figura 2. As vendas ocorreram nas dependências da
escola, na comunidade externa e através de representantes, aproveitamos os eventos para vender
mais e melhor nos campis e nas feiras organizadas pela Junior Achiviement.

Figura 2: Demonstrativo da evolução das vendas durante os dois exercícios
Fonte: Dados da Pesquisa/2016

O negócio precisava ser visado, com isso as estratégias de marketing precisavam ser planejadas e organizadas de forma sucintas, os fornecedores pela produção precisavam ser pesquisados
e analisados para que houvesse redução dos custos pelas finanças, os nossos colaboradores se
faziam necessários para a boa execução das tarefas, assim o recursos humanos sempre estava
presente gerenciando a eficácia liderança de tratar pessoas não como recursos e a presidência
buscava a ordem, orientação e supervisão da demanda de trabalho.
Como consequência de um mercado inovador e competitivo, foi necessário usar de ferramentas do empreendedorismo para o desenvolvimento da variedade de produtos e preços que
possuímos. Isso para que todo o público que atingimos durante a trajetória ficasse satisfeito e voltasse a comprar mais. Focando também no plano de vida pessoal dos colaboradores, trabalhamos
para que todos tivessem destaque na miniempresa, seja no seu aproveitamento na produção, nas
vendas ou até mesmo como pensador e aprimorador de novas ideias. O conhecimento adquirido
pode ser usado por toda a vida profissional e pessoal, aprendemos a traçar objetos, ter vontade e
colocar em pratica as ideias, preservar a boa conduta no ambiente em que se vive como ser possuinte de características promissoras de moral e ética. O projeto só teve o que somar, estabelecendo conexão entre teoria e prática que despertou muitas habilidades e o desejo de continuar
como empresa tendo daqui a meses a sua incubação na ITEN (Incubadora Tecnológica de Energias
e Negócios) – João Câmara.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O projeto de miniempresa é programa que visa repassar conhecimentos aos alunos do 3º
ano na área de econômica, de negócios e produção, proporcionando-os uma experiência prática
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sobre tais áreas. O mesmo desenvolve-se em 15 jornadas semanais, com 3h30min de duração cada. O programa conta com uma equipe de apoio, composta por quatro servidores voluntários que
oferecem apoio aos aprendizes, nas áreas de finanças, marketing e venda, RH e produção. Durante
o desenvolvimento do programa, os miniempresários contaram com o apoio de 90 acionistas, que
compraram a ação no valor de R$9,00 para que somassem ao capital inicial da miniempresa. Ao
final do projeto, foi devolvido o valor de R$35,50 para cada acionista, o que resulta em uma rentabilidade de exatamente 297%. Todo o valor dos tributos arrecadados, mais
especificamente foram R$2.363,21 doados a duas instituições de caridade, pois como não era uma
empresa formal, mas uma empresa simulada para fins de aprendizagem, o valor que seria repassada para o governo dos impostos recolhidos, se tornou impostos social. O mais impressionante é
que esse resultado foi alcançado em um período curtíssimo de tempo, equivalente a 3 meses. Durante esse período, adquirimos experiências ímpares que, sem dúvidas, farão total diferença em
nossa vida acadêmica.
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RESUMO
O presente estudo teve como principal objetivo analisar a
organização de eventos no instituto federal de educação,
ciência e tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), de
modo a verificar as condições necessárias para que os
eventos realizados no campus São Gonçalo do Amarante
sejam mais eficientes e com melhor integração dos
setores. Buscou-se identificar como os setores podem
atuar juntos, otimizando atividades e tirando o excesso de
tarefas que poderiam ser divididas em cada processo. A
pesquisa utilizou conceitos estratégicos e organizacionais
para o desenvolvimento do estudo de caso. A pesquisa

caracterizou-se quanto aos fins de investigação como
descritiva; quanto aos meios, como bibliográfica e de
campo. Adotou-se a abordagem quantitativa para a coleta
e análise dos dados. Os resultados da análise apontaram
que os eventos realizados no IFRN possuem uma boa
participação dos setores, mas com possíveis falhas na
comunicação entre os setores envolvidos nos processos
do evento planejado e realizado no próprio campus.
Foram discutidas ainda as condições requeridas para a
atuação em eventos realizados fora do campus.

PALAVRAS-CHAVE: Organização, Eventos, Integração, Atividades.

Logistics studies for analysis and improvement of Events: A case study in Federal
Educational Institution of Rio Grande do Norte/ Brazil
ABSTRACT
This study aimed to analyze the organization of events at
the federal institute of education, science and technology
of Rio Grande do Norte (IFRN – in Portuguese original), so
check the conditions necessary for the events held on
campus São Goncalo do Amarante are more efficient and
better integration of sectors. It was identified as the
sectors can act together optimizing activities and taking
over tasks that could be divided in each case. The research
used strategic and organizational concepts for the
development of the case study. It was characterized as the

research purposes as descriptive; as to the means, as
bibliographic and field. adopted the quantitative
approach to the collection and analysis of data. The
analysis results showed that the events held in IFRN have
a good participation of sectors, but with possible failures
in communication between the sectors involved in the
event processes planned and carried out on campus. It
was also discussed the conditions required for the
performance in events held off campus.

KEYWORDS: Organization, Events, Integration, Activities.
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1. INTRODUÇÃO
A logística é muito importante na organização de um evento, no fato de gerenciar, planejar
e controlar a movimentação de informações e materiais. Muitas vezes alguns eventos apresentam
falhas devido à falta de comunicação. De acordo com BONRRUQER (2010), “a comunicação falha
pode trazer consequências à equipe, impactando no desempenho e na produtividade dos
profissionais”. Dessa maneira, toda organização precisa incentivar o trabalho em equipe, com o
intuito de evitar impactos no desempenho dos processos de cada etapa do evento.
Na hora de criar o planejamento logístico de um evento, é preciso estar atento a diversos
aspectos, como: estratégias, suprimentos, transportes, controle de fluxo e sistema de informações
logísticas. Além disso, é imprescindível trabalhar as estratégias de Marketing, que consiste em um
dos principais aspectos para um bom evento. Também nessa fase é fundamental que as
necessidades de alinhamento estratégico dos processos sejam percebidas. Que de acordo com o
guia BPM CBOK (2014), deve-se desenvolver um plano e uma estratégia dirigida a processos para a
organização, onde sejam analisadas suas estratégias e metas, fornecendo uma estrutura e o
direcionamento contínuo de processos centrados no cliente. Além disso, são identificados papéis e
responsabilidades organizacionais associados ao gerenciamento de processos, aspectos
relacionados a patrocínio, metas, expectativas de desempenho e metodologias. Quando se tem a
ideia de criar ou organizar qualquer tipo de evento é preciso saber planejar, possuir uma boa
comunicação com cada comissão criada, passando um fluxo eficiente de informações durante o
evento, como resultado de um planejamento adequado.
A presente pesquisa tem por principal objetivo analisar a organização de eventos no IFRN
(Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte), campus São Gonçalo
do Amarante e Tendo como objetivos específicos: aplicar os conceitos da logística no planejamento
de eventos do IFRN-SGA, criar um roteiro chave de atividades a serem seguidas e mapear as
interações entre os setores envolvidos. Justifica-se a pesquisa por meio da observação de falhas
durante os eventos realizados no campus e a necessidade de aplicação dos conhecimentos na área
de logística para a melhoria desses eventos. A pesquisa caracterizou-se quanto aos fins como uma
investigação descritiva; quanto aos meios, como bibliográfica e estudo de campo. Foi adotada a
abordagem quantitativa para a coleta e análise dos dados, com pesquisa de campo nos setores do
IFRN.
Com base nesta pesquisa, buscamos que as demais Instituições Federais da grande NatalRN, sendo eles os campis: Parnamirim, João Câmara, Ceará-Mirim, Zona Norte e Natal Central possa
nos receber para podermos verificar as formas de como os projetos são conduzidos nestes em
relações com eventos e a logística, bem como identificar boas práticas de gestão podendo ajudar os
campis do IFRN, no planejamento e desenvolvimento dos eventos realizados em determinados
Institutos. Além disso, será feita uma pesquisa nos campis Canguaratema e o Natal- Cidade Alta,
que possui o curso de Eventos, onde iremos realizar um novo estudo para possuir mais idéias e
novos conhecimentos, podendo adquirir novas informações para esta pesquisa.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Abordagem de processos
As empresas precisam estabelecer métodos para medir a satisfação do cliente, considerando
vários estágios da realização de seus processos. Os resultados das medições são essenciais para que
sejam tomadas, em tempo hábil, ações corretivas e mudanças no planejamento. Um importante
conceito no esforço pela melhoria contínua é o entendimento de sistema que, conforme Oliveira
(2013), representa “um conjunto de partes interagentes e interdependentes que, em conjunto,
formam um todo unitário com determinado objetivo e efetuam determinada função”.
Os processos devem fluir com eficiência e interação entre os diversos setores. Conforme
Silva (2015), o controle de processos requer o foco em planejamento, controle e melhoria da
qualidade, com base nos conceitos da Trilogia de Juran, de forma a manter um controle adequados
dos documentos e registros, implantar indicadores e gerenciar eventuais não conformidades na
realização de eventos.
A análise dos processos é essencial para reduzir desperdícios de recursos. Uma gestão
voltada a resultados visualiza a empresa como um sistema, buscando a melhoria de desempenho
nas interfaces setoriais.
Os processos principais realizados pelas empresas procuram satisfazer aos seus clientes,
desenvolvendo seus cinco objetivos de desempenho. Conforme BULGACOV (2006), existe uma forte
relação entre os fatores competitivos, que definem as exigências dos clientes, e os objetivos de
desempenho, sendo necessário: estabelecer o fluxo de atividades; identificar os recursos utilizados;
identificar os métodos/ controles existentes; definir os pontos de monitoramento.

2.2 Gestão da Integração
Sabe-se que é difícil integrar tempo, recursos, espaço e outras áreas dentro de um projeto
de um evento. Daí a necessidade de um líder ou gestor responsável pelo gerenciamento do evento
para que as atividades planejadas pelo gestor sejam bem desenvolvidas. Esse é um trabalho em
equipe, onde as comissões de organização têm papel fundamental. A integração visa manter a
comunicação e sincronização de tudo o que está acontecendo de uma forma que tudo se encaixe
perfeitamente. Segundo o BPM CBOK (2008):
O gerenciamento da integração do projeto inclui os
processos e as atividades necessárias para identificar, definir,
combinar, unificar e coordenar os vários processos e atividades dos
grupos de processos de gerenciamento. No contexto de
gerenciamento de projetos, integração inclui características de
unificação, consolidação, articulação e ações integradoras que são
essenciais para o término do projeto, para gerenciar com sucesso as
expectativas das partes interessadas e atender aos requisitos.
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Diante desse contexto, o ruído na comunicação entre as comissões organizadoras e líder ou
gestor geral do evento pode ocasionar mau gerenciamento de recursos e choque entre atividades
realizadas concomitantemente, o que compromete o desenvolvimento do projeto do evento e,
consequentemente, sua qualidade.
Outra situação similar que pode ser evitada, ainda durante o planejamento de um evento, é
a alocação de recursos para duas tarefas diferentes no mesmo dia. Neste caso é aconselhável
integrar tempo e recurso de modo que não colidam com interesses específicos. Desse modo, ainda
conforme BPM CBOK (2008), o gerenciamento da integração do projeto requer que sejam feitas
decisões sobre alocação de recursos, concessões entre objetivos e alternativas conflitantes e
gerenciamento de dependências mútuas entre as áreas de conhecimento.
Tudo deve estar conectado para que não existam problemas ou conflitos durante o projeto.
Sendo assim, sempre que o planejamento do projeto estiver finalizado é importante realizar sua
revisão, identificando pontos conflitantes como, por exemplo:




Tarefa x depende de recurso y, contudo a abertura de concorrência para aquisição
do recurso está agendada para depois do início da tarefa (gestão do tempo x gestão
de aquisições);
E o fator esperado de qualidade para uma determinada entrega coloca em risco o
cumprimento do prazo, pois exige um esforço maior, ou seja, mais pessoas
trabalhando na tarefa (gestão do tempo vs gestão de aquisições vs gestão de riscos).

2.3 Planejamento Estratégico Logístico de Eventos
Para a realização de um evento, é preciso estar atualizado com relação às estratégias, tanto
empresariais quanto logísticas. Britto e Fontes (2004, p. 20) afirmam que “o desenvolvimento de
um evento envolve pesquisa, planejamento, organização, coordenação, controle e implantação de
um projeto, visando atingir o seu público-alvo com medidas concretas e resultados projetados”.
Assim, para o evento ser bem desenvolvido é preciso ser bem organizado e estruturado de acordo
com as necessidades do evento, que é o primeiro passo para que este alcance os objetivos
propostos.
Melo Neto (2000, p. 13) afirma que “eventos é um conceito de domínio amplo. Na verdade,
tudo é evento”. Meirelles (1999) caracteriza evento como:
Um instrumento institucional e promocional utilizado na
comunicação dirigida, com a finalidade de criar conceito e
estabelecer imagem de organizações, produtos, serviços, ideias e
pessoas por meio de um acontecimento previamente planejado a
ocorrer em um em um único espaço de tempo com aproximação
entre os participantes, quer seja física, quer seja por meios de
recursos de tecnologia (1999, p. 21).

Para que um evento seja implementado, existe a necessidade de se tomar algumas decisões
que estão diretamente ligadas ao seu planejamento. O modelo proposto por Allen et al (2008) está
explicitado na Figura 01, apresentando os componentes do sistema logístico em eventos divididos
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em três fases distintas. A primeira fase, definida como pré-evento, é o momento em que a ideia
central está sendo concebida; ela geralmente é norteada pela elaboração de um briefing
desenvolvido pelo organizador do evento. A segunda fase apresenta-se como a fase intermediária,
chamada de trans-evento. Onde o projeto inicial pode ser alterado. Última fase, chamada de pósevento, é o momento em que toda a infraestrutura montada é retirada, bem como é realizada a
desmontagem e devolução de equipamentos.
Para Allen et al (2008), o momento mais importante desta
fase é a avaliação dos processos, na qual se torna possível analisar se
as decisões tomadas durante o planejamento do evento foram
adequadas, verificando se este alcançou seu objetivo. Nesta fase,
também é possível fazer a verificação de eventuais problemas a
serem corrigidos, objetivando o não comprometimento de eventos
futuros.

A tabela 01 mostra a ilustração das áreas com mais importância, e a atuação da logística na
estruturação e planejamento de um evento:
Tabela 1- Áreas de importância para a logística. Fonte: Allen et al (2008).
Área da Logística

Atuação em Eventos

Suprimentos

Consumidor, produtos e instalações, atividades de aquisição de bens e serviços.

Transportes

Pode representar um alto custo, necessitando especial atenção.

Ligação

Destaca-se a importância da interconexão entre todas as áreas do evento,
ressaltando a alta complexidade que a atividade pode alcançar.

Controle de Fluxo

Controle eficiente do fluxo de informações durante o evento, resultado de um
planejamento adequado.

Sistema de Informações
Logística

Fluxo eficiente de informações durante o evento, resultado de um
planejamento adequado.

Desta forma, evidencia-se a necessidade do planejamento estruturado que se adeque a
todas as fases do evento. É importante salientar que a separação das três fases dentro do
planejamento torna o projeto flexível, permitindo que os organizadores decidam qual o melhor
procedimento a ser adotado.
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Figura 1 - Componentes do sistema de logística em eventos. Fonte: Allen et al (2008).

2.4 A importância do Marketing Estratégico em Eventos
A utilização do marketing na realização de qualquer evento é indispensável,
independentemente do porte. As estratégias do marketing são fundamentais para que o evento
alcance alguns objetivos da organização. Segundo Watt (2004), o termo marketing, em especial no
segmento de eventos, é um dos mais utilizados e um dos menos compreendidos. O autor argumenta
que os organizadores de eventos devem ter a consciência de que o marketing vai além da
abordagem das clientes, contribuindo na organização como um todo e não apenas nas atividades
relacionadas à promoção do evento.
A comunicação na área de eventos entre o cliente e a empresa prestadora de serviços é
essencial, e para não haver possíveis falhas é preciso que tenha um plano estratégico de marketing
com estatísticas. Para o evento acontecer é preciso dos investimentos em infraestrutura,
detalhamento de tarefas, uma excelente comunicação com a equipe. Berry (2001) propõe três
desafios para que uma marca se torne estruturada e agregue valor aos clientes, quais sejam:
operacionalizar a empresa de modo eficaz, manter a operacionalização satisfatória diante da
concorrência e conservar o espírito empreendedor e inovador. Para Hall (1997, p. 136) o marketing
para eventos pode ser considerado como: A função da gestão de eventos que pode manter contato
com os participantes e visitantes do evento (consumidores), descobrir suas necessidades e
motivações, desenvolver produtos que satisfaçam suas necessidades e construir um programa de
comunicação adequado que expresse os objetivos propostos pelo evento. De acordo com os
preceitos de Allen et al (2008):
O processo de marketing para eventos é constituído das
seguintes etapas: pesquisa e análise do ambiente macro (incluem as
forças competitivas, políticas, econômicas, sociais e tecnológicas);
pesquisa da psicologia dos consumidores de eventos; segmentação,
definição do público-alvo e posicionamento; estabelecimento dos
objetivos de marketing; tomada de decisões sobre estratégias gerais
de marketing e o mix de marketing de serviços do evento.

Uma vez que estas variáveis sejam analisadas e bem executadas, contribuirão com o trabalho
da equipe de marketing de eventos de lidar com as constantes oscilações na qualidade dos serviços
oferecidos.
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2.5 Controle de Estoques para a organização de eventos
Desde os primórdios os estoques são utilizados pelo homem como uma possibilidade de
sobrevivência e desenvolvimento. A gestão de estoques é um conceito largamente difundido, em
razão de estar presente na maioria das organizações. A respeito do conceito de estoques, Ballou
(2001) defende que estoques são acumulações de insumos, componentes em processo e materiais
acabados que surgem em diversos pontos no canal de produção.
O controle do estoque relaciona-se intrinsecamente com a manutenção de um negócio.
Assaf Neto (2003, p.523) cita que o volume de investimento nos estoques varia em função das
características básicas e peculiaridades operacionais e administrativas de cada empresa. Grande
quantidade de produtos representa capital estagnado e custos operacionais logísticos escusáveis,
por outro lado a quantidade insuficiente de estoques pode gerar redução dos lucros e aumento dos
preços, devido à falta de produtos ou matéria-prima.
Diferenciar quais são os seus principais tipos e qual o seu significado dentro do controle dos
estoques define o grau de organização e eficiência na gestão. Cada estoque é classificado para
determinada situação ou objetivo.
Os estoques operam como amortecedores entre o fluxo de entradas e o de saídas, tendo
origem as etapas de compra, produção e venda. O investimento de fundos de estoques disponibiliza
os processos de compra e produção da demanda, torna menos rígida a administração da empresa
e garante a possibilidade da conquista de favoráveis preços de compra. Além disso, os estoques
podem garantir a não perda de receitas de vendas por atraso no atendimento dos pedidos.
Um efetivo controle de estoques, portanto, contribui de modo significativo para o adequado
controle dos insumos a serem utilizados no gerenciamento de eventos, evitando situações de baixo
nível de serviço e atrasos na execução de tarefas.

3. METODOLOGIA
A pesquisa caracterizou-se quanto aos fins de investigação como descritiva; quanto aos
meios de investigação como bibliográfica e de campo. Adotou-se a abordagem quantitativa para a
coleta e análise dos dados. Para este estudo, foi feito uma pesquisa de campo nos setores do IFRN,
sendo que dos nove selecionadas, apenas oito participaram da pesquisa, devido à disponibilidade
dos gestores. Para a coleta de dados, foi realizado um roteiro estruturado (questionário) e aplicado
sem interferência dos autores.
O estudo foi realizado com oito setores IFRN campus São Gonçalo do Amarante. Os
elementos responsáveis pela coleta de informações foram dois pesquisadores, que aplicaram o
questionário. Este foi composto por 5 questões, sendo elas três objetivas e duas
objetivas/descritiva, com assuntos relacionados à pesquisa.
O instrumento de coleta de dados foi previamente validado em conjunto com as
coordenações de ensino, responsáveis pela organização de eventos acadêmicos no instituto. A
figura 2 ilustra as etapas da pesquisa.
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Figura 2 - Etapas seguidas para a realização da pesquisa. Fonte: Elaboração dos autores.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
O questionário foi aplicado nos setores do IFRN-campus São Gonçalo do Amarante. O
objetivo foi verificar a participação e a comunicação entre setores, durante a fase de planejamento
de um evento no campus. A tabela 2 aborda os principais tópicos da pesquisa, nos respectivos
setores:
Tabela 2 - Setores e principais tópicos abordados na pesquisa. Fonte: Elaboração dos autores.
Setores
A-

CTI-

Tópicos
Coordenação

Tecnologia

da

Participação dos setores em eventos

Informação
B- Setor de Saúde

Atuação dos setores nos eventos

C- Pedagogia

Fluxo de Informações

D- Secretaria Acadêmica

Eventos que os setores já participaram

Vale destacar que só foram coletados dados em alguns setores, devido ao fato de alguns
gestores não estarem disponíveis durante o período da avaliação.
Na aplicação da pesquisa, um dos principais objetivos foi analisar a organização de eventos
no IFRN, avaliando o grau de participação de cada setor, a organização do planejamento dos
gestores em relação a separação de tarefas, a atuação dos setores em possíveis eventos e o fluxo
eficiente de informações ao decorrer dos eventos. Além disso, identificar as dificuldades que os
setores possuem com a forma de comunicação entre os setores e a organização.
Os setores A e C responderam que existe participação efetiva, quando convidados a
participar. O setor B, por outro lado, afirma que é convidado eventualmente em determinados
eventos ou palestras. O setor D disse que dificilmente participa dos eventos realizados, mas que
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atua em eventos do calendário fixo do campus, tais como formaturas e reunião de pais, além de
contribuir com suporte e recepção.
Alguns setores da instituição são fixos, pois têm a necessidade de estar na participação da
organização dos eventos, como: Apoio Acadêmico e Manutenção, onde são realizados todo o
suporte com projetor, som, tenda, entre outros. Existe também a administração, Gabinete, Pesquisa
e Extensão, Direção Geral e Direção Acadêmica, onde se torna necessário que essas coordenações
trabalhem para o desenvolvimento desses eventos. Sobre o planejamento dos gestores em relação
à separação de tarefas, todos os setores afirmaram que as tarefas são bem divididas e bem
específicas, identificando as responsabilidades de cada setor no decorrer do evento. Todos os
respondentes expressaram que gostariam de ter atuação em possíveis eventos, contribuindo com
palestras, minicursos, oficinas, tanto em eventos científicos do próprio campus, assim como em
eventos externos ao campus, porém no âmbito do IFRN. Em relação ao fluxo de informações todos
os setores afirmaram que as informações são precisas e claras.

5. CONCLUSÃO
A organização de eventos, implementando a logística, vai muito além de prazos e entregas.
Quando bem gerenciada, gera um bem agregado à instituição. Os eventos realizados em instituições
de ensino têm ganhado destaques nos últimos tempos nas mostras cientificas e congressos, entre
outros.
Através da pesquisa foi possível verificar a atuação dos setores envolvidos a organização de
eventos realizados no IFRN. Observou-se que a maioria dos entrevistados, conforme os dados
colhidos no questionário, gostaria de levar o seu setor a participar dos eventos organizados pela
instituição.
O que acontece entre os setores da instituição é apenas a falta de comunicação efetiva,
como os técnicos-administrativos e os alunos percebem e questionam. Isso acontece
frequentemente, pois não há compartilhamento de informações precisas. Um dos pontos mais
importantes dentro das organizações é, justamente, manter o fluxo adequado de informações,
fazendo com que todos os setores se inter-relacionem. Com a comunicação eficaz podemos
melhorar o desempenho do campus, pois a comunicação entre setores é um ponto muito
importante no desenvolvimento de um evento ou mesmo para manter organização. Seria ideal que
os setores tivessem uma melhor interação, para poder passar informações corretas aos alunos e
professores e desenvolver as demais atividades relacionadas.
A partir desse estudo, sugere-se o aprofundamento nas propostas para integração dos
setores do IFRN, fazendo com que todos os setores, juntos, otimizem atividades, tirem o excesso de
tarefas alocadas, com melhor redistribuição para dividir cada processo no gerenciamento de
eventos. Tais práticas possibilitam o melhor desenvolvimento estratégico e organizacional dos
eventos, tanto aqueles realizados no próprio campus como também as participações em outros
campi. Espera-se que com base nesta pesquisa poderemos mostrar os resultados a maior parte dos
campis, tanto em eventos quanto em aprofundamento da pesquisa. O estudo comprovou que para
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um evento ser bem organizado, com atendimento aos prazos e demais requisitos estabelecidos, é
essencial que nenhum setor ou comissão do evento fique sobrecarregado com várias tarefas.
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RESUMO
Este artigo apresenta um projeto, que é parte integrante
de uma iniciativa do ano de 2011 no IFRN e que hoje está
materializada pelo projeto ‘BIM Framework Acadêmico’,
do Campus Natal Central, DIACON, onde se canalizam
esforços para a implantação do BIM (Building Information
Modeling), nos currículos de Construção Civil dos
Institutos Federais brasileiros, como forma de atender a
uma nova demanda que surgiu no momento atual do
mercado de trabalho. O projeto ‘Modelagem Paramétrica
IFC para Repositório BIM do IFRN’ trata do
aperfeiçoamento de um repositório de modelos
paramétricos BIM, cujos componentes anteriormente
modelados apenas para Autodesk Revit, agora estarão
disponíveis gratuitamente na internet, também no
formato de intercâmbio IFC, utilizado para colaboração

entre softwares BIM de diferentes fabricantes, como
Autodesk, Bentley, Tekla, Graphisoft, etc. A pesquisa está
sendo desenvolvida em laboratório computacional do NPBIM (Núcleo de Pesquisa em BIM), situado no prédio do
NIT (Núcleo de Inovação Tecnológica) do Campus Natal
Central do IFRN. Ressalta-se que a consolidação de um
repositório de modelos na internet é um critério a ser
atingido para a implantação definitiva do BIM no IFRN.
Esse pressuposto baseia-se em exaustiva revisão
bibliográfica da literatura científica, relacionada ao tema
da implantação do BIM em instituições de ensino, quando
se afirma a necessidade da conexão de um site
concentrador da aprendizagem BIM com o coração do
‘BIM Framework Acadêmico Colaborativo’.

PALAVRAS-CHAVE: IFC, Repositório, Modelagem Paramétrica, BIM, IFRN.

MODELLING PARAMETRIC IFC BIM REPOSITORY OF IFRN
ABSTRACT
This article presents a project that is integrant part of
IFRN’s initiative of 2011 and today it was embodied by the
project ‘Educational BIM Framework’, Campus Natal
Central, DIACON, where it channel efforts for the
implementation of BIM (Building Information Modeling)
in curriculum of Civil Construction of the Brazilian Federal
Institutes, as a way to answer a new demand which arose
at the present business market. The project ‘Modelling
Parametric IFC Repository BIM of IFRN’ deals about the
improvement of a parametric models BIM’s repository
which previously modeled components only for Autodesk
Revit , now it will be available free on the internet, also in
the IFC exchange format used for collaboration between

BIM softwares from different manufacturers as Autodesk,
Bentley, Tekla, Graphisoft, etc. The research is being
developed in computational laboratory NP-BIM (BIM
Research Center), located in the NIT (Technological
Innovation Center) building of Campus Natal Central,
IFRN. It is noteworthy that the consolidation of a model
repository on the Internet is a criterion to be reached for
the final implementation of BIM in IFRN. This assumption
is based on comprehensive literature review of the
scientific literature related to BIM implementation of the
subject in educational institutions when it affirmed the
necessity to connect a hub site learning BIM with the heart
of BIM Academic Collaborative Framework.

KEYWORDS: IFC, Repository, Parametric Modeling, BIM, IFRN.

XII CONGIC | II
II SECITEX

1637

1. INTRODUÇÃO
Sabe-se que os modelos de elementos da construção são representações geométricas
bidimensionais e tridimensionais de produtos físicos, e, com o BIM, o edifício é totalmente
construído, sob forma virtual, antes da sua execução no terreno, o que possibilita enormes ganhos
de produtividade, pela redução do desperdício.
Entretanto, devido à grande complexidade da modelagem, várias tarefas necessitam ser
subdivididas e o que tem sido percebido atualmente, é a carência da modelagem computacional de
várias famílias de componentes BIM, de acordo com as normas brasileiras, no padrão ABNT-NBR,
para dar um maior impulso e velocidade aos resultados.
Os portais de acesso gratuito (por exemplo Tigre e Docol) e de acesso privado, têm surgido
no mercado, fornecendo conteúdo.
Autores renomados da literatura científica já previam que algumas dessas ferramentas de
conteúdo público suportariam navegação hierárquica, buscas, downloads e uploads. Já os portais
privados, possibilitariam o compartilhamento entre firmas e seus pares, sob o controle de um
servidor de acesso e gerência.
Atualmente, o NP-BIM trabalha como um portal privado, utilizando o servidor 'berlim' do
CNAT, mas sua meta é se expandir e poder colaborar com a aprendizagem e formação de mão-deobra em âmbito nacional.
Devido a uma maior carência de modelos elétricos, esta pesquisa, além do estudo da
modelagem propriamente dita, abordou em 2015, a análise luminotécnica, a comparação e
avaliação de opções de hospedeiros (como os forros, tetos e paredes), os sistemas de interruptores,
os sistemas de força (com a criação de circuitos), e os sistemas de distribuição. Esperava-se,
inicialmente, como resultado, além da capacitação dos alunos envolvidos, a somatória de novos
modelos virtuais de instalações elétricas ao repositório do NP-BIM. Dessa forma, uma primeira
versão do repositório foi criada, com a utilização da ferramenta 'Google Sala de Aula',
disponibilizada pelo SUAP.
É importante relatar que no IFRN trabalha-se com produtos Autodesk, muito provavelmente
devido ao fato de que este é o fabricante do modelador 2D/3D, AutoCAD, tradicionalmente em uso
há décadas.
Dessa forma, os softwares BIM adquiridos também foram da Autodesk. Entretanto, existem
outros fabricantes de modeladores e de softwares BIM, e os alunos da instituição necessitam ser
capacitados para as demandas do mundo do trabalho. Assim, se um escritório de arquitetura ou
engenharia adota um software de determinado fabricante, e outro escritório faz uma adoção
diferente, esses profissionais estariam com o intercâmbio de projetos digitais comprometido,
inviabilizando a utilização da filosofia BIM na sua forma mais abrangente: o trabalho colaborativo.
Da mesma forma, o trabalho colaborativo auxiliado pelo download de modelos disponibilizados na
internet, também ficaria prejudicado se os mesmos sempre estivessem atrelados a determinado
formato de um único fabricante (modelos proprietários).
Nesse contexto, surgiu o Industry Fundation Classes, ou IFC, como um modelo de
representação de dados público e não proprietário, desenvolvido para a AEC (Arquitetura,
Engenharia e Construção), e gerido pela BuildingSmart (organização internacional que visa melhorar
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o intercâmbio de informações entre os aplicativos de software utilizados na indústria da
construção).
Dessa forma, o IFC foi formalmente adotado por vários governos e agências, em diversas
partes do mundo, e tem contado com um padrão de modelos de dados que está sempre evoluindo,
tendo uma nova versão lançada a cada dois anos.
É intenção desta pesquisa, portanto, melhorar o site anteriormente criado, incorporando
modelos no formato não proprietário 'IFC', além dos 'rfa' (famílias de componentes do Autodesk
Revit), já trabalhados no IFRN. Dessa forma, pode-se afirmar que o objetivo geral desta iniciativa diz
respeito à melhoria do site 'IFs-BIM', com atrelamento da capacitação de alunos para a modelagem
de famílias de componentes de software BIM em formato IFC. Pretende-se também fortalecer a
pesquisa em BIM com a liberação para download gratuito dos modelos virtuais hospedados no
repositório NP-BIM do IFRN-CNAT.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
BIM (Building Information Modeling), é uma abordagem inovadora para projetar, construir
e operar o ambiente construído. Inclui uma ampla gama de conceitos, ferramentas e fluxos de
trabalho que precisam ser aprendidos e aplicados pelos agentes da indústria da construção civil
(SUCCAR et al, 2012). No que se refere às suas ferramentas, observam-se softwares que modelam
virtualmente os projetos das construções com todas as suas características e detalhes, não sendo
mais considerados tridimensionais, mas n-dimensionais, uma vez que seus parâmetros associados
alimentam um banco de dados capaz de armazenar propriedades físicas dos materiais, as fases da
obra no transcurso do tempo, o custo, e o desgaste de peças e equipamentos. Esses programas
também podem detectar interferências entre componentes construtivos (CAMPESTRINI, 2015),
realizar simulações para cálculo de eficiência energética, gerar desenhos e documentação
automaticamente, entre outras capacidades.
O seu processo/fluxo de trabalho, é diferenciado do modo tradicional, tendo evoluído da
forma linear e sequencial, para o trabalho em equipe multidisciplinar, não sendo mais necessário
realizar a posterior compatibilização de projetos, uma vez que essa ação já é executada
naturalmente no decorrer da fase de projeto realizada pelo grupo. O produto final, dessa forma,
mostra lucros com a redução do desperdício, além de um maior controle sobre o ambiente
construído.
Esses aspectos, portanto, têm levado empresas e governos de vários países do mundo, como
Estados Unidos, Inglaterra, Finlândia, Noruega, Holanda, Canadá, Austrália, Singapura, Brasil, entre
outros, a desenvolverem o interesse no BIM, ocasionando novas expectativas no mercado de
trabalho, e isso, por sua vez, levando as instituições de ensino a buscarem atender a essa demanda.
Assim, para a implementação do BIM em uma instituição de ensino, a literatura técnica tem
sugerido o uso de determinados Framewoks (ou estruturas). Para o IFRN, esse procedimento está
sendo realizado e, com as devidas adaptações, poderá ter a implantação replicada em outros
Institutos Federais do Brasil.
O Collaborative BIM Education Framework, aqui utilizado, foi proposto por Bilal Succar
(SUCCAR e SHER, 2014) a partir da expansão de uma iniciativa nacional australiana para o BIM
(SUCCAR et al, 2012).
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A iniciativa australiana referida era composta por três documentos, denominados 'E1', 'E2' e
'E3'. O documento 'E1' tratava da introdução da definição da educação para o BIM, da estrutura e
dos objetivos do grupo australiano (Consult Australia e Instituto dos arquitetos da Austrália). O
documento 'E2', identificava quem seriam os provedores do ensino do BIM e o estado corrente da
educação em BIM. Por fim, o documento 'E3', introduzia o 'espectro da educação para o BIM' e um
esboço do 'BIM Framework Colaborativo'.
Cada um desses três documentos, por sua vez, trazia princípios educacionais de BIM,
relacionados e denominados 'EP'.
Dessa forma, para o documento 'E3', no esboço do BIM Framework, encontrava-se o
princípio educacional 'EP17', que afirmava a necessidade da conexão de um 'site concentrador da
aprendizagem BIM' com o coração do 'BIM Framework Acadêmico colaborativo'.
Com amplitude internacional, o referido site foi construído e denominado 'BIM Think Space'
(SUCCAR, 2016), pelo grupo denominado 'BIM Excellence Initiative', por outro lado, para atender às
necessidades específicas de um Instituto Federal, o NP-BIM criou seu próprio 'site concentrador', o
'IFs-BIM', em uma primeira versão, através do 'Google Sala de Aula' (NP-BIM, 2015).
No interior do site 'IFs-BIM' ficaram disponibilizados artigos produzidos pelo grupo de
pesquisa, assim como, iniciou-se a hospedagem de famílias de componentes paramétricos
modelados em formato nativo do Autodesk Revit 2015.
A experiência sobre a modelagem de componentes paramétricos no repositório NP-BIM,
contudo, tem sido produzida seguindo a uma necessária normatização nacional. Essa normatização
da tecnologia BIM (EASTMAN et al, 2011) tem partido de duas ações principais no Brasil, que estão
sendo realizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Diferentemente do CAD, um modelo BIM não é formado por um conjunto de linhas, círculos
e textos, mas sim por um conjunto de componentes, também chamados de famílias, como portas,
janelas, paredes, tubulações, etc.
No que se refere a esses modelos paramétricos de famílias, é importante observar que os
parâmetros de projeto são armazenadores de informações que, ao serem definidos, são
adicionados em múltiplas categorias de elementos em um projeto, sendo utilizados para definir e
modificar elementos, bem como para armazenar e comunicar as informações sobre o modelo em
identificadores e tabelas. Estas características permitem atualizações automáticas entre as várias
partes da apresentação do projeto, por serem baseadas em fórmulas que utilizam esses parâmetros.
Os parâmetros, por sua vez, devem estar de acordo com as normas de construção.
O Grupo de Trabalho de Componentes BIM (SANTOS, 2014) da Comissão de Estudo de
Modelagem da Informação da Construção (ABNT/CEE-134) trabalha com o objetivo de padronizar
os componentes BIM. Assim, os fornecedores do setor poderão criar e disponibilizar os
componentes dos seus produtos, já baseados em um padrão, garantindo que quaisquer
profissionais que utilizem softwares normatizados poderão incluir tais componentes em seus
modelos. Outra norma em desenvolvimento é a NBR 15965, cujo objetivo é “definir a terminologia,
os princípios do sistema de classificação e os grupos de classificação para o planejamento, projeto,
gerenciamento, obra, operação e manutenção de empreendimentos da construção civil”
(CATELANI, 2014). Na prática, todos os termos utilizados na construção civil (materiais,
equipamentos, serviços, espaços, unidades etc.) estão sendo padronizados e catalogados,
facilitando a troca de informações entre agentes nacionais e internacionais. Diante dessa nova
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demanda, tem surgido, então, a necessidade da formação de equipes de modeladores
especializadas em BIM. Em 2014 esse estudo, no IFRN, também se concentrou em estruturas de
concreto armado e de madeira, entretanto, a maior dificuldade continuou sendo a disponibilização
dos componentes para projetos de instalações elétricas prediais (BOKMILLER et al, 2013), empecilho
para o avanço da implantação local do BIM, e enfoque de um dos projetos de 2015.
Como mencionado anteriormente, em 2016, com este atual projeto, pretende-se utilizar as
famílias modeladas em 2015 no formato nativo do Autodesk Revit (rfa), e convertê-las em formato
'IFC', disponibilizando-as para acesso gratuito no site 'IFs-BIM'.
Mas o que seria de fato o IFC? Na verdade, todos os objetos definidos por um software BIM,
seja Autodesk, Graphisoft, Bentley, Nemetschek, Tekla, ou qualquer outro, quando traduzidos para
o modelo IFC, são compostos pela geometria, tipo de objeto relevante, além das relações e
propriedades associadas (EASTMAN et al, 2014). Entretanto, a maior parte das limitações para o
formato IFC está justamente associada à geometria, às relações entre objetos, e às propriedades
associadas.
Assim, se o modelo contém as entidades geométricas do tipo 'B-splines' ou 'NURBS', ao ser
exportado como IFC, terá como resultado a falta de algumas superfícies ou outros erros. Como
relatado anteriormente, os softwares BIM realizam a exportação (conversão) dos modelos para o
formato IFC. Eles também podem ler arquivos IFC através do simples comando ‘open’. Assim, um
arquivo modelado no Revit (da Autodesk) pode ser convertido para IFC e aberto no Archicad (da
Graphisoft). Entretanto, se a ideia for apenas a de visualizar o arquivo, sem pretensões de
modelagem, pode-se fazer uso também dos 'visualizadores de IFC', muitos dos quais apresentam
possibilidades de download gratuito.
Relata-se que alguns desses visualizadores exibem os atributos dos objetos selecionados e
proporcionam meios de ligar e desligar conjuntos de entidades, além de depurarem o resultado da
produção dos tradutores IFC embutidos nos softwares BIM, verificando quais dados foram
traduzidos. Apesar de não fazer uso de visualizadores BIM, a pesquisa de 2014/2015 analisou
algumas conversões para IFC, objetivando rastrear perdas, verificando a viabilidade do IFC.
Observou-se assim, que o IFC ocasionava realmente algumas perdas (MENEZES, 2012) e esse
resultado veio corroborar as afirmativas da literatura técnica acerca das alterações ocorridas em
entidades geométricas como B-splines e NURBS (EASTMAN et al, 2011).
Percebeu-se, entretanto, que as apresentações do IFC progrediram de 2012 para 2015, com
melhoramentos nas novas versões dos tradutores IFC, o que motiva a utilização desse formato, além
do que, o tipo de geometrias simples a serem modeladas não se aplicam a NURBS ou B-Splines, e
portanto, não devem apresentar perdas de informações.

3. METODOLOGIA
A metodologia utilizada está relacionada com as metas a serem alcançadas está englobando:
orientações presenciais; revisão bibliográfica e busca na internet; treinamento para capacitação em
software a ser realizado no laboratório de informática do NP-BIM (situado no NIT), e que dispõe de
nove máquinas de configuração robusta, com os softwares adequados já adquiridos pelo IFRN e
previamente instalados; modelagens de famílias a serem realizadas no mesmo laboratório; e a
construção de nova página de internet a ser elaborada no mesmo laboratório.
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O acompanhamento durante a execução do projeto, por outro lado, está sendo realizado:
durante os horários de orientação; mediante observação da ficha de frequência; através relato
semanal do aluno (atividade escrita); através da apresentação quinzenal (apresentação no
PowerPoint para o professor orientador); e através do seminário trimestral (apresentação no
PowerPoint para o grupo).
Já a avaliação, tem utilizado: uma escala de A até E, onde: A: 100 a 90, B: 80 a 70, C: 60 a 50,
D: 40 a 30, E: 20 a 0; também tem se dado nos horários de orientação, onde o aluno pode ser melhor
observado (motivação, interesse, disciplina, cumprimento de tarefas, dificuldades); também se
observa a ficha de frequência (assiduidade); são avaliados os relatórios semanais, apresentações
quinzenais e seminários trimestrais, além do cumprimento do objetivo geral da pesquisa.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Apesar deste projeto ainda estar no seu início (tab. 1), espera-se melhorar a aparência e o
conteúdo do atual site 'IFs-BIM' (fig. 1a), incluindo link de acesso à nova página que disponibilizará
modelos Revit e IFC (repositório). Espera-se, também, que este projeto some esforços para a
implantação do BIM no IFRN, gerando repercussões na capacitação dos alunos e consequentes
oportunidades no mundo do trabalho.
Tabela 1: Cronograma de Desenvolvimento do Projeto: Metas Principais.

Metas
1 - Construção de nova página para o repositório BIM
2 - Estudo do IFC
3 - Modelagem e conversão

Previsão
17/08/16 até 17/05/17
12/09/16 até 07/10/16
10/10/16 até 16/12/16

A experiência sobre a modelagem de componentes paramétricos no repositório NP-BIM tem
sido registrada em artigos de congressos ou periódicos correlatos e pretende-se, a partir de novos
resultados (fig. 1b), gerar materiais de divulgação em eventos regionais, nacionais e internacionais.

a)

b)

Figura 1: Resultados do Projeto ‘Modelagem Paramétrica IFC para Repositório BIM do IFRN’ até o presente
momento - a) site do IFs-BIM já desenvolvido; b) modelo paramétrico de um espaçador para concreto armado.
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5. CONCLUSÃO
De acordo com os resultados observados na pesquisa, pode-se tecer algumas conclusões
iniciais, observando-se que atualmente já existem inúmeras facilidades para a construção de sites e
armazenamento de informações na nuvem, o que facilita a execução da meta 1. Além disso, o
fabricante do software Autodesk Revit, utilizado na análise, disponibiliza um bom suporte para a
conversão IFC, através da ‘Autodesk APP Store’ e, já há a previsão para 2017, de se utilizar no IFRN
os programas de um outro fabricante (Bentley). Esses aspectos enriquecem bastante as
possibilidades para o projeto de pesquisa em questão, e dão um indicativo de bom êxito na
execução das metas 2 e 3.
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RESUMO
Este artigo apresenta uma pesquisa que faz parte do
projeto de implantação do Building Information Modeling
(BIM) no IFRN e utiliza os projetos de
arquitetura/engenharia/construção,
modelados
no
Autodesk Revit e transformados em animação gráfica pelo
Autodesk 3D Studio Max, como base para a interação em
tempo real do usuário com o modelo. Tem ocorrido com
o envolvimento de um grupo de três alunos, que têm

trabalhado em conjunto no estudo do game engine
Autodesk Stingray, tendo como suporte o Núcleo de
Pesquisa em BIM (NP-BIM), situado no Núcleo de
Inovação Tecnológica (NIT) do Campus Natal Central
(CNAT). Durante o desenvolvimento do projeto, os alunos
têm apresentado relatórios sobre as análises feitas, os
quais, tem sido convertido em apostilas ilustradas.

PALAVRAS-CHAVE: BIM, game, interatividade, tempo real, Stingray.

INTERACTIVE FORMS AND IN REAL TIME FOR ARCHITECTURAL PROJECS BASED ON
BIM
ABSTRACT
This article presents a research that is part of the Building
Information Modeling (BIM) implantation project in the
IFRN and uses architectural, engineering and construction
projects, modeled in Autodesk Revit and turned into
graphics animations by Autodesk 3D Studio Max, as a basis
for the real time interaction between the user and the
model. It has taken place involving a group of three

students who have worked together studying the game
engine Autodesk Stingray, using as support the BIM
Research Center (NP-BIM), located in Technologic
Innovation Center (NIT) of Natal Central Campus (CNAT).
During the development of project, students have
presented reports of the done analyses, which have been
converted into illustrated handouts.

KEYWORDS: BIM, game, interactivity, real time, Stingray.
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1. INTRODUÇÃO
O projeto de pesquisa ‘Formas Interativas e em Tempo Real para Projetos Arquitetônicos
com base em BIM’ é parte integrante dos trabalhos desenvolvidos pelo Grupo ‘Qualidade e
Produtividade no Setor da Construção Civil’, linha ‘BIM’, da Diretoria Acadêmica de Construção Civil
(DIACON), que visa a implantação da plataforma BIM no IFRN e trata da avaliação de uso de software
que permita ao modelo BIM tornar-se interativo, possibilitando ao usuário movimentar-se em
tempo real, pela edificação modelada virtualmente. Utiliza o Autodesk Stingray, recentemente
lançado no mercado e disponível entre os softwares acadêmicos e gratuitos da Autodesk.
Dessa forma, o objetivo geral da abordagem em questão é a determinação da viabilidade de
uso de programas como o Stingray, com finalidade de comunicação de informações, tanto entre
projetista e cliente, como entre professor e alunos. Seu objetivo específico se concentra na
produção final de material didático de fácil entendimento acerca do software, uma vez que não há
nada disponível no idioma português.
Somando-se a isso, verifica-se também que alguns arquitetos e artistas 3D já utilizam game
engines para visualizar as suas obras em tempo real, o que leva a se imaginar que, em um futuro
próximo, os processos de desenho, concepção, simulação e visualização, serão simultâneos e com
uma qualidade foto-realista.
Nessa linha de raciocínio, será útil a verificação da viabilidade de uso do Autodesk Stingray
(versão educacional e gratuita) e, sendo constatada uma resposta positiva, muito útil também, será
a produção de apostilas e tutoriais para os alunos do IFRN, dentro do projeto BIM, posteriormente
disponibilizados para a comunidade acadêmica de forma geral.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Game Engines (AUTODESK, 2015a), também chamados de ‘Motores de Jogos’, nada mais são
do que bibliotecas, ou pacotes de funcionalidades, feitos para facilitar o desenvolvimento de jogos,
e que também podem ser úteis em projetos com base em BIM.
Geralmente, esses pacotes são utilizados na modelagem e na renderização (RENDER, 2014)
de imagens 2D e 3D, além de trazerem um motor de física, que ajuda no sistema de colisões de
personagens, suporte a animações, sons, inteligência artificial e suporte à linguagem de script.
Uma vez que, nos últimos anos, os motores de jogos estão se tornando cada vez menos
complexos na sua utilização (e a qualidade tornou-se mais realista), essa tecnologia começou a ser,
cada vez mais, utilizada na arquitetura.
Isso tem ocorrido também pelo fato de que, se o projeto de edificações, tradicionalmente
tem sido criado com a utilização de meios físicos e digitais, por outro lado, as suas formas de
apresentação associadas, por vezes, se distanciam daquilo que se percebe no mundo real,
dificultando a compreensão e a comunicação com o cliente. Um exemplo é a apresentação através
de desenhos bidimensionais (plantas baixas, cortes, fachadas, etc). Nesse contexto, novas
abordagens de realidade aumentada e realidade virtual têm sido propostas, mas ainda estão na
esfera das pesquisas acadêmicas.
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Nos escritórios de arquitetura, no entanto, é bem comum o uso de renderizações de quadros
estáticos ou mesmo de vídeos de imagens renderizadas. Nessas situações, sempre existe a escolha
antecipada das cenas a serem exibidas em locais determinados dos ambientes do edifício projetado,
não havendo a possibilidade de o cliente escolher um outro caminho, ou cena, de maneira
improvisada (em tempo real). A Figura 1 exemplifica uma renderização estática no Autodesk Revit,
disponibilizada nos arquivos do site de internet da arquiteta Roberta Vendramini (VENDRAMINI,
2012). A Figura 2 exibe a predeterminação, também no Autodesk Revit, de um percurso virtual para
geração de vídeo de animação gráfica do mesmo arquivo, ao passo que a Figura 3, mostra alguns
quadros do vídeo produzido.

Figura 1: Renderização estática no Autodesk Revit. Fonte: VENDRAMINI, 2012.

Figura 2: Edição de um percurso virtual para geração de vídeo de animação gráfica. Fonte: IFRN, 2016.

Figura 3: Quadros de animação em estilo sombreado do vídeo gerado. Fonte: IFRN, 2016.
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Assim sendo, a interação humano-computador através de softwares que permitam a
visualização do design, interno e externo do edifício, com renderização em tempo real, elaborada
através de motores de jogos, tem sido uma nova proposta acessível às aplicações práticas de
apresentação de projeto, por se ter a sensação de que se pode caminhar, abrir e fechar portas e
janelas, apagar e acender luzes, sem predeterminações, mas como se queira, a cada segundo. O
game engine aqui analisado é o Stingray (AUTODESK, 2015a; AUTODESK, 2015b), do pacote
educacional da Autodesk.
Essa escolha se deu, pela possibilidade anunciada pelo fabricante, da utilização do Stingray,
pelos projetistas, para obtenção de visualizações 3D em projetos baseados em BIM (EASTMAN et
al, 2011), de forma interativa e com renderizações em tempo real, através de uma ligação direta
entre Revit (KRYGIEL & VANDEZANDE, 2014) e 3DS Max (HARPER, 2012), sem exigência de muito
esforço em termos de programação (fig. 4).

Figura 4: Quadro de animação em tempo real no Autodesk Stingray, a partir da conectividade com os softwares
Revit e 3DS Max. Fonte: DOMUM, 2016.

3. METODOLOGIA
A metodologia utilizada, no que se refere à infraestrutura física, utiliza equipamentos
disponíveis no laboratório de informática, anteriormente citado, do NP-BIM, situado no NIT, CNAT.
Estão sendo disponibilizadas nove máquinas com os softwares Stingray, 3DS MAX e Revit,
instalados, assim como o acesso à internet por rede sem fio e por cabeamento. Os métodos de
pesquisa e produção de resultados são os da revisão bibliográfica, de treinamentos em softwares
presenciais e em EAD, com modelagens e simulações, além da avaliação com base nos relatórios
semanais produzidos.
O acompanhamento aos alunos tem sido realizado presencialmente e, ao final de cada
semana, um relatório de progresso elaborado pelos mesmos tem sido enviado. As avaliações têm
se dado pela análise dos relatórios, assim como pela execução da produção final na forma de
apostilas ilustradas.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Iniciou-se a análise verificando as possibilidades de conectividade entre o software BIM
utilizado (Autodesk Revit 2015) e mais dois programas do mesmo fabricante: o Stingray 2016 e o 3D
Studio Max 2015.
Uma vez que livros nesse tema ainda não são encontrados facilmente, o próprio site do
fabricante (com help e vídeos agregados) tem sido uma forte fonte de consulta. Dessa forma,
através do help do Autodesk Stingray, percebeu-se que era possível interagir em tempo real no
citado Stingray, com o modelo originalmente produzido no Revit, diretamente, sem a necessidade
da intermediação do 3DS Max.
Essa possibilidade se deu pela simples exportação do arquivo ‘RVT’ (Revit) no formato ‘FBX’,
que então foi importado no Stingray e, sem qualquer predeterminação de cenas, permitiu que se
‘caminhasse’ por todo o edifício com o uso apenas da roda central do mouse e de alguns toques no
teclado (teclas S, O, A, D, Q, E, W), permitindo deslocamentos para trás e para frente, para a
esquerda e para a direita, subir, descer, e girar, entre outros movimentos (AUTODESK, 2015a).
As Figuras 5 e 6, a seguir, exibem alguns desses resultados obtidos.

a)

b)

c)

Figura 5: Cenas capturadas a partir da ‘caminhada’ pelo projeto com o uso do teclado no Autodesk Stingray 2016 a) ponto de partida; b) caminhando para a esquerda com a tecla ‘A’; c) olhando para cima com a tecla ‘E’. Fonte:
IFRN, 2016.

Figura 6: Cena capturada a partir da ‘caminhada’ pelo projeto no Autodesk Stingray 2016 com o movimento de
flutuação sobre o ambiente utilizando o botão direito do mouse. Fonte: IFRN, 2016.
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Observa-se, entretanto, que pelo fato do projeto ainda estar em andamento, várias questões
ainda necessitam ser resolvidas, principalmente quanto à interação com o 3DS Max.
Essa interação se daria pela opção ‘Suite Workflows’ e sub-opção ‘3ds Max Design Exterior
Rendering’ (CADSTUDIO, 2015). Observa-se aqui, que pelos relatos disponíveis nos vídeos
pesquisados (AUTODESK, 2015c), estando o 3DS Max interligando o Revit e o Stingray, ocorreriam
melhorias na exibição dos materiais dos objetos e, portanto, aumento do realismo das cenas (fig.
7). Entretanto, esses aspectos serão trabalhados e comprovada a veracidade ou não, ainda nos
próximos meses.

Figura 7: Renderização em tempo real no Autodesk Stingray com intermediação do 3DS Max para o Revit.
Fonte: AUTODESK, 2015c.

Para uma melhor apreciação do cronograma desta pesquisa, a Tabela 1 apresenta, a seguir,
as principais metas de execução do projeto, assim como sua previsão no tempo.

Tabela 1: Metas e tempos do Projeto Stingray. Fonte: IFRN, 2016.

Meta
Revisão Bibliográfica com base no Help do Autodesk Stingray

Período
22/02/16 até 31/10/16

Estudo de vídeo aulas sobre Autodesk Stingray

22/02/16 até 08/07/16

Redação de relatórios semanais e mensais

28/03/16 até 30/09/16

Prática de interoperabilidade do Revit com 3DS Max e Stingray

22/02/16 até 30/09/16

Confecção de apostila em português com tutorial ilustrado

03/10/16 até 30/12/16
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5. CONCLUSÃO
Apesar da análise ainda estar em andamento, com base nos resultados observados até o
presente momento, concluiu-se que as metas estão sendo alcançadas, tendo-se percebido a
exportação no formato FBX no Revit, como algo muito simples (facilmente se caminha no entorno
e por dentro do edifício, em tempo real, utilizando-se apenas o mouse e o teclado).
Além disso, percebeu-se que ainda é necessário verificar se o arquivo no formato FBX pode
alcançar um melhor nível de qualidade na apresentação dos materiais.
Acerca das simulações e animações gráficas, verificou-se que ainda há a necessidade do
aprendizado acerca da movimentação (abrir e fechar) das esquadrias e do acionamento (ligar e
desligar) das luminárias, mas já se verificou também que essas questões estão disponíveis no help
do programa, inclusive com vídeos hospedados no YouTube.
Finalmente, concluiu-se, devido à instabilidade nas máquinas de menor robustez
(pertencentes a alguns alunos e a sua orientadora), seguida do bom desempenho das máquinas no
NP-BIM, que há necessidade de hardware específico para a utilização do Autodesk Stingray, sendo
recomendado pelo fabricante um sistema operacional de 64-bits (Microsoft Windows 7 SP1,
Windows 8.1 ou superior), no mínimo; processador 64-bits Intel ou AMD multi-core (sendo
recomendado o Intel Core i5 ou superior); placa de vídeo compatível com Microsoft DirectX 11; 8
GB de memória RAM ou superior; 4 GB de espaço livre no disco rígido para a instalação; e mouse
com três botões.
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CORPOSIÇÃO: UMA TÉCNICA DE CRIAÇÃO DE PALETAS DE COR
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RESUMO
A sistematização da técnica de corposição é
um resultado de uma meta do projeto de Pesquisa
Operação FUXICO - Edital IFRN 06/2016 Desenvolvimento de Projetos de Pesquisa. O
objetivo da meta foi atingido integralmente, com a
construção de uma ferramenta que auxiliasse os
estudantes de disciplinas de design a compor suas
paletas de cor e fazer escolhas em relação às cores
para um projeto gráfico.
Corposição foi o termo cunhado para esta
técnica e tem o significado de realizar a composição
de cores a partir do posicionamento delas em um
círculo cromático. A partir de experimentações em
atividades docentes, verificou-se que a criação de
paletas poderia ser facilitada se os estudantes
fossem estimulados a perceber a relação entre as
cores. E, ainda, que essa relação seria mais

facilmente percebida, a partir do posicionamento
das cores em um círculo cromático.
A técnica testada durante atividades
acadêmicas da autora, tanto em sala de aula, em
mais de 100 projetos de exercício, como em
projetos de pesquisa e extensão, em mais de 15
identidades visuais desenvolvidas, no período de
2012 a 2016, além de ter sido objeto de estudo de
um trabalho de conclusão de curso de Bacharelado
em Design na UFRN.
Como resultado adicional, percebeu-se, que
o próprio uso da técnica possibilitou aos estudantes
o exercício com experimentação de cor, importante
passo para que eles pudessem criar repertório e
intimidade com essa importante linguagem do
design.

PALAVRAS-CHAVE: uso da cor, círculo cromático, técnica, design, corposição

CORPOSIÇÃO: A TECHNIQUE FOR CREATING COLOR PALETTES
ABSTRACT
The systematization of the technique corposição - is a result of a goal of the search operation
Fuxico project - IFRN 06/2016 - Research Projects. The
goal of search was fully achieved with the construction of
a tool which would help design disciplines students to
compose their color palettes and make choices regarding
colors for a graphic design.
Corposição was the term used for this technique
and have the meaning of performing the dithering from
positioning them in a color wheel. From experiments in
teaching activities, it was found that creating palettes
could be made easier if the students were encouraged to
see the relationship between colors. And also that this

relationship would be more easily perceived, from the
placement of colors on a color wheel.
The technique tested during academic activities
of the author, both in the classroom in more than 100
exercise projects, such as research and extension
projects in more than 15 developed visual identities, in
the period 2012-2016, and has been object of study of a
course conclusion work of Bachelor of Design in UFRN.
As an additional result, it was realized using the
technique corposição enabled the students exercise with
color experimentation, important step so that they could
create repertoire with this important design language.

KEYWORDS: use of color, color wheel, technique, design, composition
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1. APRESENTAÇÃO
O bom uso da cor é uma habilidade esperada para estudantes de design, comunicação
visual, informática para interfaces, multimídia e áreas afins. Mas essa habilidade não é muito
simples de ser desenvolvida. O conhecimento sobre cor é matéria prima para a criação de projetos
gráficos, sejam eles impressos ou digitais, pois a escolha da paleta para uma identidade visual, um
cartaz, a capa de um livro ou um aplicativo influenciará desde a definição dos processos gráficos, a
sua interação com o público, até os signos que aquela peça gráfica comunicará.
A motivação para criação de uma técnica que facilitasse a construção e escolha de paletas
de cor em um projeto gráfico nasceu no exercício da atividade docente da autora durante as
disciplinas de Programação Visual II, Uso da Cor no Design e Programação Visual em mídias
informáticas, no curso de Bacharelado em Design, na Universidade Federal do Rio Grande do
Norte – UFRN – anos 2012 a 2014. E, mais recentemente, após 2014 até os dias atuais, durante a
disciplina Design e Comunicação Visual, no curso técnico integrado em Multimídia do Instituto
Federal do Rio Grande do Norte – IFRN. Durante o processo de ensino, percebeu-se que mesmo
após a aprendizagem teórica, os estudantes se sentiam inseguros diante da escolha das cores em
um projeto gráfico. Além disso, percebeu-se que os estudantes nem sempre associavam a
construção de paletas de cor a partir de um conceito definido a priori.
A partir destas constatações, percebeu-se que uma saída usada pelos estudantes para
resolver empasses como esse, era, por muitas vezes, a definição das cores a partir do gosto
pessoal ou a escolha por uma combinação pertencente ao seu repertório, por já terem utilizado
tal combinação em algum projeto anterior. Observou-se também que outra forma para escolha
de cores era o uso de programas aplicativos que cria paletas de forma automática, o que
dificilmente se relacionaria com o conceito definido a priori para o projeto. Percebeu-se ali,
nitidamente, uma lacuna que separava o aprendizado sobre cores a escolha objetiva dessas cores
para aplicação em projetos gráficos, feitos geralmente de maneira intuitiva ou automática.
E diante destas inquietações, nasceu a necessidade de criar uma técnica para construção
de paletas de cor para projetos gráficos, que facilitasse a escolha de cores no momento de criação
de cartazes, estampas, construção de identidades visuais corporativas, entre outros.
Corposição foi o termo cunhado para esta técnica e tem o significado de realizar a
composição de cores a partir do posicionamento delas em um círculo cromático. A técnica de
corposição foi sistematizada para compor as ferramentas do protótipo de método de criação de
identidades visuais intitulado FUXICO. FUXICO é o nome fantasia do projeto de Pesquisa do IFRN –
Campus Cidade Alta - denominado Projeto Empático para criação de Identidades Visuais,
vinculado ao Edital 08/2015. O projeto de pesquisa foi encerrado e finalizado em julho de 2016 e,
como resultado, sistematizou um método específico para criação de sistemas de identidade visual
(SIV), contendo 6 etapas projetuais. Juntamente com a corposição estão sendo desenvolvidas
outras técnicas que se somam ao FUXICO, ainda em fase de avaliação, para serem publicados
posteriormente. Tais técnicas estão sendo desenvolvidas e testadas no projeto de pesquisa
vigente, intitulado Operação FUXICO – técnicas que operacionalizam o método de criação de SIV,
Edital 06/2016 - Desenvolvimento de Projetos de Pesquisa, com início de execução em 17/08/2016.
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O método FUXICO prevê 6 etapas do caminho projetual: Empatizar, Conceituar, Idear,
Modelar, Avaliar e Realizar. A técnica corposição compõe as fases Idear e Modelar do método
FUXICO, na subfase de criação, escolha e aplicação de paletas de cor para o projeto.
A técnica corposição possui 10 passos em seu caminho metodológico e foi testada durante
o exercício de atividade docente em disciplinas cujo conteúdo permeava o uso da cor. Além disso,
a técnica foi testada por bolsistas do projeto de extensão CRIATIF, instituído para atender as
demandas de criação de identidades visuais, para o IFRN. Ainda, no ano de 2015, a técnica foi
avaliada em um trabalho de conclusão de curso do curso de Design da UFRN.
A corposição foi desenvolvida com a intenção de estimular o estudante a construir,
manualmente, paletas de cor para um projeto. Entretanto, ela não se opõe às ferramentas
existentes e validados aplicativos especializados em criação de paletas cor automáticas existentes
no mercado. A questão aqui abordada não é substituir aplicativos, tampouco negar a automação
de ferramentas, mas, outrossim, incentivar a aproximação das pessoas com a linguagem,
proporcionando, um aumento de repertório visual aos estudantes.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A técnica corposição é uma aplicação de teorias sobre harmonia das cores já existente e
conhecida na literatura. Não há aqui neste artigo uma reflexão teórica, e, sim, uma aplicação de
conhecimentos às necessidades projetuais de escolha de cor em projetos gráficos. Bonsiepe
(2012), quando coloca “o design como prática de projeto”, apresenta a perspectiva do design
entrelaçada entre a teoria e a prática. O autor segue sua reflexão afirmando que “na atual fase
histórica, que se caracteriza por uma intensa inovação científica, tecnológica e industrial, torna-se
cada vez mais evidente a necessidade de gerar conhecimentos a partir da perspectiva do
projetar.” Fernandes (2008) afirma que desde a Bauhaus, escola na Alemanha de Artes,
Arquitetura e Design, professores como Itten, Alberts e Klee desenvolveram atividades no campo
da cor, a partir de oficinas de experimentação. A autora (2008) cita o livro Interaction of Color,
escrito por Josef Alberts, onde foram reunidos resultados visuais com experimentação de cor,
como forma de criar repertório nos alunos.
Sobre métodos e técnicas, na visão de Pazmino (2015) “método é o caminho para se atingir
uma finalidade, podendo ser entendido como a reunião de várias técnicas.” Peón (2009) afirma "é
a metodologia projetual que, se não garante necessariamente boas soluções para todas as
questões (...), com certeza ajuda a organizar as tarefas necessárias a boas soluções. Corrobora-se
com a visão das autoras e complementa-se que método é o caminho que se escolhe para resolver
uma questão. E como o design existe para resolver questões, o método é, nesse sentido, a
ferramenta para se atingir o design. As técnicas, da mesma maneira são os procedimentos práticos
que permitem operacionalizar o método, o que corresponde à visão de Pazmino (2015) quando
relata que "técnicas são meios auxiliares para a solução de problemas e podem estimular o
processo criativo ou facilitar a visualização dos elementos de uma análise. Percebe-se que muitos
métodos e técnicas existentes em literatura são relacionados ao design de produtos. E Bonsiepe
(2012) afirma: “na área de comunicação visual não se registrou o mesmo empenho para o
estabelecimento de uma metodologia projetual”.
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Cor é uma sensação visual produzida no cérebro e revelada quando um raio de luz branca
atravessa os olhos. Segundo Farina, Perez e Bastos (2011), “a palavra cor é empregada para
referir-se à sensação consciente de uma pessoa cuja retina se acha estimulada por energia
radiante.” Fernandes (2008) define cor como energia, a partir da analogia de que se cor é luz e luz
é energia, assim cor é também energia. Para ela, “cor é um fenômeno de natureza física, química e
fisiológica resultante da luz processada por um anteparo e percebida pela visão humana.”
As cores são tridimensionais, ou seja, são compostas por três dimensões: matiz – H (hue,
gama ou croma), saturação - S (intensidade: vívido ou pálido) e brilho – L (valor: claro ou escuro).
Fernandes (2008) prova a tridimensionalidade da cor versando que “cada uma das suas formas
visuais tem uma posição específica no espaço e, para definir essa posição precisamos identificar
suas três dimensões. Isso explica porque algumas cores tornam os objetos maiores ou menores,
criam relações de distância entre si, retrocedem ou avançam, dependendo de suas características
definidas pela sua natureza de energia (croma), luminosidade (valor) e saturação (intensidade).”
Fraser e Banks (2011) reforçam a visão quando afirmam que para se exibir hue, saturação e brilho
simultaneamente em um único diagrama seria preciso apresentá-lo na forma tridimensional.
Para Fraser e Banks (2011), matiz é a propriedade da cor associada ao comprimento de
onda. Eles se referem ao brilho (valor) como oposição à escuridão, e à variação da matiz composta
de branco (clareamento) ou preto (escurecimento). Sobre saturação os autores (2011) apresentam
como a variação da matiz acrescida de cinza (preto e branco juntos) e como a qualidade da cor em
ser brilhante (vívida) ou opaca. Percebe-se que os termos “brilhante” ou “opaco” podem não ser
adequados para se referir à saturação, visto que podem ser associados ao atributo brilho. Assim,
opta-se por tratar saturação como uma qualidade da cor de ser vívida (forte) ou apática (fraca).
Fraser e Banks (2011) também definem sistemas cromáticos como diagramas para oferecer
referências visuais e citam: “a tentativa de formalizar as relações cromáticas data pelo menos de
Aristótoles (384-322 aC), mas começou seriamente com Leonardo da Vinci (1452-1519) e
progrediu de forma consistente do século XVIII em diante. Quando Newton dispôs o espectro
visível em torno de um círculo, conseguiu observar que a mistura de duas cores de direções
opostas no círculo produzia uma cor neutra ou ‘anônima’. Isso demonstrava o princípio dos
complementos, que mais tarde se tornaria essencial para muitas técnicas cromáticas.”
Posteriormente a Newton, foram criados os círculos cromáticos, que distribuíam as cores
primárias (matizes puras), de forma equidistante, em um círculo. De acordo com Fraser e Banks
(2011), tem-se o círculo de pigmentos, formado pelas cores primárias vermelho, amarelo e azul e
suas composições. Além deste, compõe-se o círculo dos artistas, que acrescentou o verde como a
quarta cor primária. Depois, apresenta-se o círculo da quadricromia, onde as cores primárias são
magenta, ciano e amarelo e as secundárias, as cores luz. Por fim, os autores apresentam o círculo
de luz (RGB), onde as primárias são vermelho, verde e azul e as secundárias são as cores pigmento.
As relações cromáticas têm o objetivo de indicar combinações que estabeleçam uma
harmonia entre si. E Fraser e Banks (2011) relatam sobre tais harmonias, afirmando que os círculos
cromáticos podem ajudar as pessoas a selecionar cores que se equilibrem quando estão juntas. Os
autores (2011) apresentam quatro esquemas cromáticos: monocromáticos, quando tem-se um
único croma e variações de brilho entre elas; análogos, quando as cores se apresentam lado a lado
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no círculo cromático; esquema complementar, quando as cores são opostas no círculo cromático e
esquema triádico, quando três cores estão espaçadas no círculo, de forma equidistante.

Figura 1: Harmonias cromáticas. Adaptado http://p2.trrsf.com.br/image/fget/sc/619/464/img.terra.com.br

Paletas de cor são conjuntos de cores, geralmente de duas a dez, selecionadas para serem
utilizadas em um projeto gráfico, que, supostamente, apresentam uma harmonia visual entre elas.
Caso as cores estejam em harmonia, as paletas de cor podem estar organizadas no esquema
monocromático, análogo, triádico ou complementar. Do contrário, podem apenas configurar uma
seleção de cor escolhida, de forma intuitiva, sem levar em conta a harmonia cromática.
A escolha de cores de um projeto pode estar associada a um conceito previamente
definido pelo planejamento gráfico, inclusive a partir da seleção de cores em um painel do
conceito, como sugere a técnica de corposição. Segundo Pazmino (2015) o painel de conceito é
um painel composto de imagens que representam o significado que o produto de design deverá
expressar. Ele tem o objetivo de auxiliar o designer ou a equipe na geração de alternativas. Outra
nomenclatura utilizada para o painel de conceito é concept board.

3. METODOLOGIA
O caminho metodológico criado para a técnica corposição foi construído em 10 fases
projetuais, sendo detalhadas a seguir:
(1) Fase 1 - seleção de imagens que simbolizem o conceito. Faz-se a seleção das imagens
que serão utilizadas para a construção das paletas de cor. Essas imagens podem estar
presentes no painel do conceito do projeto;
(2) Fase 2 - pixelização das imagens, transformando a imagem em um mosaico. Para
facilitar a ação de pinçar as cores a partir da imagem escolhida, promove-se a pixelização
da imagem, a partir da aplicação de um filtro do próprio programa de vetor ou do software
de gerenciamento de imagens. Sugere-se a utilização do filtro cristalizar imagem com
tamanho de célula 70, para que as cores fiquem visíveis e separadas;
(3) Fase 3 - escolha aleatória de cores, pinçando cores do painel do conceito, a partir do
uso da ferramenta conta-gotas de um programa vetorial. Forma-se uma paleta original,
geralmente de 4 a 10 cores;
(4) Fase 4 - posicionamento das cores selecionadas em um círculo cromático, para prever
os tipos de combinação que se pode realizar com a seleção. Acredita-se que essa fase da
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técnica permita uma reflexão sobre as cores escolhidas para o projeto, ou seja, como elas
poderão ser combinadas e quais as relações de harmonia poderão ser criadas entre elas;
(5) Fase 5 - harmonização das cores no círculo cromático, a partir da inserção de algumas
cores e da exclusão de outras. O processo de harmonização faz-se necessário em projetos
cuja seleção de cores está em desequilíbrio no círculo cromático;
(6) Fase 6 - criação de nova seleção de cores, a partir das cores harmonizadas, geralmente
de 4 a 8 cores, escolhidas aleatoriamente.
(7) Fase 7 - criação combinações de harmonia entre a nova seleção de cores, a partir de
relações monocromáticas, análogas, complementares (contrastantes) e triádicas. As
monocromáticas são feitas por meio de uma única cor (croma). A partir dessa cor, faz-se
tons mais claros e mais escuros, com aumento e diminuição do brilho. As combinações
análogas são feitas por meio da escolha de duas cores vizinhas no círculo cromático. Faz-se
as demais cores da paleta, a partir das duas análogas, trabalhando cores mais claras ou
mais escuras. As complementares são feitas por meio da escolha de duas cores opostas no
círculo cromático. Faz-se as demais cores da paleta, trabalhando cores mais claras ou mais
escuras. As combinações triádicas são feitas por meio da escolha de três cores
equidistantes no círculo cromático. Faz-se as demais cores da paleta, a partir das três
triádicas, com cores mais claras ou mais escuras.
(8) Fase 8 - aplicação das paletas de cor em vetores, permitindo a visualização das paletas
de cor aplicadas em desenhos.
(9) Fase 9 – apresentação da aplicação das paletas de cor em modelos (mockups vetoriais
ou fotográficos), orientando o processo de escolha da paleta principal do projeto, das
paletas secundárias ou das próprias variações de cor para as aplicações do projeto.
(10) Fase 10 - escolha da paleta principal e das paletas secundárias para o projeto.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES DA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE CORPOSIÇÃO
A corposição foi testada durante as disciplinas que utilizavam a criação e escolha de paletas
de cor para projetos gráficos. Os resultados apresentados pelos estudantes na escolha das cores
para composição de cartazes, aplicação em estampas e na criação de sistemas de identidades
visuais foram considerados consonantes com os conceitos dos projetos definidos anteriormente às
escolhas das cores. Além disso, os estudantes relataram não ter dificuldade para composição de
paletas de cor em seus projetos. No ano de 2015, a estudante Vanylla Dantas realizou o seu
trabalho de conclusão do curso de Bacharelado em Design pela UFRN, orientado pela professora
Mestre Juliana Cantalice e coorientado pela autora do artigo, intitulado Fuxico no Japa em Casa:
testando o protótipo do método de criação de sistemas de identidades visuais, método criado pela
autora do presente artigo. Ao testar o método FUXICO, a estudante também utilizou e avaliou as
técnicas associadas ao método, dentre elas a corposição.
A seguir, apresentaremos a aplicação da técnica de corposição em dois projetos.
Primeiramente, no trabalho do estudante Wagner Marcks, à época no 2º ano de curso de
Multimídia, do IFRN Natal Cidade Alta, em 2014, com aplicação da técnica para construção
estampas. Em seguida, apresentaremos a utilização da técnica no TCC da aluna Vanylla Dantas.
Nas fases 1, 2, 3 e 4 foram selecionadas imagens, realizada a pixelização e a escolha de uma
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primeira seleção de cores. O esquema de cores selecionado foi posicionado em um círculo
cromático. No caso deste trabalho, a seleção realizada a priori foi praticamente de cores quentes,
do vermelho ao amarelo escuro.

Figura 2: Fases 1, 2, 3 e 4 da corposição - seleção de imagens, pixelização, escolha de uma primeira
seleção de cores e posicionamento das cores em um círculo cromático

Na fase 5, fez-se uma harmonização das cores no círculo cromático, pois as combinações
harmônicas possíveis entre essa cores seriam combinações monocromáticas e análogas. Já as
combinações complementares, por exemplo, seriam impossíveis. E, dessa forma, fez-se necessário
a criação de cores frias, criando um equilíbrio necessário para construção de paletas
complementares e triádicas, por exemplo.
Na fase 6, fez-se nova escolha de cores, a partir da seleção harmonizada, onde podem ser
vistas cores frias e quentes. E na fase 7, criou-se paletas de cor monocromáticas, análogas,
triádicas e complementares. Na fase 8, foi feita a aplicação das paletas em vetores, e, em seguida,
na fase 9, a aplicação das paletas em modelos.

Figura 3: Fases 5, 6 e 7 da corposição

Figura 4: Fase 8 da corposição

Figura 5: Fase 9 da corposição

Para o trabalho apresentado, não houve escolha de combinações de cor, ou sema a fase 10
– escolha da paleta principal e das paletas secundárias, não foi realizada.
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Em seguida, apresenta-se resultados da aplicação da técnica de no projeto de TCC da aluna
Vanylla Dantas. Para testar a corposição na criação da identidade visual, a estudante selecionou
imagens que simbolizaram os três conceitos do projeto. Depois, na segunda fase, para cada
imagem selecionada, fez-se o processo de pixelização, para facilitar a seleção de cores. Na terceira
fase, escolheu-se a primeira seleção de 6 cores. Na quarta fase, fez-se o posicionamento das cores
selecionadas em um círculo cromático, para prever os tipos de combinação que se poderia realizar
com a seleção. Na quinta fase, realizou-se a harmonização das cores no círculo cromático, a partir
da inserção de algumas cores e da exclusão de outras. E na sexta fase, criou-se uma nova seleção
de cores, a partir das cores harmonizadas. Na figura 6 apresenta-se a aplicação das 6 primeiras
fases da técnica, em 3 conceitos definidos para o projeto de identidade visual.

Figura 6: Criação de paletas de cor para os 3 conceitos da identidade visual

Depois, a estudante aplicou a fase 7 da técnica, com a criação de combinações
monocromáticas, análogas, complementares e triádicas, a partir da nova seleção de cores
harmonizadas e a fase 8, de aplicação das paletas de cor em vetores. Na figura 7 apresenta-se a
aplicação das fases 7 e 8 da técnica, no conceito 2 definido para o projeto de identidade visual.

Figura 7: Harmonização das paletas e aplicação em vetores

Em seguida, ela escolheu uma paleta de cor para cada conceito e aplicou a fase 9 da
técnica, apresentação das aplicações em modelos, para orientar o processo de escolha. A
estudante fez a escolha das paletas, antes da fase prevista pelo método, ou seja, na fase 10.
E, ao invés de aplicar a fase 10, escolha da paleta de cores, ela apresentou ao cliente e aos
usuários as alternativas do logotipo, sendo que cada alternativa teria sua paleta de cor definida a
priori. Na figura 8 apresentam-se a escolha das paletas de cor, aplicadas.
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Figura 8 – Escolha da paleta de cor e aplicação na alternativas de logotipo do trabalho

Na figura 9, apresenta as alternativas de logotipo e sua paleta de cor aplicadas em
modelos, para ajudar na escolha das alternativas.

Figura 9 – Apresentação das alternativa 1 e 2 de logotipo e paleta de cor em modelos

5. CONCLUSÕES E DESDOBRAMENTOS FUTUROS
A sistematização da técnica de corposição é um resultado de uma meta do projeto de
Pesquisa Operação FUXICO e o seu objetivo foi atingido integralmente, com a construção de uma
ferramenta que auxiliasse os estudantes de design a compor suas paletas de cor e fazer escolhas
em relação às cores para um projeto gráfico. Durante a criação da técnica, verificou-se que a
criação de paletas poderia ser facilitada se os estudantes fossem estimulados a perceber a relação
entre as cores. E, ainda, que essa relação seria mais facilmente percebida, a partir do
posicionamento das cores em um círculo cromático.
A técnica foi construída e testada durante atividades acadêmicas da autora, tanto em sala
de aula, em mais de 100 projetos de exercício, como em projetos de pesquisa e extensão, em mais
de 15 identidades visuais desenvolvidas, como os trabalhos apresentados neste artigo.
Além disso, percebeu-se, como resultado adicional, que o próprio uso da técnica
possibilitou aos estudantes o exercício com experimento da cor, importante passo para que eles
pudessem criar repertório e intimidade com essa importante linguagem do design.
Acredita-se que novas técnicas são bem-vindas à disciplina design, visto que muitas das
escolhas projetuais ainda são feitas por intuição ou repertório já construído, o que pode ser
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prejudicial quando se está no começo da aprendizagem sobre o estudo das cores e a experiência
ainda não é um aliado do estudante.
Técnicas específicas para o design gráfico também não existem em grande número na
literatura, o que pode ser favorável para a criação de novos métodos. No entanto, percebe-se que
a técnica corposição poderá ser interessante e eficaz para outras áreas de atuação do design,
como o design de produtos e de interfaces. Isso porque o caminho projetual do design, com
etapas de problematização à avaliação é praticamente o mesmo, independentemente da área de
atuação do design e, por isso, muitas técnicas e ferramentas aplicadas ao design gráfico também
pode ser aplicadas ao design de interfaces e vice versa.
Aliado a essa posição, conclui-se também que, cada vez mais, novas técnicas precisam ser
expostas a estudantes de design, para que eles possam explorá-las e adaptá-las à sua realidade
projetual. Neste artigo, percebemos claramente que os trabalhos apresentados adaptaram as
fases da técnica à sua realidade projetual. No caso do trabalho de Wagner Marks, não houve
escolha das combinações de cor, excluindo, assim, a fase 10 da técnica. E no caso do trabalho de
Vanylla Dantas, ao invés de aplicar literalmente a fase 10, escolha da paleta de cores, ela
apresentou ao cliente e aos usuários as alternativas do logotipo, sendo que cada alternativa teria
sua paleta de cor definida por ela, a priori. Isso reforçou a questão que os métodos e técnicas não
podem ser encarados como um passo a passo rígido a ser seguido sempre da mesma forma, mas,
sim, um ponto de partida para a atividade projetual.
Como desdobramentos futuros, pretende-se avaliar a técnica em outros contextos, como
na construção de interfaces gráficas para websites e aplicativos, para avaliar a eficácia da sua
aplicação, além de possibilitar o aprimoramento da técnica ora proposta.
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RESUMO
O presente artigo é o resultado da aplicação
da técnica de criação de paletas de cor para
projetos gráficos, chamada de corposição, no
projeto de criação da identidade visual para o
projeto OCA, ação do Campus Cidade Alta.
A técnica corposição foi desenvolvida
durante o exercício das atividades docentes da
professora de design Silvia Matos, em disciplinas
que envolviam o uso da cor, a partir de 2012 até os
dias atuais e foi sistematizada durante a execução
do Projeto de Pesquisa, intitulado Operação FUXICO
– técnicas que operacionalizam o método de
criação de SIV, Edital 06/2016, com início de
execução em 17/08/2016.
O objetivo principal de avaliar a eficácia de cada

fase projetual na composição e escolha das paletas
de cor para as alternativas de logotipo. Além disso,
pretendeu-se avaliar se a aplicação da técnica
facilitou o trabalho dos estudantes e se os mesmos
observaram alguma lacuna na técnica, a fim de
contribuir para o seu aprimoramento.
O sistema de identidade visual da OCA foi
realizado pelo CRIATIF 2016, instituído para atender
as demandas de criação de identidade visual do
IFRN – Campus Cidade Alta.
Como resultados, percebeu-se que a
aplicação da técnica foi eficaz, pois conseguiu-se
gerar paletas de cor – de forma manual. Além disso,
percebeu-se lacunas que serão importantes para a
melhoria
da
técnica.

PALAVRAS-CHAVE: aplicação de técnica, corposição, paleta de cor, design, identidade visual, OCA

CORPOSIÇÃO NA OCA: TESTING THE TECHNIQUE DURING THE
CONSTRUCTION OF OCA´S PROJECT
ABSTRACT
This article is the result of an application
technique to create color palettes for graphic
designs, called corposição, at the OCA project, an
action of IFRN – Campus Cidade Alta.
The corposição technique was developed
during the course of teaching activities of Silvia
Matos design teacher in disciplines involving the
use of color, from 2012 to the present day and was
systematized during the execution of the research
project entitled Operation gossip - techniques that
operationalize the method of creation SIV, starting
implementation in 8/17/2016. This work has the
main objective to evaluate the effectiveness of each
architectural design phase in the composition and

choice of color palettes to the logo alternatives.
Also it was intended to assess whether the
technique of application facilitated the work of
students and if they observed any gap in technique,
in order to contribute to its improvement.
The visual identity system of the OCA was
conducted by the
programa CRIATIF 2016,
established to meet the demands of creating visual
identity of IFRN.
As a result, it was realized that the
technique of application was effective because it
was able to generate color palettes - manually.
Moreover, it was perceived gaps that will be
important to improve the technique.

KEYWORDS: use of color, color wheel, technique, design, composition
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1. APRESENTAÇÃO
Corposição é o nome dado à técnica cujo objetivo é a composição de paletas de cor,
baseada no posicionamento de cores em um círculo cromático. A técnica foi desenvolvida no
decorrer do exercício das atividades docentes da professora de design Silvia Matos, em disciplinas
que envolviam o uso da cor, a partir de 2012, até os dias atuais. E foi sistematizada no projeto de
pesquisa intitulado Operação FUXICO – técnicas que operacionalizam o método de criação de SIV,
fomentado pelo Edital 06/2016, cujas atividades iniciaram-se em 17/08/2016.
A corposição está em fase de avaliação e faz parte das técnicas pensadas e projetadas para
serem utilizadas no método de criação de identidades visuais, intitulado FUXICO. O protótipo do
método FUXICO foi desenvolvido por meio do projeto de Pesquisa do IFRN – Campus Cidade Alta denominado Projeto Empático para criação de Identidades Visuais, vinculado ao Edital 08/2015.
FUXICO é o nome do protótipo resultante do projeto de pesquisa, encerrado em julho de 2016.
Como resultado desta pesquisa, teve-se a sistematização de um método específico para criação de
logotipos e suas aplicações. O nome do método foi inspirado por seu formato em flor, que remete
ao artesanato nordestino e à expressão “fuxicar”, também regional, que significa conversar e
envolver pessoas, como parte do processo criativo. O FUXICO prevê 6 etapas de caminho
projetual: Empatizar, Conceituar, Idear, Modelar, Avaliar e Realizar. E a técnica corposição compõe
as fases Idear e Modelar, nas subfases de criação, escolha e aplicação de paletas de cor.
O método FUXICO e, consequentemente a técnica corposição, estão em fase de teste e
vêm sendo avaliadas durante a construção de identidades visuais, em parceria com o Projeto
CRIATIF 2016, também coordenado pela professora co-autora deste artigo. O Projeto CRIATIF foi
criado em 2014, com o objetivo de atender às demandas de sistemas de identidades visuais (SIV) logotipos e aplicações - no IFRN Campus-Cidade Alta. O CRIATIF é atualmente fomentado por meio
do Edital de Fluxo Contínuo 01/2016-PROEX/IFRN. Dessa maneira, a cada identidade visual
desenvolvida pelo CRIATIF, faz-se a avaliação do método FUXICO, adaptando-o às novas
necessidades percebidas durante sua aplicação, em um processo iterativo de construção.
O projeto OCA também é uma ação do IFRN Campus Natal-Cidade Alta, que, no início de
suas atividades, solicitou ao Projeto CRIATIF 2016, a criação de sua identidade visual, realizada no
período de 14 de junho a 25 de agosto de 2016. Com a solicitação do projeto OCA, percebeu-se a
motivação de se testar a técnica de corposição, sistematizada em 10 etapas projetuais, a fim de
avaliar a experiência de estudantes do curso de Multimídia do IFRN Natal Cidade Alta, Ana Luiza
Hollanda, Ana Beatriz Moreira e Thiago Souto, com a técnica de corposição.
Teve-se como objetivo principal avaliar a técnica, em cada uma das fases projetuais,
verificando sua eficácia para composição e escolha das paletas de cor para as alternativas de
logotipo do projeto OCA. Como objetivos secundários, avaliou-se, a partir dos relatos dos
estudantes envolvidos, se a mesma facilitou o seu trabalho e, ainda, se observaram alguma lacuna
nas fases do caminho metodológico, que pudesse contribuir para o seu aprimoramento contínuo.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A técnica corposição é uma aplicação de teorias sobre harmonia das cores já existentes e
conhecidas na literatura de design. A corposição não apresenta nenhuma descoberta ou reflexão
teórica a respeito da teoria das cores, mas uma sistematização e aplicação de conhecimentos às
necessidades projetuais de combinação e escolha de cor em projetos gráficos. (MATOS, 2016)
A pesquisa aplicada, nesse sentido, é consonante com a própria definição do design como
atividade projetual. E essa afirmação corrobora com a visão de Bonsiepe (2012), que apresenta o
design como prática de projeto. Para o autor, a realidade do design é entrelaçada entre a teoria e
a prática e reforça a “necessidade de gerar conhecimentos a partir da perspectiva do projetar”.
Percebe-se o método como o caminho para resolver questões e as técnicas como
procedimentos práticos para operacionalizar um método ou caminho metodológico. Para Pazmino
(2015) "técnicas são meios auxiliares para a solução de problemas e podem estimular o processo
criativo ou facilitar a visualização dos elementos de uma análise.” A autora (2015) entende o
método como a reunião de várias técnicas e “o caminho para se atingir uma finalidade”.
A literatura sobre cor tem várias origens e se mostra diversa, mas, talvez até por isso, o seu
conteúdo é, muitas vezes, contraditório. Do ponto de vista da semiótica, por exemplo, cor é signo
– símbolo - portanto, convenção. Simplificadamente, o que chamamos de vermelho só é de fato
vermelho porque um grupo convencionou assim e outro, em algum momento, aceitou. E mesmo
que se tenha associado vermelho ao sinal de “pare”, um batom vermelho, em uma cena de amor,
pode significar exatamente o contrário, ou seja, siga em frente. Da mesma maneira, do ponto de
vista da psicologia da cor, a cor azul pode não ser associada a conotações negativas, afirmação que
se conflita à própria categorização da cor azul como fria, o que pode significar distanciamento.
Diante dessa complexidade, faz-se necessário colocar os estudantes em contato com as
cores, para que se possa experimentar, viver experiências e criar repertório com essa linguagem e,
assim, poder aplicar em projetos gráficos, como identidades visuais. Nesse sentido, faz-se
necessário utilizar técnicas que favoreçam a criação manual de paletas de cor e não só a utilização
de aplicativos que gerem tais paletas, de forma automática. Fernandes (2008) afirma que desde a
Bauhaus, escola na Alemanha de Artes, Arquitetura e Design, professores como Itten, Alberts e
Klee desenvolveram atividades no campo da cor, a partir de oficinas de experimentação.
Fraser e Banks (2011) apresentam as harmonias cromáticas e refletem sobre a importância
delas para auxiliar pessoas a selecionar cores que se equilibrem, quando estão juntas. Os autores
(2011) mostram quatro esquemas cromáticos: monocromáticos, quando tem-se um único croma e
variações de brilho e saturação; análogos, quando se apresentam lado a lado no círculo cromático;
esquema complementar, quando são opostas (uma em frente a outra) no círculo cromático e
esquema triádico, quando três cores estão espaçadas no círculo, de forma equidistante.
A composição das cores em círculos cromáticos foram propostas com o fim de se criar
composições harmônicas. E os círculos cromáticos são ferramentas que distribuem as cores
primárias (geralmente matizes puras), de forma equidistante, em um círculo. De acordo com
Fraser e Banks (2011), tem-se o círculo de pigmentos, formado pelas cores primárias vermelho,
amarelo e azul e suas composições. Além deste, compõe-se o círculo dos artistas, que acrescentou
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o verde como a quarta cor primária, possibilitando maior combinação. Depois, apresenta-se o
círculo da quadricromia, onde as cores primárias são magenta, ciano e amarelo. Por fim, os
autores também apresentam o círculo de luz, onde as primárias são: vermelho, verde e azul.
Paletas de cor são conjuntos de cores selecionadas para um projeto gráfico. Se as cores de
uma paleta mantêm uma harmonia visual entre si, elas podem estar organizadas em esquemas de
harmonia. Fraser e Banks (2011) relembram quatro esquemas cromáticos: monocromáticos,
quando se tem um único croma e variações de brilho e saturação entre elas; análogos, quando as
cores se apresentam lado a lado no círculo cromático; complementares, quando são opostas no
círculo cromático e triádico, quando três cores estão espaçadas no círculo, de forma equidistante.
Entende-se identidade visual como a expressão visual da identidade de um projeto, ação,
produto, empresa, pessoa física, entre outros. E marca como a relação estabelecida entre a
identidade visual e o seu público. Strunck (2012) afirma que logotipo é a forma particular da
escrita de um nome. E seguindo a mesma classificação, ele revela que as cores são elementos
secundários de uma identidade visual, junto ao alfabeto (a tipografia usada).
Diante disso, percebe-se que o conhecimento sobre cor é matéria prima para a criação de
identidades visuais e projetos gráficos em geral. A escolha das cores para uma identidade visual,
por exemplo, influenciará diretamente na relação deste logotipo com o seu público. Healey (2012)
também elege a cor como parte primordial da construção de um logotipo. A autora (2012) afirma
que o DNA do design de logotipos permanece inalterado: (1) precisa ter forma e cor; (2)
geralmente tem um elemento tipográfico; (3) precisa de algumas variações para serem usadas nos
diferentes contextos; (4) incorpora um simbolismo visual ou uma iconografia.

3. METODOLOGIA
O caminho metodológico seguido por esta pesquisa foi desenvolvido em duas etapas:

3.1 Para avaliar a eficácia das 10 fases projetuais da técnica no projeto OCA, primeiramente
disponibilizou-se um arquivo com as 10 fases detalhadas da técnica e orientou-se os
estudantes a seguir o roteiro e anotar os resultados alcançados em cada uma delas. Este
trabalho aconteceu no dia 01/08/2016, em um período de 2 horas, durante as atividades do
CRIATIF. Os estudantes finalizaram o trabalho e organizaram os resultados em um arquivo
de apresentação. Observou-se se os estudantes apresentaram paletas de cor, harmonizadas
em combinações monocromáticas, análogas, complementares e triádicas.
As fases projetuais para a técnica de corposição estão detalhadas a seguir:
 FASE 1 - seleção de imagens que simbolizem o conceito. Essas imagens podem estar
presentes no painel do conceito do projeto;
 FASE 2 - pixelização das imagens, transformando a imagem em um mosaico. Para
facilitar a ação de pinçar as cores a partir da imagem escolhida, promove-se a aplicação de
um filtro do próprio programa de vetor ou do software de gerenciamento de imagens.
Sugere-se a utilização do filtro cristalizar imagem com tamanho de célula 70, para que as
cores fiquem visíveis e separadas;
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 FASE 3 - escolha aleatória de cores, pinçando cores do painel do conceito, a partir da
ferramenta conta-gotas de um programa vetorial. Forma-se uma paleta de 4 a 10 cores;
 FASE 4 - posicionamento das cores selecionadas em um círculo cromático, para prever
os tipos de combinação que se pode realizar com a seleção;
 FASE 5 - harmonização das cores no círculo cromático, a partir da inserção de algumas
cores e da exclusão de outras.
 FASE 6 - criação de nova seleção de cores, a partir das cores harmonizadas, geralmente
de 4 a 8 cores, escolhidas aleatoriamente;
 FASE 7 - criação combinações de harmonia entre a nova seleção de cores, a partir de
esquemas monocromáticos, análogos, complementares e triádicos. As monocromáticas
faz-se por meio de uma única cor. As combinações análogas são feitas por meio da escolha
de duas cores vizinhas no círculo cromático. As complementares são feitas por meio da
escolha de duas cores opostas e as combinações triádicas são feitas por meio da escolha de
três cores equidistantes no círculo cromático. Faz-se as demais cores da paleta, com cores
mais claras ou mais escuras, a partir do trabalho do aumento e diminuição do brilho.
 FASE 8 - aplicação das paletas de cor em vetores.
 FASE 9 – apresentação da aplicação das paletas de cor em modelos (mockups vetoriais
ou fotográficos), orientando o processo de escolha da paleta principal do projeto, das
paletas secundárias ou das próprias variações de cor para as aplicações do projeto;

FASE 10 - escolha da paleta principal e das paletas secundárias para o projeto.

3.2 Para avaliar se a técnica facilitou o trabalho da equipe de estudantes e, ainda, se
observaram alguma lacuna na técnica, aplicou-se um questionário, ao final do trabalho,
para coletar relatos dos 3 estudantes envolvidos com o trabalho da OCA. Abaixo estão as
questões do formulário de pesquisa utilizado:
1) Para você. qual a importância da cor em projeto gráfico?
2) Você conseguiu criar paletas de cor com a técnica de corposição? ( ) Sim ( ) Não
3) Qual o nível de dificuldade em usar a técnica?
( ) Muito difícil ( ) Difícil ( ) Neutro ( ) Fácil ( ) Muito fácil
4) Seguindo os passos da técnica de corposição, você sentiu alguma dificuldade em
alguma fase da técnica? Se sim, relate-a aqui.
5) Qual a fase mais importante do método? Por que?
6) Qual a fase menos importante? Por que?
7) Houve alguma fase da técnica que você se viu refletindo sobre combinação de cores?
8) Fale um ponto positivo da técnica de corposição.
9) Fale um ponto negativo da técnica de corposição.
10) O que você melhoraria na técnica de corposição?
11) Utilizando a técnica de corposição, você pode afirmar que:
( ) Sente-se tão inseguro com cores quanto antes
( ) Sente-se mais seguro, porém ainda fica em dúvida para escolher as cores
( ) Sente-se mais seguro para escolha das cores
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES DA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE CORPOSIÇÃO
Apresenta-se os resultados obtidos com a avaliação da técnica. Após a aplicação da técnica,
apresenta-se o resultado das entrevistas realizadas com os estudantes envolvidos.
4.1 Resultados da aplicação da técnica corposição
FASE 1 - seleção de imagens que simbolizem o conceito. Selecionou-se a última imagem,
com legenda “dedicação”, para simbolizar nosso conceito, definido como: “A flexibilidade
permite-nos transitar de idosos a crianças.”

Figura 1 –Painel inspirativo. Fonte: autores

FASE 2 - pixelização das imagens, transformando a imagem em um mosaico.
FASE 3 - escolha aleatória de cores, pinçando cores do painel do conceito, a partir do uso
da ferramenta conta-gotas de um programa vetorial. Fez-se a pixelização da foto imagem
selecionada. Para isso, utilizou-se o filtro “mosaico”, do Programa Photoshop CS6. A partir
daí, selecionou-se algumas cores.

Figura 2 – Pixelização das imagens e escolha aleatória das cores. Fonte: autores

FASE 4 - posicionamento das cores selecionadas em um círculo cromático, para prever os
tipos de combinação que se pode realizar com a seleção. Com as cores selecionadas,
organizou-se as onze cores em um círculo cromático a fim de perceber as possíveis
combinações de cores que podem ser feitas com essa seleção.

Figura 3 - Cores dispostas no círculo cromático. Fonte: autores

Percebeu-se, a partir posicionamento das cores, que a relação entre elas não estava
harmônica, pois havia uma quantidade exagerada de vermelhos e tons de verdes muito próximos,
o que dificultaria na organização de paletas análogas, por exemplo. Além disso, não havia
nenhuma cor selecionada na escala entre rosa e o azul, o que acarretaria problemas na montagem
de uma paleta complementar e diminuiria as possibilidades de paletas análogas.
FASE 5 - harmonização das cores no círculo cromático. Removeu-se vermelhos e criou-se
um roxo entre as cores azul e rosa. Além disso, aumentou-se o brilho do turquesa escuro;
excluiu-se o verde-escuro e o amarelo-escuro e criou-se um verde intermediário. Como o
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objetivo de criar uma paleta complementar direta utilizando o azul e o laranja, moveu-se o
laranja para um tom mais vermelho, como pode ser visto na Figura 4.
FASE 6 - criação de nova seleção de cores, a partir das cores harmonizadas. Na sexta fase
escolheu-se uma nova seleção com oito cores a partir das cores harmonizadas. A nova
seleção de cores permitiu criar paletas monocromáticas, análogas, complementares e
triádicas para futura aplicação no projeto OCA.

Figura 4 - Cores harmonizadas no círculo cromático. Fonte: autores

FASE 7 - criação combinações de harmonia entre a nova seleção de cores, a partir de
relações monocromáticas, análogas, complementares (contrastantes) e triádicas. Iniciou-se
criando as paletas monocromáticas. Para isso, trabalhou-se cores com maior e menor
brilho dentro da seleção. Apresentam-se as paletas monocromáticas na Figura 5.

Figura 5 - Paletas de cor, esquema monocromático. Fonte: autores.

Para as combinações análogas, recorreu-se ao círculo cromático harmonizado para
selecionar cores próximas umas aos outras no círculo. Para elaborar paletas complementares,
recorreu-se ao círculo cromático harmonizado para selecionar cores dispostas uma em frente a
outra. E, por fim, para a composição de paletas triádicas, escolheu-se três cores igualmente
separadas no círculo cromático.

Figura 6 – Exemplos de paletas de cor. Fonte: autores

FASE 8 - aplicação das paletas de cor em vetores. Nesta fase, aplicou-se as paletas de cor
no logotipo OCA. Nas figuras 9, 10, 11 e 12 apresentam-se paletas monocromáticas,
análogas, complementares e triádicas aplicadas.

Figura 7 – Logotipo OCA em paletas de cor. Fonte: autores

FASE 9 – apresentação da aplicação da paletas de cor em modelos e FASE 10 - escolha da
paleta principal e das paletas secundárias para o projeto. As fases 9 e 10 foram mescladas.
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Ao invés de aplicar os logotipos em todas as paletas de cor para que se pudesse escolher,
fez-se, uma seleção prévia de paletas análogas, que se aproximaram ao conceito do
projeto. Realizaram-se, então, as aplicações das alternativas.

Figura 8 - Escolha das paletas e aplicação das opções de logotipo . Fonte: autores

Na fase 10, disponibilizou-se os modelos com as opções de cor para o cliente. Para escolha
de cor do logotipo, usou-se o protótipo experimental de avaliação baseada em ícones (emojis),
também em construção pelo projeto de Pesquisa Operação FUXICO. De forma simplificada, a
técnica de avaliação pretende captar a opinião do usuário, a partir da sua escolha por um ícone.

Figura 9 – Apresentação das alternativas para o cliente. Fonte: autores

4.2 Resultados dos questionários aplicados com os três estudantes envolvidos com a
avaliação da técnica corposição, durante o processo de construção da identidade visual da OCA.
Sobre a relevância do elemento cor em um projeto gráfico, os três estudantes
concordaram ser importante, pois através dela “é possível transmitirmos sentimento, intensidade,
valores”, além da cor comunicar “o conceito de forma subjetiva”. Todos eles conseguiram criar
paletas de cor e consideraram fácil utilizar a técnica. Sobre sentir alguma dificuldade em alguma
ase da técnica, dois estudantes revelaram não sentir. Para a terceira estudante, a dificuldade foi
na fase de escolha da paleta de cor, relatando que “às vezes paletas diferentes transmitem
conceitos diferentes de um mesmo projeto, e escolher qual deles será o principal é uma decisão
não tão fácil e se tomar.” Essa fala justificou a mescla das fases 9 e 10, deixando a cargo do
designer a escolha da paleta, para que ela ficasse consonante com o conceito do projeto. Sobre a
fase mais importante do método, dois estudantes falaram que a fase da escolha da imagem que
simbolizasse o conceito era a mais importante, pois dali poderia sair a ”personalidade do projeto”.
Outra estudante acredita que foi de harmonização das cores no círculo cromático, pois “pois todas
as paletas que serão geradas dependem da boa disposição e do rearranjo das cores dentro do
círculo cromático. Sem esse equilíbrio, as combinações monocromáticas, análogas,
complementares e triádicas serão limitadas.” As falas confirmam a importância dada à técnica de
associar cores ao conceito do projeto e também à necessidade de se trabalhar com uma
quantidade de cores equilibradas, para possibilitar a composição das cores em paletas diversas.
Sobre a pergunta em relação à fase menos importante da técnica, dois estudantes disseram não
haver fase menos importante. Entretanto, uma estudante revelou que seria a segunda fase, de
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pixelização da imagem. E justificou que como a escolha é aleatória, “dá para fazermos sem
pixelizar, até por que quando o fazemos perdemos algumas cores presentes nas imagens.” Essa
fala fez-nos pensar em colocar a fase de pixelização como uma opção para obter as cores mais
visíveis, mas não como obrigatória. Sobre a pergunta de uma fase da técnica onde o estudante se
percebeu refletindo sobre combinação de cores, um respondeu que não, outra respondeu que
seria a fase 7, onde faz-se a composição das paletas de cor, “pois há muitas possibilidades e isso
pode acabar dificultando nosso processo de escolha.” E outra estudante relatou que se viu
refletindo sobre cores “nas fases 9 e 10. Na 9 porque nem sempre conseguia fazer combinações se
relacionarem bem com o modelo e na 10 pois haviam muitas alternativas de paletas pro logotipo e
nosso grupo do OCA não conseguia selecionar 3 para serem avaliadas.” Em relação aos pontos
positivos da técnica, uma estudante revelou que “ela nos dá um norte para onde seguir. Escolher
as cores é, na minha opinião, a parte mais importante do projeto, mas torna-se complicada se a
pessoa não tiver algum tipo de guia por onde seguir.” Outra estudante falou que a técnica “facilita
e tranquiliza na escolha de cores pra projetos gráficos, pois ajuda a manter o designer dentro do
conceito sem frustrá-lo na busca pela cor que se adéque mais.” Perguntados sobre os pontos
negativos da técnica, um estudante afirmou não haver pontos negativos. Outra relatou que
“algumas vezes há uma cor específica que queremos no projeto, mas não conseguimos achar nas
imagens.” E a terceira estudante questionou o desenho da técnica. “É linear. Se o cliente não
gostar das alternativas apresentadas, volto para que ponto? Pro começo?”. A seguir, sobre o que o
estudante melhoraria na técnica, um estudante afirmou não ter nenhuma sugestão de melhoria.
Outra revelou que “tentaria transformar num ciclo” e a terceira, “abriria uma brecha para
[inserção] de cores que surgiram aleatoriamente sem que estivessem nas imagens.” Sobre a
experiência com a corposição, uma estudante relatou que “a escolha de cores simplesmente flui.
Ao invés de corremos incansavelmente atrás das cores certas, elas vêm e o trabalho que temos é
selecioná-las e reagrupá-las da forma que nos for conveniente.” Outra estudante também
escreveu que a técnica “facilitou muito a escolha das minhas cores”. Para o terceiro estudante, “o
método facilitou muito o caminho até chegar as escolhas das paletas de cor apropriadas para o
projeto. Pretendo usar o método em todos meus projetos”.

5. CONCLUSÕES
A apresentação da técnica de corposição foi apresentada em outro artigo, denominado
Corposição: uma técnica de criação de paletas de cor. O presente trabalho foi uma aplicação da
referida técnica, com o objetivo de aprimorar o caminho metodológico, a partir da observação de
seu uso por estudantes e, também, de ouvir sugestões advindas destas experiências.
Uma conclusão sobre este processo de aprimoramento é a percepção de que a construção
de uma técnica para composição de um método não é uma tarefa trivial. Há momentos de
indecisão e angústia, quando se pensa estar em caminho duvidoso ou se a proposta de um novo
caminho metodológico não seria uma mera pretensão acadêmica. O que acalenta e, de certa
forma, fortalece o projeto é o fato da técnica de corposição ter nascido da prática de ensino e de
uma proposta didática apresentada e aprovada em sala de aula. Os estudantes que aplicaram a
referida técnica e que derivou no presente artigo não apresentaram, durante a utilização da
técnica, dificuldade em criar paletas de cor combinadas em esquemas harmônicos, como paletas
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monocromáticas, análogas, complementares e triádicas. E só esta afirmação já seria importante e
suficiente para a construção de um artigo, pois reforça a necessidade de se criar metodologias a
partir da necessidade prática oriunda de experiências acadêmicas.
De forma também abrangente, a partir deste trabalho de avaliação, concluiu-se que a que o
elemento cor é de fundamental importância para um projeto gráfico, pois a escolha da cor pode
referendar um conceito e criar interações de sentido com os seus usuários.
A corposição foi testada, anteriormente a este trabalho, em mais de 100 trabalhos
realizados durante as disciplinas que utilizavam a criação e escolha de paletas de cor para projetos
gráficos. E os resultados apresentados pelos estudantes na escolha das cores para composição de
cartazes, aplicação em estampas e na criação de sistemas de identidades visuais foram
considerados consonantes com os conceitos dos projetos definidos anteriormente às escolhas das
cores. No entanto, ao observar e ouvir os estudantes utilizando a técnica para criação da paleta de
cor do projeto OCA, percebeu-se lacunas importantes que precisaram ser registradas. Uma delas
foi a flexibilização da etapa de pixelização da técnica e uma reflexão sobre seu formato linear. Isso
reforça a ideia de que métodos e técnicas precisam estar abertos para se adaptar a cada situação
de projeto e, por isso, não podem ser vistos apenas como um passo a passo a ser seguido, sem
que haja possibilidade de mudança e adaptação.
Como desdobramentos futuros, pretende-se avaliar a técnica com estudantes que ainda
não tiveram contato com a técnica, a fim de perceber e comparar a experiência de composição de
paletas de cor advinda da utilização da corposição em relação a outros fazeres e outras técnicas de
composição de cor.
Dessa maneira, encerra-se este artigo com a vontade de pesquisa e reflexão contínuos com
a certeza de que o conhecimento se constrói pouco a pouco, a partir da motivação e do empenho
de um conjunto de pessoas que acredita na possibilidade de evolução, a partir do
compartilhamento de descobertas, por mais pequenas que possam parecer.
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RESUMO
O manguezal é um ecossistema de grande valor biológico,
e assegurado ambientalmente na legislação brasileira.
Todavia, é posto em risco quando a ideia antropocêntrica
de que os recursos naturais são ilimitados persiste como
base para o desenvolvimento e progresso humano. No
cenário norte rio-grandense, esse sistema ecológico é
ameaçado pelos empreendimentos da carcinicultura,
importante atividade econômica estadual. Mediante este
reconhecimento, e a sanção da Lei estadual 9.978/15, que
dispõe acerca do desenvolvimento sustentável da
carcinicultura, propõe-se verificar como sua vigência
repercutirá ao meio ambiente das áreas de mangue, assim
como analisar sua conformidade com as leis federais. Para

isso, utilizou-se pesquisa exploratória, baseada em análise
documental e revisão de literatura, com estudo e revisão
dos documentos e textos da legislação ambiental, focando
nas normativas protetivas ao ambiente em geral e, mais
especificamente, ao manguezal. O estudo identifica a
timidez da lei diante de uma temática relevante, pontos
controversos quanto a sua constitucionalidade e o
impasse com as normas federais que vislumbram a
conservação do meio ambiente. Por fim, a Lei estadual
possibilita o retrocesso na preservação legal das áreas de
mangue, à medida que viabiliza o avanço da carcinicultura
sem considerar os danos ambientais atrelados a ela.

PALAVRAS-CHAVE: Manguezal, Carcinicultura, Lei, Meio- ambiente.

THE DEVELOPMENT OF SHRIMP AT THE LIGHT OF LAW 9978 / 2015: NEW
CHALLENGE FOR MANGROVE PROTECTION IN RIO GRANDE DO NORTE
ABSTRACT
The mangrove forest is an ecosystem of great biological
value, and environmentally guaranteed by Brazilian law.
However, it is put at risk when the anthropocentric idea
that natural resources are unlimited persists as the basis
for development and human progress. In the scenario of
Rio Grande do Norte, this ecosystem is threatened by
developments of shrimp farming, an important state
economic activity. Through this recognition, and the
sanction of the State Law 9,978 / 15, which has about the
sustainable development of shrimp farming, it aims to see
how its effectiveness have repercussions on the
environment of mangrove areas, and to analyze its
compliance with federal laws. For this, we used

exploratory research, based on documentary analysis and
literature review, a study and review of the documents
and texts of environmental law, focusing on the protective
regulatory environment in general and, more specifically,
to the mangrove. The study identifies the timidity of law
before a relevant theme, controversial issues as to its
constitutionality and the standoff with federal standards
looking out over the conservation of the environment.
Finally, the state law allows the setback in the legal
preservation of mangrove areas, as it enables the advance
of shrimp farming without considering the environmental
damage linked to it.

KEYWORDS: Mangrove, Shrimp farming, Law, Environment.
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1. INTRODUÇÃO
A natureza e os recursos naturais, em uma visão antropocêntrica, estão disponíveis para
propiciar uma boa qualidade de vida aos seres que estão a sua volta. Entre estes está o ser humano,
que possui uma relação de total dependência dos recursos disponíveis no meio ambiente. A questão
é que o homem só foi capaz de conscientizar-se do esgotamento desses recursos na década de 70
do século XX, após a Conferência de Estocolmo. Até esse período da história, acreditava ter a
natureza como um bem infinito, inesgotável, capaz de sempre suprir suas necessidades sem
nenhum tipo de limite, e quase nunca colocando-se como um agente particípio de todo contexto
natural.
Embora recente, a preocupação com os recursos naturais existe, e ganhou destaque
principalmente quando se percebeu a incompatibilidade entre a qualidade de vida e o modo
capitalista do desenvolvimento, o risco de catástrofes ambientais e o possível fim dos recursos
disponíveis. Ocorreu em Estocolmo, em junho de 1972, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente, o marco da consolidação do Direito Ambiental, grande mecanismo para concretizar a
importância da preservação da natureza em toda a sua totalidade, independente dos interesses de
apropriação do homem. A partir disso, grande foi a evolução dos mecanismos internacionais em
prol do meio ambiente.
Os problemas ambientais surgem da necessidade do homem crescer e se desenvolver, pois
para cada especificidade de consumo presente na vida humana, e principalmente na vida moderna,
o homem tende a se apropriar do meio natural e utilizar os recursos disponíveis. Atualmente, o
agravamento dos problemas ambientais é imputado ao crescimento populacional, principalmente
dos centros urbanos, industrial e de outras atividades humanas como a agropecuária e a geração de
energia (MOTA, 2012, p. 94).
Os problemas ambientais, por sua vez, causam algo maior: uma crise ambiental. Ela é reflexo
da contraposição entre o desenvolvimento e a preservação e equilíbrio ambientais (MORATO &
CARDOSO, 2010). Embora seja maior nos dias atuais, essa contraposição é histórica, pois o interesse
humano sempre causou a exploração dos recursos naturais. Um exemplo disso está nos séculos XIX
e XX, quando os avanços tecnológicos e científicos da Revolução Industrial proporcionaram maiores
descobertas e com isso intensa exploração ambiental, aceita e até defendida pela ideologia do
desenvolvimento e modernização.
Diante deste cenário, o presente trabalho objetiva verificar os possíveis efeitos da publicação
e vigência de lei estadual que dispõe acerca do desenvolvimento de uma atividade econômica
inserida em um ecossistema também protegido por lei, o manguezal. Objetiva, ainda, analisar a
constitucionalidade da norma estadual e sua adequação às leis federais.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Para iniciar o estudo, ainda no contexto de crise ambiental, posicionaremos nosso estudo
em sua temática principal, diferenciando mangue de manguezal e fazendo um repasso da legislação
sobre este assunto, desempenhando também uma explanação acerca das normativas em relação
ao desenvolvimento e controle da carcinicultura abordando possíveis danos que a atividade
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acarreta ao ambiente, principalmente ao manguezal, considerando que o ecossistema é uma área
propícia para a instalação do empreendimento.

2.1 Mangue e Manguezal: distinção e legislação
As palavras "mangue" e "manguezal" por vezes são utilizadas de forma errada e/ou confusa
por livros, notícias e pessoas em geral. Alguns compreendem as palavras como sinônimos, outros
as diferenciam sem respeitar seus significados. Para compreender o manguezal é necessário,
inicialmente, limitar o que é vegetação e o que é ecossistema. A definição presente na Resolução
nº 303, de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), é basilar para estabelecer a
distinção entre essas nomenclaturas. A vegetação refere-se à flora de uma determinada área, suas
especificidades, características próprias, e é um dos fatores responsáveis por caracterizar um
determinado ecossistema, pois para cada área há uma flora típica. Sendo assim, compreende-se
que o mangue é a vegetação própria do manguezal; é a fauna típica que caracteriza esse
ecossistema costeiro.
Graças a essas especificidades da vegetação a fauna se torna bastante diversificada, devido
a grande variedade de nichos ecológicos, representada por: moluscos, anelídeos, crustáceos,
aracnídeos, insetos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. É no ambiente aquático que ocorre uma
abundância de espécies dos grupos representados pelos peixes e crustáceos, decorrente da
capacidade que estes têm de suportar as variações de salinidade resultantes da mistura das águas.
A grande oferta de alimentos e uma baixa predação garantem uma alta produtividade na massa
d'água (PEREIRA FILHO & ALVES, 1999 apud ALVES, 2001).
De acordo com a Resolução CONAMA 303/02, o manguezal é um ecossistema litorâneo que
ocorre em terrenos baixos, sujeitos à ação das marés, formado por vazas lodosas recentes ou
arenosas, às quais se associa, predominantemente, a vegetação natural conhecida como mangue,
com influência fluviomarinha, típica de solos limosos de regiões estuarinas e com dispersão
descontínua ao longo da costa brasileira, entre os estados do Amapá e Santa Catarina. É um sistema
ecológico costeiro tropical anfíbio, situado na interface entre terra firme e mar aberto, caracterizado
por certa diversidade taxonômica vegetal cujo denominador comum é a forma arbórea da vida,
representando uma unidade integrada, autossuficiente, com componentes vegetais e animais
altamente adaptados as condições especiais do ambiente, tais como: solos periodicamente
submersos pela ação das marés, variação da salinidade e um clima bastante homogêneo (PANNIER
& PANNIER, 1980 apud ZIMERMANN, 1995, p.7).

2.2 Histórico da proteção legal dos manguezais
A proteção legal das áreas de mangue, assim como o próprio direito ambiental, vem
evoluindo com o decorrer do tempo. Somente com a edição do novo Código Florestal (Lei
12.651/2012) os manguezais ganharam a posição de preservação permanente. Antes só eram
citados na proteção da restinga, se ela fosse estabilizadora de mangue, conforme se podia visualizar
na Lei 4.771/65, o antigo Código Florestal. Após este foi promulgada a Lei 5.197/67 que prevê a
proibição de destruição de espécies da fauna como um todo, incluindo-se a dos manguezais, já que
a Lei 4.771/65 se restringia à vegetação (BRASIL, 1967 apud MEDEIROS et al, 2014 p. 62).
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A Constituição, também de 1988, embora não tenha mencionado o ecossistema de mangue
em seus artigos, garante a proteção deste no caput do art. 225 supracitado, bem como no parágrafo
1° ao mencionar que para assegurar o meio ambiente ecologicamente equilibrado o Poder Público
está incumbido de preservar a restaurar os processos ecológicos e providenciar o manejo ecológico
dos ecossistemas (inciso I), exigir estudo prévio de impacto ambiental quando a atividade for
potencialmente causadora de degradação ao meio ambiente (inciso IV), proteger a fauna e flora das
práticas que apresentem risco a sua função ecológica (inciso VII), bem como a menção feita à Zona
Costeira e a Mata Atlântica como patrimônios nacionais, e que por isso sua utilização deve
apresentar condições que assegurem a preservação do meio ambiente, conforme o parágrafo 4°.
Os manguezais recebem tratamento jurídico mais eficaz, atualmente, em áreas de APPs
como em Unidades de Conservação (UCs), que são regulamentadas pela Lei 4.771/1965 e pelo
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), instituído pela Lei 9.985/2000,
respectivamente (MEDEIROS et al, 2014). As Áreas de Proteção Permanente (APPs) ganham
proteção nos termos dos arts. 2° e 3° do antigo Código Florestal (Lei 4.771/1965), e são conceituadas
conforme a relação ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade
geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar
das populações humanas (MMA, 2010). Já as Unidades de Conversação são criadas para garantir a
biodiversidade.
As resoluções publicadas pelo CONAMA que mais se destacam na proteção dos manguezais
são: a Resolução 303/02 que dispõe sobre parâmetros, definições e limites de APPs e a Resolução
369/06 que dispõe sobre casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto
ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em APPs (MEDEIROS et al,
2014). A Lei 11.428 de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma
Mata Atlântica, e dá outras providências, em seu art. 2º afirma a proteção também dos manguezais,
porque os considera como parte integrante do Bioma Mata Atlântica.
A definição em ecossistema e seu enquadramento como área de preservação permanente
encontram, portanto, assento legal expresso no inciso XIII do art. 3° e no inciso VII do art. 4° do novo
código florestal, Lei 12.651/2012:
Art. 3° Para os efeitos desta Lei, entende-se por: [...] XIII - manguezal: ecossistema
litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos à ação das marés, formado por vasas
lodosas recentes ou arenosas, às quais se associa, predominantemente, a vegetação natural
conhecida como mangue, com influência fluviomarinha, típica de solos limosos de regiões
estuarinas e com dispersão descontínua ao longo da costa brasileira, entre os Estados do
Amapá e de Santa Catarina;
Art. 4° Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas,
para os efeitos desta Lei: [...] VII - os manguezais, em toda a sua extensão.

Em âmbito secional tem-se a Lei Estadual do RN n° 7.871, de 2000, que dispõe sobre o
Zoneamento Ecológico-econômico do Litoral Oriental do RN, e em seu art. 3°, o inciso VIII define
manguezal como ecossistema costeiro presente em áreas estuarinas, sujeito ao regime das marés,
que apresenta vegetação arbórea, arbustiva e herbácea (mangue) em substrato lodoso. Sua
extensão vai desde o limite inferior da baixa-mar até a zona terrestre acima da influência das marés.
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E o art. 9° da mesma lei afirma em seu inciso I que o manguezal, em toda sua extensão, é
considerado Área de Preservação (Ministério Público do Rio Grande do Norte).
A Lei complementar que versa sobre a Política Estadual do Meio Ambiente, Lei n° 272, de 3
de março de 2004, reforça as diretrizes para proteção das zonas costeiras, nas quais se inserem as
áreas de mangue (CAVALCANTI, 2011). Faz-se oportuno e relevante estudar o manguezal, diante de
tantas normas que dele tratam e a ele devem ser aplicadas, bem como observar as principais
práticas que podem ser nocivas a este ecossistema. No cenário do Rio Grande do Norte, necessário
perceber a carcinicultura.

2.3 Carcinicultura
Ao decorrer dos anos o cultivo de camarão em cativeiro vem se expandindo, tornando-se o
segmento da aquicultura mais bem-sucedido em termos comerciais e o que mais cresce no mundo.
A maior produção de camarão é proveniente dos países que estão em processo de
desenvolvimento, principalmente os das costas tropicais da Ásia e da América Latina (CARVALHO,
et al.,2005 apud TAHIM, 2013). O Brasil está entre os 10 países que concentram a maior produção
de camarão, e esse sucesso é decorrente da boa adaptação da espécie Litopenneus vannamei a
costa do Pacífico às condições ambientais brasileiras. Em âmbito nacional, o Nordeste é a região
que apresentou um crescimento significativo dessa atividade no início desta década, sendo as
inovações tecnológicas e os investimentos públicos/privados, fatores determinantes para este
crescimento (TAHIM, 2013).
A Lei 11.959/2009, que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da
Aquicultura e da Pesca, relaciona a carcinicultura à agropecuária em seus termos, enquanto a
Resolução CONAMA 312/2002 prevê as normas e critérios relacionados ao procedimento de
licenciamento ambiental dos empreendimentos de carcinicultura na zona costeira, incluindo áreas
de preservação permanente, como os manguezais (NASCIMENTO, 2007). A Resolução 312 do
CONAMA é de extrema relevância para a criação de camarão, porque esboça com rigor desde o
processo de licenciamento mais peculiar ao que se faz presente em outras normas, passando por
localizações legais do empreendimento, até as sanções cabíveis em caso de descumprimento da
norma (CAVALCANTI, 2011).

3. METODOLOGIA
A presente pesquisa trata-se de pesquisa exploratória, por ser desenvolvida com a finalidade
“de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato (GIL, 2014, p. 27),
qual seja, a proteção legal dos mangues no Rio Grande do Norte (em face das normas federais e da
doutrina), possibilitando estudos futuros mais profundos e focados. Busca a identificação de
tendências (GIL, 2014, p. 6). Utiliza-se do método de abordagem indutivo, baseado na observação,
buscando chegar-se a conclusões prováveis (GIL, 2014, p. 11) e comparativo, contrapondo normas
de âmbito estadual e federal, tendo por base a revisão de literatura (especialmente Medeiros et al
e Cavalcanti) e a análise documental (especialmente a leis e pareceres de órgãos ambientais).
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A Lei Cortez Pereira, N° 9.978, de 9 de setembro de dispõe sobre o desenvolvimento
sustentável da carcinicultura no estado, articula sobre as disposições, o licenciamento e autorização,
a relação da carcinicultura com o meio ambiente, os requisitos para exploração e sobre a defesa da
atividade. É dividida em seis capítulos e 25 artigos.
O capítulo IV versa sobre determinações do crustáceo utilizado na atividade, sobre as
premissas para utilização de espécies peculiares do camarão, referentes ao local de cultivo, sobre a
autorização dos direitos dos recursos hídricos e finalmente sobre o processo de licenciamento para
a atividade, atentando para requisitos, condições e especificidades com o objetivo de alcançar a
licença. O quinto capítulo cuida dos tópicos e exigências em defesa da integridade da atividade de
carcinicultora, enquanto o capítulo VI versa sobre as disposições finais, como a consideração
pertencente àqueles que desenvolvem a atividade, o prazo para que as instalações funcionando em
áreas públicas solicitem a devida licença de regularização, a delegação de órgão competentes para
e fiscalização e controle sobre os empreendimentos da atividade, e por fim a afirmação da vigência
da Lei na data de sua publicação.
O art. 1° da norma estadual determina, inicialmente, suas disposições gerais, e elenca o que
objetiva promover através de sua vigência, como a exploração sustentável dos recursos naturais do
estado pela atividade, o fomento, regulamento e ordenamento das fazendas de camarões, o uso
ecologicamente sustentável dos ecossistemas de zonas costeiras, o desenvolvimento
socioeconômico do Estado e ainda o apoio à pesquisa de inovações visando melhorias. O art. 2°
apresenta o conceito fundamental de que agrossilvipastoril é uma atividade desenvolvida em
conjunto ou de forma isolada, relativas à agricultura, pecuária, aquicultura e silvicultura e demais
formas de manejo e exploração da fauna e flora.
O art. 10, no terceiro capítulo, apresenta preocupação na relação da atividade carcinicultora
com o ambiente em que estará inserida, áreas tratadas no atual Código Florestal (Lei 12.651/12), e
apresenta os seguintes requisitos: adoção de práticas sustentáveis de manejo dos recursos naturais
disponíveis, a realização do licenciamento por meio do órgão ambiental competente, a inscrição dos
imóveis em um cadastro específico e que a implantação do empreendimento não cause novas
supressões na vegetação própria da área. Por fim, porém não menos importante, apresenta uma
exceção permitindo que a infraestrutura pertencente à atividade seja implantada em uma área de
preservação permanente, remetendo-se aos requisitos determinados pelo Código Florestal.
Tem-se uma lei estadual muito tímida, diante de temática tão necessária. Esta timidez
demonstra culpa do Poder Público que, ao regulamentar matéria tão digna de consideração, agiu
com falta de cuidado, falta de diligência, isso para não se pensar/vislumbrar uma conduta dolosa. A
crítica quanto à negligência presente na Lei Cortez Pereira inicia-se no fato de que, embora a lei
estadual apresente em seu art. 1° (inciso III) o uso ecologicamente sustentável das zonas costeiras,
nas quais o mangue está inserido, são tratadas com muita moderação na normativa, em face da
importância que possuem para a legislação federal, sendo consideradas como zonas de interesse
especial (Lei 7661/88) e patrimônio nacional (parágrafo 4° do art. 225 CF/88). E ainda levando em
conta o fato de que o Rio Grande do Norte é um estado litorâneo com uma zona costeira
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considerável, e que garante diretrizes para a proteção dessas zonas (Lei complementar estadual
272/04), nota-se a minimização da solicitude dada aos mangues, como área pertencente à zona
costeira, dentro da lei estadual.
A supressão ou intervenção da vegetação de uma APP é possibilitada, desde que a atividade
a ser desenvolvida seja de interesse social, utilidade pública ou baixo impacto ambiental, segundo
o artigo 8° do Código Florestal, conforme dito no capítulo III da lei em análise. Então, nota-se na lei
Cortez Pereira, a preocupação em defender o desenvolvimento da carcinicultura, mostrando que
melhor será colocá-la em prática mesmo que em um ambiente protegido legalmente, pois expressa
em seu art. 1° (inciso I "A exploração sustentável dos recursos naturais do Rio Grande do Norte pela
carcinicultura, importante fonte de alimentação, emprego, renda e divisas, garantindo-se a
otimização dos benefícios econômicos decorrentes, em harmonia com a conservação do meio
ambiente e da biodiversidade adjacentes;") o beneficiamento social e econômico que a atividade
possibilita e a caracteriza como de interesse público.
A preocupação se estende à fauna e à flora, que poderão ser indireta ou diretamente
atingidas com a implantação e desenvolvimento das fazendas de camarões. Os mecanismos legais
de proteção são claros quando garantem a proteção da fauna e flora das práticas que apresentem
risco a sua função ecológica (art. 225 CF/88), proibição de destruição de espécies da fauna do
manguezal (Lei 5.197/67), e a proteção da vegetação nativa (flora) do Bioma Mata Atlântica, sendo
o mangue pertencente a ela (Lei 11.428/06).
A sanção e publicação da lei estadual Cortez Pereira destoa das leis federais 4.771/65 (antigo
código florestal), 12.651/12 (atual código florestal), que garantem a preservação permanente do
manguezal, pois o interesse de proteção das APPs deve superar qualquer outro interesse, levando
em conta que nas relações ambientais objetivadas com a determinação delas o mais almejado é o
equilíbrio do meio natural. Juntamente ao Código Florestal, a lei estadual 7871/00, que também
considera o manguezal como APP, garante a proteção dele em toda a sua extensão, não limitando
ou excluindo partes, e impedindo aberturas oportunas para utilização degradante, como parece
ocorrer na lei potiguar objeto deste estudo.
Em consonância com nossas ideias e análise, percebe-se vozes importantes em âmbito local,
regional e nacional. A crítica à lei Cortez Pereira também vem sendo feita por instituições relevantes
como o Ministério Público Federal (MPF) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Renováveis (IBAMA) desde que a presente lei ainda era o Projeto de Lei 063/2015. As instituições
citadas afirmam que a sanção da lei demonstra a falta de interesse ambiental, e a pouca visibilidade
dada ao ecossistema. E, segundo Procuradores da República, alguns itens do PL 063/15 foram
impugnados exatamente por apresentarem inconstitucionalidade. Nem todos foram vetados.

5. CONCLUSÃO
A proposição de legalizar o desenvolvimento da carcinicultura, mesmo se buscando
sustentabilidade, em face da integridade do manguezal gera um conflito histórico, o equilíbrio entre
o crescimento, produção e consumo humano e a preservação ambiental. A atividade carcinicultora
apresenta-se como elemento característico da garantia do interesse público, por contribuir com a
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economia norte rio-grandense e gerar emprego e renda. Nesse contexto integra a relação de
sobrevivência e interesse antrópico no meio natural, incluindo o social, pois sua importância é
propiciada pelo modelo de consumo, defendendo a ideia de que o ser humano vai buscar o
progresso visando o seu bem-estar e satisfação.
A vigência da lei engloba riscos ao meio ambiente, especificamente às áreas de mangue, já
que as fazendas de camarão apresentam seus aspectos como uma atividade do desenvolvimento
humano da esfera econômica, porque apropria-se de recursos naturais disponíveis (água, ar, solo,
vegetação e elementos da biosfera) a fim de garantir o interesse público. No entanto, vale ressaltar
que a preservação do meio ambiente em toda sua totalidade ultrapassa o interesse humano de
apropriação e exploração, conforme o concretizado pelo direito ambiental. O meio ambiente não
pode mais ser preterido em face do desenvolvimento e/ou tecnologia.
A carcinicultura como atividade de importância para o estado não pode ser tida,
tecnicamente, como de baixo ou mínimo potencial ofensivo ao meio ambiente, pois para seu
funcionamento há a devastação do local de instalação das fazendas de camarão, diante disso a
aplicação da lei apresenta-se nociva porque a integridade do mangue não será conservada, sendo
essa vegetação exposta ao desmatamento. Com o propósito de regular o exercício da atividade em
uma área protegida, chega-se à pretensão de regular, inconvenientemente, o desmatamento da
vegetação própria e até a dispensá-la como APP.
Ao garantir a implantação dos empreendimentos na APP, e consequentemente a
intervenção no mangue, visando a prática da atividade como benéfica para questões sociais e
econômicas, o art. 10 fere a ideia de preservação ambiental, por dar espaço à supressão dos
recursos e aos impactos negativos sobre o ecossistema, colocar em risco a sua biodiversidade e
funções essenciais nas relações ecológicas, potencializar as fragilidades específicas do manguezal e
danos irreparáveis que afetarão não só a fauna e flora, mas também as populações humanas, que
culminarão na contribuição para majoração da crise ambiental.
A vigência da lei causa um retrocesso na história, voltando-se à visão errônea de que a
natureza não possui seus limites de exploração e que existe somente para prover os anseios do
desenvolvimento humano, sendo a natureza elemento de um contexto no qual o Homem sente-se
dominador. Após décadas de evolução legal acerca da proteção dos mangues e manguezal, vê-se o
risco iminente de uma Lei estadual trazer um retrocesso imensurável para o meio ambiente local,
pois ignora previsões legais e constitucionais, na medida em que prioriza o sustento da atividade
econômica potencialmente causadora de danos ambientais.
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O NOVO PRAZO PRESCRICIONAL DO FGTS – MUTAÇÃO JURISPRUDENCIAL
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RESUMO

O direito social fundamental referente ao fundo de
garantia por tempo de serviço (FGTS) adentra, mais uma
vez, nas pautas de discussões atuais do direito em face da
decisão do STF, no Recurso Extraordinário com agravo n°
709.212/DF, o qual vem por alterar o prazo prescricional,
já consolidado, do FGTS e consequentemente, dúvidas
sobre do momento da aplicabilidade dessa nova
normativa. A pesquisa em tela, fazendo uso de uma

metodologia de análise qualitativa, usando‐se os métodos
de abordagem hipotético‐dedutivos de caráter descritivo
e analítico, tem por linha de fundo analisar a decisão do
Superior Tribunal Federal, o qual entendeu pela
inconstitucionalidade do prazo prescricional trintenária
da Lei regulamentadora do FGTS (Lei nº 8.036/90),
determinando a aplicação da regra prescricional
constitucional, em matéria trabalhista, de 5 anos.

PALAVRAS‐CHAVE: Fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS). Prescrição ternária. Não recepção pela
constituição de 1988.

THE LIMITATION NEW TERM OF FGTS – CHANGING JURISPRUDENTIAL
ABSTRACT

The fundamental social right related to the guarantee
fund for length of service (FGTS) enters, once again, on the
agendas of current law discussions in view of the Supreme
Court decision in the extraordinary appeal with grievance
nº 709212/DF, which comes to change the statute of
limitations, already consolidated, FGTS and consequently
doubts about the moment of applicability of the new
rules. The research in question, making use of a qualitative

analysis methodology, using the methods of hypothetical‐
deductive approach of descriptive and analytical
character, is the bottom line analyze the decision of the
Federal High Court, which ruled the unconstitutionality of
the term limitation of 30 years of regulatory FGTS Law
(Law nº 8.036/90), determining the application of the
constitutional limitation rule in labor matters, of five
years.

KEYWORDS: Service Time By Guarantee Fund (FGTS). Ternary prescription. Non_receipt by the 1988 constituion.
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1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O FGTS foi institucionalizado por meio da Lei nº 5.107/66 e constituiu‐se numa alternativa
ao regime de estabilidade decenal previsto no art. 492 da CLT.1 Com a Constituição Federal de 1967,
em seu art. 158, XIII,2 houve a constitucionalização do regime fundiário.
Sobre a criação do FGTS, assim explicita o professor Maurício Godinho:
Criado pela Lei n. 5.107, de 1966, inicialmente como sistema alternativo ao
indenizatório e estabilitário da CLT, o FGTS submetia‐se a uma opção escrita por
parte do trabalhador, no início do contrato laborativo. A nova lei facultava também
a realização de opção retroativa ao longo do contrato ainda não inserido no sistema
do Fundo de Garantia.3

Com o advento da Constituição cidadã, o regime do FGTS torna‐se único, universalizando o
sistema fundiário,4 tanto para trabalhadores urbanos e rurais, subsistindo, apenas, o direito
adquirido a estabilidade decenal ao trabalhador que perfazia tal condição até da Constituição atual.5
Tal prescrição normativa encontra‐se no enunciado redacional do art. 14 da Lei nº 8.036/90:
Art. 14. Fica ressalvado o direito adquirido dos trabalhadores que, à data da
promulgação da Constituição Federal de 1988, já tinham o direito à estabilidade no
emprego nos termos do Capítulo V do Título IV da CLT.

Em relação ao artigo supra, o professor Paulo Vilhena oferta critica impecável:
O dispositivo referido atesta o que se pode qualificar de soberba, ao asseverar que “fica
ressalvado o direito adquirido dos trabalhadores...” etc., como se às suas costas e por sobre
CLT. Art. 492 ‐ O empregado que contar mais de 10 (dez) anos de serviço na mesma empresa não poderá ser despedido
senão por motivo de falta grave ou circunstância de força maior, devidamente comprovadas.
2
Constituição Federal de 1967. Art. 158 ‐ A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direitos, além de
outros que, nos termos da lei, visem à melhoria, de sua condição social: (...) XIII ‐ estabilidade, com indenização ao
trabalhador despedido, ou fundo de garantia equivalente;
3
DELGADO, Mauricio Godinho. Curso do direito do trabalho. 10º ed. São Paulo: LTr, 2011, p. 1206.
4
CF/88. Art. 158 ‐ A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direitos, além de outros que, nos termos da
lei, visem à melhoria, de sua condição social: (...) III ‐ fundo de garantia do tempo de serviço;
5
“(...). Deverá, no entanto, ser respeitado o direito adquirido, na medida em que os empregados que na data da
promulgação da Constituição Federal se submetiam às regras de estabilidade decenal não poderão ter substituído o
regime para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. (...)”. (CANOTILHO, J. J. Gomes; LEONCY, Léo Ferreira; MENDES,
Gilmar Ferreira; Sarlet, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz (coords). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo:
Saraiva, 2013, p. 562). “É evidente que as pessoas que tinham direito adquirido à estabilidade, pois já contavam com
mais de 10 anos no emprego em 4‐10‐88, não irão perdê‐la com o direito ao FGTS a partir de 5‐10‐88. O próprio art. 14
da Lei nº 8.036 ressalva essa questão”. (MARTINS, Sergio Pinto. Direito do trabalho. 21º ed. São Paulo: Atlas, 2005, p.
454).
1
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a sua cabeça não estivesse em vigor ou inexistisse na pirâmide normativa o art. 5°, XXXVI,
da Constituição nem a outra regra de sobre direito (überrecht) do art. 6° da Lei de
Introdução ao Código Civil (Decreto n.º 4.657, de 4‐9‐42), que asseguram o direito adquirido
e contra a própria lei.6

No que tange a sua natureza jurídica,7 a matéria encontra‐se num certo limbo, no seio da
doutrina, estando longe de uma unanimidade. Para fins desse ensaio, adotar‐se‐á a lapidar lição do
professor Mauricio Godinho:

O FGTS é institutos de natureza multidimensional, complexa, com preponderante estrutura
e fins jus trabalhistas, os quais se combinam, porém, harmonicamente, a seu caráter de
fundo social de destinação variada, tipificada em lei. Por isso associa traços de mera figura
trabalhista com traços de figura afeta às contribuições sociais, formando, porém, instituto
unitário.8

Na esteira de Vólia Bomfim Cassar, a natureza do FGTS seria múltipla:
Para o empregado o FGTS tem natureza jurídica de direito à contribuição que tem
caráter salarial (salário diferido). Equipara‐se a uma poupança forçada. Para o
empregador é uma obrigação e para a sociedade a contribuição tem caráter social.
Daí decorre sua natureza múltipla ou híbrida.9

É fato que com a instituição do FGTS, nos idos da década de sessenta, a figura da estabilidade
decenal tornara‐se rara, tendo em vista a prática do empregador em só contratar se o empregado

VILHENA, Paulo Emílio Ribeiro de. O novo FGTS. Percussões constitucionais. Revista de informação legislativa. Brasília:
volume 29, nº 116, out/dez, 1992, p. 169‐170.
7
STJ. Súmula 353. As disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam às contribuições para o FGTS. Pelo
enunciado dessa súmula, afere‐se que o STJ ente que o FGTS não tem natureza de tributo, de tal sorte, não se deve
aplicar o regramento do Código Tributário Nacional, bem como as regras de execução fiscal. “Assim, entendemos que
para o empregador o FGTS vem a ser uma contribuição social, espécie do gênero tributo. Não se trata de outro tipo de
contribuição ou de contribuição previdenciária, pois para nós esta tem natureza tributária, de contribuição social (...)”.
(MARTINS, Sergio Pinto. Direito do trabalho. 21º ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 459).
8
DELGADO, Mauricio Godinho. Curso do direito do trabalho. 10º ed. São Paulo: LTr, 2011, p. 1213.
9
CASSAR, VÓLIA Bomfim. Direito do trabalho. 5º ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2011, p. 1244.
6
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optasse pelo respectivo FGTS,10 constituindo‐se, assim, em uma das primeiras formas de
flexibilização da relação de trabalho11 implantado no Brasil.
Nesses termos ensina o professor Paulo Vilhena:

Como toda a abordagem experimental, a implantação do regime do FGTS pela Lei n
5.107/66, foi tosca, para não dizer grosseira, pois logo se viu que a opção, formalmente ato
do empregado, era, na realidade, dirigida pelo empregador e que, se na admissão ou em
até um ano da vigência da lei, o empregado não optasse, ele somente poderia fazê‐lo, e até
com efeito retroativo, com o consentimento do empregador.12

Tendo em vista a controvérsia sobre a natureza jurídica dos depósitos fundiários, tem‐se o
entendimento preambular de que o mesmo teria natureza previdenciária, o que de tal sorte
acarretaria o prazo prescricional de 30 anos, referente a exigibilidade dos depósitos não
concretizados.
Fazendo uso de uma metodologia de análise qualitativa e utilizando‐se os métodos de
abordagem hipotético‐dedutivos de caráter descritivo e analítico, buscar‐se‐á fazer uma apreciação
“(...) porquanto o empregado deveria manifestar, quando da contratação, sua opção pelo regime do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço; mais do que uma opção, tornou‐se condição de possibilidade da admissão, (...)”.
(CANOTILHO, J. J. Gomes; LEONCY, Léo Ferreira; MENDES, Gilmar Ferreira; Sarlet, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz
(coords). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 562). “Segundo o art. 1º da Lei nº 5.107/66,
visava o FGTS assegurar aos empregados uma garantia pelo tempo de serviço prestado às empresas, mediante opção
do empregado. O referido sistema era compatível com a estabilidade decenal, porém o que ocorreu na prática é que
nenhuma empresa admitia empregado se não fosse optante do FGTS, visando, assim, a que o empregado não adquirisse
a estabilidade”. (MARTINS, Sergio Pinto. Direito do trabalho. 21º ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 452).
11
“De fato, o ramo justrabalhista afirmou‐se no período anterior como o mais clássico e abrangente instrumento de
políticas sociais surgido no capitalismo, produzindo inquestionável intervenção normativa na economia, em favor, regra
geral, de importante distribuição social dos ganhos do sistema econômico. Nesse contexto, a desregulamentação de
suas regras ou, pelo menos, sua crescente flexibilização, tudo passou a compor foco destacado na matriz cultural que
se generalizou no Ocidente no último quartel do século XX”. (DELGADO, Mauricio Godinho. Curso do direito do
trabalho. 10º ed. São Paulo: LTr, 2011, p. 99). “A legislação trabalhista brasileira pode ser comparada a urna máquina
ultrapassada, que foi criada para trabalhar, mas que parecia não ter nascido para semelhante fim. A CLT não tem mais
a mesma finalidade que tinha quando de sua criação, necessitando ser revista. Urna das formas dessa revisão é verificar
mecanismos de flexibilização, de forma a adaptar à realidade de fato à norma jurídica”. (MARTINS, Sergio Pinto.
Flexibilização das Condições de trabalho. 4º ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 02). “A flexibilização tem sido voltada para o
capital, para o aumento da produção. Visa maximizar lucros em decorrência da internacionalização das economias”.
(MARTINS, Sergio Pinto. Flexibilização das Condições de trabalho. 4º ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 07). “Os defensores
da corrente neoliberalista, sob o argumento de que é o excesso de encargos trabalhistas que dificulta a gestão
empresarial e o crescimento econômico, têm insistido na tese de que a negociação coletiva deve prevalecer sobre as
correspondentes leis, vulnerando a hierarquia das fontes formais de direito e revogando, pela vontade coletiva dos
sindicatos, os direitos arduamente conquistados e constitucionalmente garantidos”. (CASSAR, VÓLIA Bomfim. Princípios
Trabalhistas, Novas Profissões, Globalização da Economia e Flexibilização das Normas Trabalhistas. Rio de Janeiro:
Impetus, 2010, p. 41). “A garantia de direitos mínimos ao trabalhador faz parte de um conjunto de valores
humanos civilizatórios (mínimo existencial), que encontra respaldo no princípio da dignidade da pessoa humana
previsto constitucionalmente corno maior patrimônio da humanidade”. (CASSAR, VÓLIA Bomfim. Direito do
trabalho. 5º ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2011, p. 29).
12
VILHENA, Paulo Emílio Ribeiro de. O novo FGTS. Percussões constitucionais. Revista de informação legislativa.
Brasília: volume 29, nº 116, out/dez, 1992, p. 164.
10
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da construção normativa, no sistema jurídico brasileiro, sobre a mutação na jurisprudência do STF,
referente ao prazo prescricional referente a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas
em tempo hábil pelos empregadores.

2. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA DISPOSIÇÃO DO §5° DO ART. 23 DA LEI N° 8.036/90
Com a Lei nº 5.107/66, que cria o FGTS, tendo em vista o disposto do art. 20, tem‐se a
prescrição da regra de que a cobrança judicial e administrativa dos valores devidos ao FGTS deveria
ocorrer de modo análogo à cobrança das contribuições previdenciárias e com os mesmos
privilégios,13 vem o Tribunal Superior do Trabalho (TST) posicionar‐se pelo entendimento da
natureza previdenciária dos depósitos fundiários, sendo a este aplicável o prazo de 30 anos para a
cobrança de contribuições previdenciárias, como determinada o art. 144 da Lei nº 3.807/60, que
instituía a lei orgânica da previdência social.14
O entendimento do TST veio incialmente, esculpido no verbete sumular nº 95:
Súmula nº 95 do TST
PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. FGTS (cancelada) ‐ Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003
É trintenária a prescrição do direito de reclamar contra o não recolhimento da contribuição
para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Após a Constituição de 1988, por meio da Lei nº 8.036/90, o FGTS ganha um novo
disciplinamento, vindo a consolidar o entendimento do TST sobre o prazo prescricional de 30 anos,
no §5º do seu art. 23:
Art. 23. (...)
§ 5º O processo de fiscalização, de autuação e de imposição de multas reger‐se‐á pelo
disposto no Título VII da CLT, respeitado o privilégio do FGTS à prescrição trintenária.

Por meio da resolução nº 121/03, o TST, através da súmula nº 362, reafirmar o entendimento
do prazo trintenário para cobrar o não recolhimento do FGTS. Eis o teor da respectiva súmula:

Súmula nº 362 FGTS – Prescrição

Lei nº 5.107/66. Art. 20. Competirá a Previdência Social, por seus órgãos próprios a verificação de cumprimento do
disposto nos artigos 2º e 6º desta lei, procedendo, em nome do Banco Nacional de Habitação, ao levantamento dos
débitos porventura existentes e às respectivas cobranças administrativas e judiciais, pela mesma forma e com os
mesmos privilégios das contribuições devidas à Previdência Social.
14
Lei nº 3.807/60. Art. 144. O direito de receber ou cobrar as importâncias que lhes sejam devidas prescreverá, para as
instituições de previdência social, em trinta anos.
13
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É trintenária a prescrição do direito de reclamar contra o não‐recolhimento da contribuição
para o FGTS, observado o prazo de 2 (dois) anos após o término do contrato de trabalho

Destarte, fica bem evidenciada a consolidação do entendimento em relação ao prazo
prescricional do FGTS, constituindo‐se um dos prazos prescricionais mais longos do ordenamento
jurídico brasileiro, após o Código Civil de 2002.15
Entretanto, por meio de Recurso Extraordinário, o Banco do Brasil, veio por questionar a
constitucionalidade da redação do art. 23, §5º da Lei nº 8.036/90, tendo em vista que o FGTS, na
Constituição Federal de 1988, foi alçado a direito social fundamental dos trabalhadores urbanos e
rurais, no art., 7º, III, o que, de tal sorte, o torna direito trabalhista obediente a regra do art. 7º, XXIX
da Constituição que determina o prazo prescricional de 5 anos:
Código Civil. Art. 206. Prescreve:
§ 1o Em um ano:
I ‐ a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento, para o
pagamento da hospedagem ou dos alimentos;
II ‐ a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:
a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de
indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;
b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;
III ‐ a pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos, pela percepção de
emolumentos, custas e honorários;
IV ‐ a pretensão contra os peritos, pela avaliação dos bens que entraram para a formação do capital de sociedade
anônima, contado da publicação da ata da assembléia que aprovar o laudo;
V ‐ a pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os liquidantes, contado o prazo da publicação
da ata de encerramento da liquidação da sociedade.
§ 2o Em dois anos, a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem.
§ 3o Em três anos:
I ‐ a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos;
II ‐ a pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias;
III ‐ a pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias, pagáveis, em períodos não maiores
de um ano, com capitalização ou sem ela;
IV ‐ a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;
V ‐ a pretensão de reparação civil;
VI ‐ a pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má‐fé, correndo o prazo da data em que foi
deliberada a distribuição;
VII ‐ a pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou do estatuto, contado o prazo:
a) para os fundadores, da publicação dos atos constitutivos da sociedade anônima;
b) para os administradores, ou fiscais, da apresentação, aos sócios, do balanço referente ao exercício em que a violação
tenha sido praticada, ou da reunião ou assembléia geral que dela deva tomar conhecimento;
c) para os liquidantes, da primeira assembléia semestral posterior à violação;
VIII ‐ a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de
lei especial;
IX ‐ a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade
civil obrigatório.
§ 4o Em quatro anos, a pretensão relativa à tutela, a contar da data da aprovação das contas.
§ 5o Em cinco anos:
I ‐ a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;
II ‐ a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários,
contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato;
III ‐ a pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo.
15
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Art. 7º. (...)
XXIX ‐ ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo
prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos
após a extinção do contrato de trabalho;

O professor Sergio Pinto Martins a muito já concebia esse entendimento. Segue a lapidar
lição do doutrinador:
Como o FGTS é um direito do trabalhador (art. 7º, III, da CF), o prazo de prescrição para sua
cobrança também deve obedecer aos prazos normais do inciso XXIX do art. 7º da
Constituição. Assim, os trabalhadores urbanos e rural têm dois anos para ingressar com a
ação, a constar do término do contrato de trabalho, podendo reclamar os últimos cinco
anos, inclusive o FGTS.16

Como apontado pelo ministro Gilmar Mendes, em seu voto, há contradição no
entendimento do TST na normativa veiculado na súmula nº 362, pois se adota o prazo de 30 anos,
todavia, o prazo prescricional para adentrar com ação é o de 2 anos, conforme o regramento
constitucional.
Em outras palavras, a Corte Trabalhista entendeu ser aplicável apenas a parte do dispositivo
constitucional que prevê o prazo de dois anos após a extinção do contrato de trabalho,
olvidando‐se do disposto na primeira parte do dispositivo (o direito de reclamar o depósito
do FGTS somente alcançaria os últimos cinco anos).17

Todavia, constata‐se, também, uma contradição na jurisprudência do STF, pois a suprema
corte reconhecia que o FGTS não tinha natureza tributária e nem previdenciária, mas sim trabalhista
e social, entretanto, concebia, mesmo após a Constituição de 1988, o prazo prescricional
trintenário.
FGTS – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS – ARTS. 1º E 2º DA LEI COMPLEMENTAR
110/01 ‐ NATUREZA JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA – EXCLUSÃO DA MULTA, NOS TERMOS DO
ART. 138 DO CTN – REMESSA OFICIAL PROVIDA – RECURSO DA IMPETRANTE IMPROVIDO –
RECURSO DA UNIÃO PREJUDICADO.
(...)
3. Inaplicável, às contribuições instituídas pelos arts. 1º e 2º da LC 110/2001, a hipótese de
exclusão da multa prevista no parágrafo único art. 138 do CTN, porquanto restou
sedimentado, pelo Excelso Pretório, o entendimento jurisprudencial no sentido de que as
contribuições sociais ao FGTS não se revestem de natureza tributária. 18 (Grifos nossos)
MARTINS, Sergio Pinto. Direito do trabalho. 21º ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 471.
Trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com agravo n° 709.212/DF, p. 08.
18
STF, 2º Turma, Agravo de Instrumento nº 738064/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/04/2012, publicado no
DJE em 04/05/2012.
16
17
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FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. PRAZO
TRINTENARIO. LEI ORGÂNICA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ART. 144.
A natureza da contribuição devida ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço foi definida
pelo Supremo Tribunal Federal no RE 100249 ‐ RTJ 136/681. Nesse julgamento foi ressaltado
seu fim estritamente social de proteção ao trabalhador, aplicando‐se lhe, quanto a
prescrição, o prazo trintenário resultante do art. 144 da Lei Orgânica da Previdência Social.
Recurso extraordinário conhecido e provido.19 (Grifos nossos)

Certo que com a presente composição do STF, não deve prevaleceu a engenharia
hermenêutica de que o dispositivo do art. 7º, XXIX estabelecia, apenas, um prazo prescricional
mínimo de 5 anos, nada obstando a sua ampliação quando em favor do trabalhador.
Lembra‐se que o princípio da proteção ao trabalhador não pode ser interpretado em um
isolacionismo, devendo o mesmo dialogar com as demais normas constitucionais, no bojo de uma
interpretação sistemática.

3. DOS EFEITOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N° 709.212/DF
Em decorrência de mais de 20 anos de jurisprudência consolidada, após Constituição Federal
de 1988, o STF não se poderia determinar a aplicabilidade retroativa do prazo prescricional de 5
anos, o que comprometeria, severamente a segurança jurídica, vindo a determinar a eficácia
prospectiva de sua decisão, em modulação de efeitos, face a mutação constitucional devido a
evolução jurisprudencial.
Nesses termos pronunciou‐se o ministro Gilmar Mendes:
Com essas considerações, diante da mudança que se opera, neste momento, em antiga
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e com base em razões de segurança jurídica,
entendo que os efeitos desta decisão devam ser modulados no tempo, a fim de que se
concedam apenas efeitos prospectivos à decisão e à mudança de orientação que ora se
propõe.20

De tal sorte, conferiu‐se efeitos ex nunc ao presente recurso extraordinário de forma que o
termo inicial da prescrição que ocorrer após a data do julgamento do recurso, supra, seja aplicada
o prazo prescricional de 5 anos, e nos casos dos termos prescricionais já em curso, aplicar‐se‐ia o
que ocorrer primeiro: os 30 anos contados do termo inicial, ou os 5 anos, contados da decisão em
questão.
Assim explicitou o ministro Gilmar Mendes, em seu voto:

STF, 1º Turma, Agravo de Instrumento nº 738064/SP, rel. Min. Ilmar Galvão, julgado em 02/02/1993, publicado no
DJE em 19/02/1993.
20
Trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com agravo n° 709.212/DF, p. 22.
19
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Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão
mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até
então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo
prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente
julgamento.21

Em decorrência do Recurso Extraordinário com agravo n° 709.212/DF, ora apreciado, no
presente ano (2015), o Tribunal Superior do Trabalho, reviu a sua súmula nº 362, através da
resolução nº 198/2015, adequando‐a segundo o entendimento posto pelo STF.
Assim fica disposto a nova redação do verbete nº 362 do TST:
Súmula nº 362 do TST
FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) ‐ Res. 198/2015, republicada em razão de erro
material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015
I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a
prescrição do direito de reclamar contra o não‐recolhimento de contribuição para o FGTS,
observado o prazo de dois anos após o término do contrato;
II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica‐se
o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou
cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF‐ARE‐709212/DF).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No bojo do conteúdo apresentado, não há dúvidas de que o FGTS se constitui em um dos
direitos fundamentais do trabalhador, assim consagrado na Constituição Federal de 1988, no art.
7º, III.
De tal sorte, assiste com razão a melhor interpretação perfilhada pelo Superior Tribunal
Federal ao adequar o prazo prescricional referente a cobrança das contribuições ao FGTS não
depositadas aos ditames da regra constitucional prescrito no art. 7º, XXIX, em uma clara
interpretação sistemática.
Assim, evidencia‐se uma verdadeira mutação na jurisprudência consolidada, tanto no
âmbito do TST como do STF, alterando‐se o prazo prescricional trintenária para o prazo geral
constitucional‐laboral de cinco anos.
Com o fito que garantir a segurança jurídica, compreendeu‐se por bem modular os efeitos
da decisão do STF onde a noval normativa seja aplicada a partir da corrente decisão da corte
constitucional e para os prazos em curso, aplicar‐se‐ia o prazo que se consumar primeiro: trinta
anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014.

21

Trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com agravo n° 709.212/DF, ps. 23‐24.
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Por fim, destaca‐se que a superior corte trabalhista não demorou e já reformulou o verbete
da súmula nº 362 adequando‐se ao conteúdo do Recurso Extraordinário com agravo n° 709.212/DF.
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DA CONSTRUÇÃO NORMATIVA DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO SEGUNDO OS
DITAMES DA LEI Nº 12.690 DE 2012
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RESUMO
O arcabouço normativo protetivo que reveste o
trabalhador, o qual possui a finalidade de humanizar e dar
um conteúdo ético social ao lucro proveniente da
atividade capitalista, é constantemente atacado pelo
empresariado que busca, de toda forma, reduzir os custos
com os direitos básicos/fundamentais do trabalho, fruto
de um processo histórico de constitucionalização. Um dos
subterfúgios utilizados tem sido a constituição
fraudulenta de cooperativas de trabalho, com o fim de
desnaturar um verdadeiro vínculo empregatício, onde o
empregador simularia essa relação por meio de um
contrato de prestação de serviço com a cooperativa de
trabalho, sendo esta uma intermediária de mãodeobra,

indo contra todos os postulados axiológicos do
cooperativismo. A pesquisa em tela faz uso de uma
metodologia de análise qualitativa, usando-se os métodos
de abordagem hipotético-dedutivos de caráter descritivo
e analítico, tendo por fundo analisar os novos enunciados
normativos da Lei nº 12.690 de 2012, que veio criar o
marco regulatório das cooperativas de trabalho com fito
de proporcionar uma clareza na relação jurídica entre o
contratante e o contratado de forma a distinguir a relação
empregatícia e a relação de prestação de serviço feito por
uma cooperativa, de sorte a desestimular a prática odiosa
do desvirtuamento do cooperativismo.

PALAVRAS-CHAVE: Cooperativas de trabalho, Fraude, Relação de emprego, Efetivação dos direitos sociais.

BUILDING REGULATIONS OF SECOND WORKING COOPERATIVE THE DICTATES OF
LAW Nº 12,690, 2012
ABSTRACT
The normative framework that covers the
protective worker, which has the purpose of humanizing
and ethical content to the social profit from the capitalist
activity is constantly attacked by entrepreneurs seeking in
every way to reduce costs with the basic
rights/fundamental labor, the result of a historical process
of constitutionalization. One of the subterfuges used has
been the creation fraudulent labor cooperatives, in order
to denature a true employment relationship where the
employer simulate this relationship through a contract of
service with the cooperative, which is a intermediate hand
labor, against all tenets of cooperative axiological.
Research on screen makes use of a methodology for

qualitative analysis, using the methods of approach
hypothetical-deductive, descriptive and analytical, with
the background to analyze the new normative provisions
of Law nº 12,690 of 2012, which created the milestone
regulatory cooperative work with aim to provide clarity on
the legal relationship between the contractor and the
contractor in order to distinguish the employment
relationship and the relationship of service made by a
cooperative, so as to discourage the abhorrent practice of
coloring the cooperative. Work cooperatives. Fraud.
Employment relationship. Fulfillment of social rights.

KEYWORDS: Work cooperatives, Fraud, Employment relationship, Fulfillment of social rights.
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1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O parágrafo único do art. 442 da Consolidação das Leis do Trabalho possui o seguinte
enunciado normativo: “Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe
vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços
daquela”.
A partir do conteúdo redacional extraído do artigo supra, constataram-se condutas sinuosas
de empresários, com o fim de burlar a envergadura normativo protecionista dada ao trabalhador
empregado, de contratar parte significativa da mão de obra, necessária ao empreendimento
empresarial, via cooperativa de trabalho (cooperativas de mão de obra).
Sobre o art. 442 da CLT, assim se manifesta Maurício Godinho Delgado:
O objetivo da lei foi retirar do rol empregatício relações próprias às
cooperativas - desde que não comprovada a roupagem ou utilização meramente simulatória de tal figura jurídica.
Ou seja: a lei favoreceu o cooperativismo, ofertando-lhe a presunção de
ausência de vínculo empregatício; mas não lhe conferiu um instrumental para
obrar fraudes trabalhistas. Por isso, comprovado que o envoltório cooperativista não atende às finalidades e princípios inerentes ao cooperativismo (princípio da dupla qualidade e princípio da retribuição pessoal diferenciada, por
exemplo), fixando, ao revés, vínculo caracterizado por todos os elementos
fático-jurídicos da relação de emprego, esta deverá ser reconhecida, afastando-se a simulação perpetrada.
Não eram situações raras, principalmente nos rincões do Brasil, fruto da sua dimensão
continental, aquelas em que empresários fomentavam a criação de cooperativas de trabalho,
impondo aos trabalhadores, como condição de contração, que se associassem à cooperativa.
... com a introdução do parágrafo único ao art. 442 da CLT, pela Lei n.
8.949/1994, prevendo que “qualquer que seja o ramo de atividade da
sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus
associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela”, propagouse pelo país a utilização de falsas cooperativas, entidades não raro criadas
pelos próprios empreendedores com objetivo de intermediar o fornecimento
de mão de obra subordinada, visando inserir o trabalhador na estrutura da
empresa sem o correspondente reconhecimento do vínculo de emprego.
Por força da alteração legislativa, na década de 1990, o falso cooperativismo de trabalho se
disseminou nas cidades e no campo, nos mais diversos setores da economia, desafiando a atuação
fiscalizadora do Ministério do Trabalho e Emprego, que desvendou sob a roupagem de falsas
cooperativas de trabalho centenas de relações de emprego.
Coteje que a constituição dessas cooperativas de trabalho tinha por real finalidade mascarar
uma efetiva relação de emprego, de tal sorte a enquadrar aquele trabalhador como um
“autônomo”, o que vinha por reduzir significativamente o custo social com o trabalhador, pois como
o mesmo não seria “empregado”, não faria jus a 13º salário, piso salarial, hora extra, adicional
noturno, férias, abono de férias, FGTS, dentre outros.
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Não só havia uma redução drástica com o custo das obrigações trabalhistas, como, também,
tributário.
Isso ocorre pelo fato de que uma das contribuições sociais do empregador para a seguridade
social seria a contribuição patronal, a qual possui uma alíquota de 20% incidente sobre a folha de
salários (base de cálculo). Ao contratar uma cooperativa, não se pode falar de salário, sendo a
contraprestação financeira paga à cooperativa não incidente na base de cálculo da contribuição
patronal.
Como o empresário está por contratar os serviços de uma cooperativa de trabalho, a Lei nº
8.212/91, que trata do custeio da seguridade social, determina uma alíquota de 15% no valor da
prestação de serviços executada pela cooperativa de trabalho.
A redução do custo fiscal é palmar, fruto de uma alíquota 5% menor, além do custo da
prestação do serviço (base de cálculo) ser inferior aos encargos trabalhistas.
Essa conjuntura fática, alhures descrito, ensejou a publicação da Lei nº 12.690, de 19 de julho
de 2012, a qual vem dispor sobre a organização das cooperativas de trabalho; instituir o Programa
Nacional de Fomento às Cooperativas de Trabalho – PRONACOOP e revogar o parágrafo único do
art. 442 da CLT.
É cristalino que o escopo dessa lei foi criar um marco regulatório de forma a especificar os
requisitos da licitude que configuraria o serviço prestado por uma cooperativa de trabalho, vindo a
coibir o uso das mesmas como subterfúgio fraudulento aos direitos sociais dos trabalhadores.
Fazendo uso de uma metodologia de análise qualitativa e utilizando-se os métodos de
abordagem hipotético-dedutivos de caráter descritivo e analítico, buscar-se-á fazer uma apreciação
das novidades normativas trazidas pela Lei nº 12.690/12.

2. A COOPERATIVA DE TRABALHO (FRAUDULENTA) COMO INSTRUMENTO PARA
ALIJAMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS DO EMPREGADO
2.1. Da cooperativa de trabalho
Sobre o pálio do Código Civil de 2002, pode-se conceituar as cooperativas como uma pessoa
jurídica de direito privado, sendo uma espécie de sociedade simples por determinação legal
expressa. Esse seria um simplório conceito jurídico.
Segundo a recomendação nº 193 de 2002 da OIT, cooperativa seria:
Para os efeitos desta Recomendação, o termo “cooperativa” significa
associação autônoma de pessoas que se unem voluntariamente para atender
a suas necessidades e aspirações comuns, econômicas, sociais e culturais, por
meio de empreendimento de propriedade comum e de gestão democrática.
No que tange as cooperativas de trabalho, a Lei nº 12.690/12 trouxe uma definição legal:
Art. 2º Considera-se Cooperativa de Trabalho a sociedade constituída por
trabalhadores para o exercício de suas atividades laborativas ou profissionais
com proveito comum, autonomia e autogestão para obterem melhor
qualificação, renda, situação socioeconômica e condições gerais de trabalho.
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Nessa definição, se extrai, prontamente, que a finalidade da cooperativa é agregar ao
trabalhador/sócio uma melhor condição para o exercício de suas atividades, seja no plano
econômico, seja no plano das condições fáticas de exercício dessa atividade, o qual, numa relação
subordinada de emprego, o mesmo não galgaria. Ou seja, a cooperativa reuniria condições onde o
trabalhador granjearia um “plus” não ofertado quando do vínculo de emprego.
O novo dispositivo legislativo explicitou as espécies de cooperativas de trabalho:
Art. 4º A Cooperativa de Trabalho pode ser:
I - de produção, quando constituída por sócios que contribuem com trabalho
para a produção em comum de bens e a cooperativa detém, a qualquer título,
os meios de produção; e
II - de serviço, quando constituída por sócios para a prestação de serviços
especializados a terceiros, sem a presença dos pressupostos da relação de
emprego.
A cooperativa de trabalho de produção seria a cooperativa clássica, onde os trabalhadores,
reunidos, detêm os meios de produção e, juntos, potencializam seus esforços, de sorte a imperar
um sistema de mutualismo entre os mesmos.
Já a cooperativa de trabalho de serviço teria a agremiação de trabalhadores, de uma
determinara área ou de áreas afins, com o intento de prestar serviços de forma terceirizada.
No art. 1094 do Código Civil, tem-se os predicados da cooperativa:
Art. 1.094. São características da sociedade cooperativa:
I - variabilidade, ou dispensa do capital social;
II - concurso de sócios em número mínimo necessário a compor a
administração da sociedade, sem limitação de número máximo;
III - limitação do valor da soma de quotas do capital social que cada sócio
poderá tomar;
IV - intransferibilidade das quotas do capital a terceiros estranhos à
sociedade, ainda que por herança;
V - quórum, para a assembleia geral funcionar e deliberar, fundado no
número de sócios presentes à reunião, e não no capital social representado;
VI - direito de cada sócio a um só voto nas deliberações, tenha ou não capital
a sociedade, e qualquer que seja o valor de sua participação;
VII - distribuição dos resultados, proporcionalmente ao valor das operações
efetuadas pelo sócio com a sociedade, podendo ser atribuído juro fixo ao
capital realizado;
VIII - indivisibilidade do fundo de reserva entre os sócios, ainda que em caso
de dissolução da sociedade.
Destarte, no art. 3º da Lei nº 12.680/12, é erigida a tábua axiológica de uma cooperativa de
trabalho, a qual se pode aplicar para toda modalidade de cooperativa:
Art. 3º A Cooperativa de Trabalho rege-se pelos seguintes princípios e
valores:
I - adesão voluntária e livre;
II - gestão democrática;
III - participação econômica dos membros;

XII CONGIC | II
II SECITEX

1695

IV - autonomia e independência;
V - educação, formação e informação;
VI - intercooperação;
VII - interesse pela comunidade;
VIII - preservação dos direitos sociais, do valor social do trabalho e da livre
iniciativa;
IX - não precarização do trabalho;
X - respeito às decisões de assembleia, observado o disposto nesta Lei;
XI - participação na gestão em todos os níveis de decisão de acordo com o
previsto em lei e no Estatuto Social.
Os enunciados do Código Civil e da Lei das cooperativas de trabalho dialogam num mesmo
sentir, ou seja, tem-se a criação de uma pessoa jurídica de direito privado (sociedade simples), onde
esta seria um instrumento provedor de interesses sociais frente ao regime capitalista numa era de
globalização, na qual o capital se movimenta em frações de segundos para o mercado de maior
lucratividade (capital gerando capital).
Como sociedade, tem-se a reunião de pessoas, as quais aderem de forma voluntária,
adquirindo uma quota social, esta intransferível (sociedade de pessoas e não de capital),
constituindo sua gestão fruto de uma participação coletiva, onde o voto é por pessoa e não por
quantidade de quotas (“uma pessoa um voto”), sendo o resultado das operações econômicas
distribuído proporcionalmente em função do nível de trabalho ou operação perpetrada pelo sócio.
Portanto, teleológicamente, a cooperativa busca efetivar um conjunto de garantias sociais
em prol da dignificação do trabalhador, nos termos dos direitos fundamentais de 2º dimensão,
esculpidos na Constituição Federal de 1988. Ter-se-ia uma forma de economia solidária fruto de um
processo de mitigação dos efeitos deletérios de uma economia de mercado sem regulação.

2.2. Dos elementos configuradores da licitude da cooperativa de trabalho
Em virtude do uso das cooperativas de trabalho de prestação de serviços pelos empresários
de formar a dissimular uma efetiva relação empregatícia, a Lei nº 12.690, de 2012, traz expresso o
que já era sabedor: é ilícito utilizar a cooperativa como intermediária de mão de obra.
Para configurar a licitude da cooperativa, é imprescindível aferir certos elementos, o que lhe
dá contornos genuinamente de uma cooperativa.
Primeiramente deve estar presente a dupla qualidade ou condição, por este elemento o
trabalhador seria sócio e cliente da cooperativa. Ou seja, a cooperativa tem por fulcro promover
serviços ao sócio/cooperado, pois é criada em função dele.
O princípio da dupla qualidade informa que a pessoa filiada tem de ser, ao
mesmo tempo, em sua cooperativa, cooperado e cliente, auferindo as
vantagens dessa duplicidade de situações.
Isso significa que, para tal princípio, é necessário haver efetiva prestação de
serviços pela Cooperativa diretamente ao associado - e não somente a
terceiros. Essa prestação direta de serviços aos associados/cooperados é,
aliás, conduta que resulta imperativamente da própria Lei de Cooperativas
(art. 6º, I, Lei n. 5.764/70).
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Constatando, no caso concreto, que as operações dessa cooperativa resumem-se, tão
somente, a prestar serviços a terceiros, olvidando qualquer atividade em prol do sócio/cooperado,
ter-se-ia uma típica situação de intermediação de mão de obra, via cooperativa.
Como a natureza da cooperativa é a de uma sociedade simples, são imprescindíveis, para a
concepção de qualquer sociedade, os requisitos da pluralidade de sócios e do affectio societatis.
Esse affectio societatis seria a manifestação de vontade, a intenção, o querer se reunir em
sociedade. Quando certas empresas obrigam o trabalhador a se associar à cooperativa como
requisito da sua contração, por óbvio que a validade da construção dessa cooperativa está maculada
bem como estão maculadas as relações dela decorrentes.
Como citado outrora, a cooperativa tem em sua essência uma administração promovida por
uma gestão democrática, que congrega a participação dos sócios/cooperados nas tomadas de
decisões.
De tal sorte, constatando in loco que na cooperativa de trabalho não há registro de atas das
assembleias, ou que há apenas ata da assembleia de constituição da cooperativa, ou que as mesmas
são raríssimas em face do tempo de existência da cooperativa, tem-se uma instituição fraudulenta
que está intermediando mão de obra.
Atente que, sem assembleias periódicas, não há uma gestão participativa na cooperativa,
sendo as tomadas de decisões sobre o trilhar dessa sociedade tomada por um verdadeiro
“chefe/patrão”, o que perverte o conceito e a missão de cooperativa.
Gize-se que os trabalhadores se reúnem em cooperativa com o propósito de melhorar sua
condição de trabalho, vindo a potencializar seus ganhos econômicos, tendo uma retribuição pessoal
diferenciada.
De fato, o que justifica a existência da cooperativa - e as vantagens que essa
figura recebe da ordem jurídica - é a circunstância de que ela potência as
atividades humanas e das organizações cooperadas. As cooperativas são
protegidas pelo Direito porque potenciam o trabalho humano.
Efetivamente, a cooperativa permite que o cooperado obtenha uma
retribuição pessoal, em virtude de sua atividade autônoma, superior àquilo
que obteria caso não estivesse associado. A retribuição pessoal de cada
cooperado é, necessariamente (ainda que em potencial), superior àquela
alcançada caso atuando isoladamente.
Quando de um processo fiscalizatório, vindo um auditor fiscal do trabalho averiguar que o
sócio/cooperado realiza um serviço no qual o mesmo não aufere uma vantagem, um “plus”, pelo
contrário, está numa situação social inferior daquele que exerce o trabalho autônomo ou como um
efetivo empregado, infere pelo desvio de finalidade dessa cooperativa.
Afinal, vislumbra-se a constituição de uma cooperativa como fraudulenta quando da
inexistência de capital próprio da cooperativa, ou seja, se a cooperativa não é detentora dos meios
de produção, mas sim, terceiros, que tomam o serviço da cooperativa, esta não passa de uma
intermediadora.
Do mesmo modo, tem-se essa ilicitude quando da divisão não isonômica dos resultados,
sejam eles positivos ou negativos. Principalmente, no caso do não repasse dos prejuízos aos
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sócios/cooperados, afere que os mesmos não são os responsáveis pelos riscos da atividade, sendo
esta suportada por terceiro, vindo isso a configurar uma subordinação, sobrepujando qualquer
ideário cooperativista.
Noutro falar, configurado fraude a constituição das cooperativas, ter-se-á a formação do
vínculo de emprego entre a empresa tomadora do serviço e o pseudo-sócio/cooperado. Assim são
os termos da súmula 331, I do TST:
Súmula nº 331 do TST
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item
IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em
27, 30 e 31.05.2011
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formandose o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de
trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974).
Diversas são as decisões do TST onde se reconheceu o uso de cooperativas de trabalho como
forma de intermediação de mão de obra:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA - DESCABIMENTO. 1.
CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR POR EMPRESA INTERPOSTA COOPERATIVA - FRAUDE - RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO
DIRETAMENTE COM O TOMADOR DE SERVIÇOS. Decisão regional que acolhe
a compreensão da Súmula 331, I, desta Corte, não desafia recurso de revista
nos termos da Súmula 333/TST e do art. 896, § 4°, da CLT...
...
Diante das evidências patentes que o caso versa sobre terceirização ilícita,
vez que a atividade-fim, e não a atividade-meio da demandada era exercida
por terceiros. A fraude é pois manifesta considerando que a demandante foi
contratada para exercer a função de coletora de dados, função essa que era
remunerada, e exercida com pessoalidade e subordinação, se revelando
assim inútil a tentativa da recorrente de comprovar o contrário, afastandose da prova produzida, preferindo apontar, sem qualquer razão violação a um
sem número de artigos legais e constitucionais impertinentes, que não
guardam relação com o que se discute, ficando desde já refutada a
aplicabilidade daquele, bem como da Súmula nº 331 do C.TST, porque a
hipótese não versa sobre atividade meio, como enganosamente quer fazer
crer a recorrente, como já ressaltado.
...
A recorrente se utiliza de mão de obra terceirizada para prestar serviços
ligados à sua atividade-fim, contratando falsas cooperativas, com o só fim de
burlar a lei. Tal procedimento, entretanto, não passa pelo crivo do artigo 9º
consolidado.
A pretensão de dar à relação de emprego roupagem diversa, por meio de
documentos nos quais a reclamante figure como cooperada, cede diante de
um dos princípios mais caros ao Direito do Trabalho, qual seja o da primazia
da realidade, que prioriza o que sucede no terreno dos fatos.
Assim, como se trata de atividade-fim do tomador de serviços, há que se
considerar ilícita a terceirização, cabendo ressaltar que o ordenamento
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jurídico pátrio só a admite na hipótese de trabalho temporário para cobrir
acréscimo extraordinário de serviço ou substituição de pessoal permanente,
o que não é a hipótese dos autos tendo em vista a não observância da
formalidade exigida pela Lei nº 6.019/74, bem como com relação àqueles
trabalhadores regidos pela Lei nº 7.102/83, concernente ao serviço de
vigilância, situações diversas do que aqui se discute. (Grifos nossos)
Em outro julgado, recente:
VÍNCULO DE EMPREGO. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. HIPÓTESE DE
CONTRATAÇÃO MEDIANTE COOPERATIVA. FRAUDE. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA.
SUBORDINAÇÃO DIRETA À TOMADORA DOS SERVIÇOS.
1. Constatando-se que a reclamante foi contratada mediante cooperativa
considerada fraudulenta, não há falar em terceirização lícita nos moldes da
Lei Geral das Telecomunicações - Lei n.º 9.472 /97. 2. Consoante disposto na
Súmula n.º 331, itens I e III, desta Corte superior, a terceirização ilícita de
serviços, caracterizada pela contratação de serviços ligados à atividade-fim
mediante empresa interposta ou pela contratação de serviços especializados
ligados à atividade-meio, mas prestados com pessoalidade e subordinação
direta ao contratante, acarreta o reconhecimento de vínculo de emprego
diretamente com o tomador dos serviços. 3. Uma vez consignado
expressamente no acórdão prolatado pelo Tribunal Regional que a
reclamante prestava serviços de forma exclusiva, relacionada à atividade fim
da TELEMAR - tomadora dos serviços -, resulta evidenciada a ilicitude da
terceirização havida, visto que configurado o intuito de fraudar a legislação
trabalhista mediante a contratação da obreira por intermediação de
cooperativa simulada. Em tais circunstâncias, o vínculo de emprego forma-se
diretamente com a tomadora dos serviços, nos termos do verbete sumular
transcrito. (Grifos nossos).
Toda essa jurisprudência é construída a partir da cláusula geral provinda do art. 9º da CLT:
“Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a
aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação”.
Tem-se a prevalência da primazia da realidade sobre a forma jurídica desvirtuada para
mascarar um autêntico vínculo de emprego.

2.3. Requisito formal trazido pela Lei nº 12.690/12 para licitude da cooperativa de
trabalho de prestação de serviço
Perfilhado o contexto problemático do desvio de finalidade na constituição de cooperativas
de trabalho, especificamente da prestadora de serviço, bem como dos elementos materiais que
imbricam o desenvolvimento legítimo dessa cooperativa, é aventado um tecido normativo
infraconstitucional, por meio da Lei nº 12.690/12, que subscreve um instrumento formal desvelador
da licitude ou ilicitude das atividades da cooperativa.
Assim prescreve o §6º do art. 7º da lei explicitada:
§ 6º As atividades identificadas com o objeto social da Cooperativa de
Trabalho prevista no inciso II do caput do art. 4º desta Lei, quando prestadas
fora do estabelecimento da cooperativa, deverão ser submetidas a uma
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coordenação com mandato nunca superior a 1 (um) ano ou ao prazo
estipulado para a realização dessas atividades, eleita em reunião específica
pelos sócios que se disponham a realizá-las, em que serão expostos os
requisitos para sua consecução, os valores contratados e a retribuição
pecuniária de cada sócio partícipe.
O instrumento normativo supra exige que, para a prestação de serviço feita pelos
sócios/cooperados de uma cooperativa de serviço fora das dependências da cooperativa, é
imprescindível a criação de uma coordenação, a qual terá duração de um ano ou tempo equivalente
à prestação de serviço, tendo a mesma a função de determinar, com a participação dos sócios
interessados em prestar os serviços, as condições para a execução do mesmo, o valor a ser
contratado e a retribuição de cada cooperado.
Durante o exercício das fiscalizações, se o auditor do trabalho identificar, num trabalho
realizado por sócios de uma cooperativa de serviço, sendo este executado no interior do
estabelecimento empresarial, não sendo constatado a constituição dessa coordenação nos moldes
acima descrito, haverá a presunção (relativa) da intermediação da mão de obra, enunciando uma
verdadeira relação empregatícia, nos termos do §2º do art. 17 da lei das cooperativas de trabalho:
§ 2º Presumir-se-á intermediação de mão de obra subordinada a relação
contratual estabelecida entre a empresa contratante e as Cooperativas de
Trabalho que não cumprirem o disposto no § 6º do art. 7º desta Lei.

2.4. Composição de um arcabouço de prerrogativas sociais em favor do sócio/cooperativo
O sócio/cooperado, ao realizar um serviço, seria enquadrado como um trabalhador
autônomo, não perfazendo, assim, jus ao largo espectro de direitos sociais cobertos numa relação
empregatícia.
Em face disso, justificou a proliferação de cooperativas de trabalho de serviço, como fito de
enquadrar um autêntico trabalhador empregado como autônomo para não arcar com os devidos
custos sociais.
Não descuidando da realidade desses sócios/cooperados das cooperativas de serviço, a Lei
nº 12.690/12 introjeta no sistema um grupo de garantias sociais mínimas, anteriormente
inexistentes, que se assemelham às dos trabalhadores em relação empregatícia, amparando esses
sócios/cooperados.
Portando, assim se delineia o art. 7º da citada lei:
Art. 7º A Cooperativa de Trabalho deve garantir aos sócios os seguintes
direitos, além de outros que a Assembleia Geral venha a instituir:
I - retiradas não inferiores ao piso da categoria profissional e, na ausência
deste, não inferiores ao salário mínimo, calculadas de forma proporcional às
horas trabalhadas ou às atividades desenvolvidas;
II - duração do trabalho normal não superior a 8 (oito) horas diárias e 44
(quarenta e quatro) horas semanais, exceto quando a atividade, por sua
natureza, demandar a prestação de trabalho por meio de plantões ou
escalas, facultada a compensação de horários;
III - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;
IV - repouso anual remunerado;
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V - retirada para o trabalho noturno superior à do diurno;
VI - adicional sobre a retirada para as atividades insalubres ou perigosas;
VII - seguro de acidente de trabalho.
Afere-se que essa tábua de prerrogativas sociais esculpida em prol do sócio/cooperado,
assemelhando ou igualando diversos direitos sociais aplicados numa relação de emprego, tem dois
intentos específicos: a) dignificar e humanizar o trabalho realizado por esse sócio/cooperado; b)
constituir um arcabouço normativo de caráter indutor, o qual desestimularia a tentativa de fraude
nas relações de emprego, ocultada pela fachada de uma cooperativa de trabalho de serviço, tendo
em vista que o custo social em relação ao sócio/cooperado seria semelhante ou se aproximaria do
custo do trabalhador empregado.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A criação e a promoção dos direitos sociais vêm de um longo processo de revoluções,
questionamentos, pleitos, com o intuito de gerar a igualdade e dignificar a pessoa através do seu
trabalho, proporcionando-lhe um processo de desenvolvimento e crescimento, em todos os
aspectos.
Nessa plêiade houve o surgimento de economias solidárias, entre elas destaca-se a figura de
cooperativas, as quais teriam a missão de equilibrar a busca de lucro da economia de mercado em
relação ao desenvolvimento social dos trabalhadores.
Todavia, distorções são perpetradas no mundo dos fatos com o intento de “malferir” a
pessoa do trabalhador de todo um contexto de direitos básicos num processo de mera
mercandajem da mão de obra, chancelando a coisificação da “pessoa humana”.
É nessa toada que cooperativas de trabalho de serviço são constituídas, muitas vezes, como
entidades intermediadoras de mão de obra, com o desiderato de mascarar uma real relação de
emprego (pessoal, subordinada, não eventual, mediante remuneração) para desacobertar o
trabalhador de todo o arcabouço de direitos fundamentais previsto na Constituição, reduzindo o
custo social do empresário que contrata o serviço da “cooperativa” e compondo uma situação de
extrema prejudicialidade ao trabalhador, pois não está auferindo a ele os frutos e as potencialidades
de uma legítima cooperativa e nem protegendo-o pelos baluartes jungidos na relação de emprego.
A Lei nº 12.690/12, nessa conjuntura, tem por preceito teleológico inserir uma moldura
normativa capaz de desestimular e coibir a utilização de cooperativas como intermediária de mão
de obra, desenhando de forma palmar os elementos que constituem uma cooperativa lícita, além
de inovar ao estruturar suportes mínimos aos sócios/cooperados das cooperativas de trabalho,
semelhante (“quase igual”) aos direitos sociais dos trabalhadores em relação de emprego.
É ululante que essa estrutura mínima/básica de prerrogativas sociais vem por dignificar,
humanizar, a figura do homem em suas relações de trabalho, quando realizada no seio de
cooperativas de trabalho.
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RESUMO
Em decorrência do agravamento da violência, no seio da
sociedade brasileira, a qual atinge todos os estratos
sociais, desde a periferia até a alta classe, onde a
impotência dos órgãos e entidades estatais de segurança
apresenta-se palmar. O estado de insegurança amplia-se
em decorrência de um jornalismo sensacionalista, de
momento, que espalha terror e infla os ânimos sociais.
Nesse diapasão, as entidades governamentais recorrem
ao Direito Penal, como solução milagrosa, onde busca-se
a criminalização de mais condutas e o enrijecimento das
penas. É nesse cenário de caos institucional face a
violência, que de fato há, que tramita o projeto de
Emenda à Constituição nº 171 de 1993, o qual tem o fito

de reduzir a maioridade penal de 18 anos para 16 anos
como uma das frentes de combate da expansão da
criminalidade. O legislador estabeleceu no art. 27 do
Código Penal uma presunção legal absoluta de que os
menores de 18 anos não possuem capacidade para o
entendimento da conduta criminosa, ficando os mesmos
sujeitos a legislação especial. A pesquisa em tela, fazendo
uso de uma metodologia de análise qualitativa, usando-se
os métodos de abordagem hipotético-dedutivos de
caráter descritivo e analítico, tem por linha de fundo
analisar o tema da redução da idade penal e sua (in)
adequação aos vetores axiológicos sociais esculpidos, na
Constituição Federal.

PALAVRAS-CHAVE: Ofensa a essência da Constituição. Proposta de Emenda à Constituição nº 171/93. Imputação
Penal. Redução da maioridade penal.

DA INCONSTITUCIONALIDADE DA PEC Nº 171/93
ABSTRACT
Due to the worsening of violence, none within the
Brazilian society, qua reaches all walks of life, from the
periphery Even a High Class, where the impotence of
Organs and State Security Entities presents palmar. The
state of insecurity widens due to hum sensationalist
journalism at the moment Spreading terror and inflates
OS Social animos. In this tuning fork, as government
entities turn the Criminal Law, as miraculous solution,
search is where the criminalization of More Conduits and
the stiffening of penalties. And this institutional chaos
scenario facing an Violence, que Fact ago, que clears the
amendment bill to the Constitution No. 171 of 1993, the

qua HAS aim of Collect legal age of 18 years to 16 years as
one of the front lines Crime Expansion. The legislature has
no art. 27 of the Penal Code An absolute legal
presumption que OS Minors under 18 years have NO
ABILITY TO understanding of criminal conduct, Getting OS
same Subject to special legislation. Screen Research,
Making Use of Qualitative Analysis Methodology, using OS
hypothetical-deductive approach methods of descriptive
and analytical character, HAVE IN Bottom Line analyze the
theme of reduction of criminal Age and its (in) TO
adequacy Social axiological vectors carved in the Federal
Constitution.

KEYWORDS: Offense the essence of the Constitution, Amendment of the Constitution Project nº 171/93, Criminal
imputation, Reduction of legal age.
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O legislador estabeleceu no art. 27 do Código Penal uma presunção legal absoluta de que os
menores de 18 anos não possuem capacidade para o entendimento da conduta criminosa, ficando
os mesmos sujeitos a legislação especial.
A opção pela idade de 18 anos é fruto de política criminal, o qual busca não contaminar o
jovem infrator com os efeitos deletérios do convívio penitenciário, como bem é descrito no item 23,
da exposição de motivos do Código Penal, referente a reforma de 1984:

Manteve o Projeto a inimputabilidade penal ao menor de 18 (dezoito) anos.
Trata-se de opção apoiada em critérios de Política Criminal. Os que
preconizam a redução do limite, sob a justificativa da criminalidade
crescente, que a cada dia recruta maior número de menores, não
consideram a circunstância de que o menor, ser ainda incompleto, e
naturalmente anti-social na medida em que não é socializado ou instruído.
O reajustamento do processo de formação do caráter deve ser cometido à
educação, não à pena criminal. De resto, com a legislação de menores
recentemente editada, dispõe o Estado dos instrumentos necessários ao
afastamento do jovem delinqüente, menor de 18 (dezoito) anos, do convívio
social, sem sua necessária submissão ao tratamento do delinqüente adulto,
expondo-o à contaminação carcerária.

O menor de 18 anos que pratica conduta nos termos das prescrições criminais ou das
contravenções penais realiza o chamado ato infracional, como dispõe o art. 103 da Lei nº 8.069/90
(Estatuto da Criança e do Adolescente).
Quando da prática do ato infracional poder-se-á aplicar as seguintes medidas
socioeducativas, segundo o art. 112 do ECA:

I - advertência;
II - obrigação de reparar o dano;
III - prestação de serviços à comunidade;
IV - liberdade assistida;
V - inserção em regime de semi-liberdade;
VI - internação em estabelecimento educacional;
VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.
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Em um plexo de variáveis determinantes para a conduta criminosa e para os atos
infracionais, vende-se a ideia de que a solução de que deve haver mais condutas criminalizadas e
de penas mais duras.
É nesse execrável contexto de um claro Direito Penal simbólico que tem em tramite, de
forma mais avançada, o Proposta de Emenda à Constituição nº 171/92, que altera a redação do art.
288 da Constituição Federal, reduzindo a idade penal para 16 anos, ventilando-se, assim a ideia de
que a aplicação da sanção penal ao invés da sanção prevista do Estatuto da Criança e do
Adolescente, conteria a alta das estatísticas referente a violência perpetrado pelo jovem entre 16 a
18 anos.
É desnecessário ressaltar o debate hercúlea que a temática da redução da idade penal gera
em âmbito, político, acadêmico, jurídico e no seio da população.

2. METODOLOGIA
A pesquisa em tela, fazendo uso de uma metodologia de análise qualitativa, usando-se os
métodos de abordagem hipotético-dedutivos de caráter descritivo e analítico, tem por linha de
fundo analisar o tema da redução da idade penal e sua (in) adequação aos vetores axiológicos sociais
esculpidos, na Constituição Federal.

3. DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Tendo em vista a doutrina da proteção integral, que permeou a década de 80, fruto das
normativas das Nações Unidas, tem-se com a Constituição de 1988 a constitucionalização de
premissas normativas no que tange ao bojo do direito das crianças e adolescente.
Ou seja, tem-se um microssistema jurídico de proteção as crianças e aos adolescentes, sejam
eles menores infratores ou não, constituindo um feixe normativo protetivo que limita a intervenção
Estatal e ao mesmo tempo acarreta o dever do Estado em relação a prestação positivas, gerando
direito subjetivo as crianças e adolescentes.
Não se pactua com o entendimento de que os direitos fundamentais se restringe ao âmbito
do art. 5º da Constituição, só ficando o Estado limitado em sua intervenção, na esfera de espaço do
cidadão, ao conteúdo desse artigo, pois a essência máxima das Constituições modernas, pós-
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revolução francesa, é a limitação do poder estatal, pois esse sempre tendeu abusar, formando, ao
longo da história direitos valorados como fundamentais.
A liberdade é um direito tido como prerrogativa fundante do cidadão. O art. 228 da
Constituição está a limitar a intervenção do Estado nessa esfera de liberdade, ao impedir a punição
penal a menores de 18 anos. Não se vislumbra como essa normatividade do art. 228 não possa ser
considerado direito fundamental?

4. DO DESCASO DO ESTADO NA MANUTENÇÃO E NA ADEQUAÇÃO DAS CASAS DE
INTERNAÇÃO NOS MOLDES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Torna-se importante frisar que as casas de internações para os adolescentes, o qual era para
ter o caráter educacional, padecem da mesma falta de infraestrutura do sistema penitenciário,
configurando um verdadeiro complexo prisional, só que destinados a adolescentes, onde a
integridade física e mental dessas pessoas em formação é deixada a margem, configurando em
antros permeados por abusos físicos, relações sexuais forçadas e pela perversão das drogas.

5. UM SÉRIO PROBLEMA PRÁTICO: VAGA E ESTRUTURA NOS PRESÍDIOS
BRASILEIROS
Não se pode olvidar o problema de faltas de vagas no sistema penitenciário brasileiro.
Tem-se no Brasil, segundo dados do Ministério da Justiça, uma população carcerária de
607.731 mil presos. Entretanto, tem-se, apenas 376.669 mil vagas, totalizando um déficit de 231.062
mil vagas. Soma-se a esse caos os mandados de prisão em aberto, onde segundo os dados do Banco
Nacional de Mandados de Prisão tem-se 486.258 mil mandados não cumprido. De tal sorte, tem-se
a necessidade, hoje, de pelo menos, 717.320 novas vagas no sistema prisional.

Tabela 01 – População carcerária/vagas no sistema prisional/déficit, 2014
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População carcerária
607.731 mil

Vagas

376.669 mil

Déficit
imediato
231.062 mil

Mandados de prisão em aberto

Déficit

486.258 mil

717.320 mil

Isso é um dado expressivo, o qual não se pode ignorar ou fazer pouco caso. Nesses termos,
com a redução da idade penal para 16 anos, onde estará a vaga, no sistema prisional para o menor
infrator?
Não se tem vagas e nem estrutura nas casas de detenção para menor, nos moldes do
Estatuto da criança e do adolescente, o qual necessita de uma proteção especial e integral, quiçá no
sistema prisional. Diga-se ainda mais: é certo que não será pela publicação de uma lei, veiculadora
de um ”dever-ser”, que em “passe de mágica” esse problema será resolvido.
Destaca-se que na presente pesquisa não se conseguiu levantar dados para poder
determinar o quanto a redução da maioria de penal afetaria o sistema prisional brasileiro, tendo em
vista a ausência de um centro de informações nacional sobre a prática de atos infracionais e o
número de menores em cumprimentos da sanção de internação.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pelos termos apresentados, vislumbra-se que o conteúdo normativo do at. 228 da
Constituição Federal constitui um direito individual fundamental de que crianças e adolescentes
sejam processados e punidos por uma legislação especial diversa da reservada aos maiores de 18
anos, constituindo-se em uma verdadeira cláusula pétrea inspirada na doutrina da proteção integral
do menor e na normatividade do princípio da intervenção mínima do direito penal.
De tal sorte, outro entendimento não poderia ser além daquele que reputa flagrantemente
inconstitucional a Projeto de Emenda à Constituição nº 171/92, sendo uma legislação meramente
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simbólica, embebecido em caráter ideológico e como parca justificava do Estado, em relação a
sociedade, no que tange suas ações no combate à criminalidade.
Estar-se a vendar uma ilusão sobre a problemática. Em caso de aprovação da respectiva PEC
ter-se-á um aumento da violência, marginalizará ainda mais os jovens em formação e,
derradeiramente, contribuir-se para o agravamento do caos do sistema penitenciário brasileiro.
O Direito Penal não é e nuca foi a solução para as ondas de violência e de crimes. Caso não
se trabalhe em políticas capazes de elevar o ensino de qualidade, promover diminuição das
desigualdades sociais, e no que jante aos menores, efetivas os seus direitos nos exatos termos do
estatuto da criança e do adolescente, o Direito Penal produzido no Brasil continuará sendo um
Direito Penal simbólico.
Lembrar que aquele menor infrator, marginalizado pela sociedade e pelo estado, provindo,
muitas vezes de uma família desestruturada, o qual só conheceu a violência, quer aquilo que todo
mundo quer, amor e carinho. O Direito Penal não fornece nenhum dos dois.
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RESUMO
Considerar a relação turismo x natureza implica na
discussão de como ocorrem as intervenções com esse
propósito. Nesse aspecto, um viés a ser observado está
relacionado às práticas nas Unidades de Conservação da
Natureza, territórios criados sob a ótica da manutenção
das características do ambiente. Partindo desses
pressupostos esse estudo pretende investigar o uso
público com fins turísticos do Parque Estadual Mata da
Pipa – Tibau Do Sul/RN, na perspectiva de diagnosticar sua
relação com o disposto no plano de manejo. Para tanto,

tem-se como método de investigação a pesquisa
descritiva sustentada na análise documental, juntamente
com a investigação de campo, de modo a caracterizar o
caso relacionado ao objeto de estudo. Os resultados
preliminares apontam que após dez anos de implantação,
o PEMP tem em torno de si alguns conflitos de uso
ocupação que vêm se tornando limitadores para o uso
público, tanto pela comunidade local, quanto para fins
turísticos. Estes fatos se tornam em alguns aspectos
destoantes com as proposições planos de manejo.

PALAVRAS-CHAVE: PEMP, Intervenções, Uso Público, Turismo.

PUBLIC USE WITH TOURIST PURPOSES OF STATE PARK MATA DA PIPA - TIBAU
SUL/RN: THE VISION OF PUBLIC MANAGERS
ABSTRACT
Consider the relationship between tourism x
environment, it implies the discussion of how the society
has done the interventions for this purpose. In this
respect, one way to watch this relationship is related to
practices in protected areas, those territories were
created from the perspective of maintaining the
environment characteristics. Based on these assumptions
this research aims to investigate the public use for tourism
purposes of the Parque Estadual Mata da Pipa (PEMP) –
Tibau Do Sul/RN with a view to diagnose their relationship
with the provisions of management plans.Therefore, this

enquiry has as a research method the descriptive
documental analysis, jointly with field research, in order
to characterize the related case the object of study.
Preliminary results show that after ten years of
implementation, the PEMP presents a set of social
conflicts, some of those are associated with the use and
occupation that have become limiting for public use, both
by the local community and for tourism purposes. These
uses are dissonant when comparing with the
management plans propositions.

KEYWORDS: PEMP, Interventions, Public Use, Tourism.
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1. INTRODUÇÃO
A criação das unidades de conservação faz parte de um momento histórico de preocupação
para com o futuro da manutenção da vida no planeta terra. Este fator traz consigo a eminência de
implementação de ações que visem o equilíbrio na relação homem e natureza. Impetrar uma
investigação científica com esse olhar significa apresentar a possibilidade de geração de resultados
que venham a contribuir com essa premissa.
A Microrregião do Litoral Sul do Estado do Rio Grande do Norte possui um relevante
patrimônio natural, este por sua vez tem sua salvaguarda garantida a partir de medidas como a
implementação de unidades de conservação. Convém frisar que a simples delimitação destes
territórios, bem como, as proposições dos planos de manejo não promovem todas as condições
necessárias para tal fato. Considerar a relação turismo e natureza implica na discussão de como
ocorrem às intervenções desta prática e o meio ambiente. Nesse aspecto, um viés a ser observado
está relacionado às práticas nas Unidades de Conservação da natureza, territórios criados sob a
ótica da manutenção das características do ambiente.
Partindo desses pressupostos esse estudo pretende investigar o uso público com fins
turísticos do Parque Estadual Mata da Pipa – Tibau do Sul/RN, na perspectiva de diagnosticar sua
relação com o disposto no plano de manejo, bem como, caracterizar a situação atual desta área
protegida por meio das informações apresentadas pelos atores sociais locais e verificar o território
e o histórico de intervenção associada às práticas de lazer, recreação e turismo. Para tanto, o alcance
dessas proposições, têm se dado a partir da realização de uma pesquisa descritiva contemplando a
análise documental, combinada à investigação de campo, de modo a caracterizar o caso relacionado
ao objeto de estudo. Espera-se que ao final do estudo seja possível apontar as intervenções
realizadas no PEMP, além de relacioná-las com as proposições presentes nos planos de manejo;
bem como, com a atividade turística.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Discutir o uso público de Unidades de Conservação com fins turísticos remete a necessidades
de como estes termos se apresentam à luz da literatura. Assim, o propósito desta seção é apresentar
registros acerca das Unidades de Conservação, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, bem
como, o uso público em Unidades de Conservação.

2.1 As Unidades de Conservação e o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
(SNUC)
No contexto do movimento ambientalista e, consequentemente, do desenvolvimento
sustentável, o ecoturismo surge como uma extensão da atividade turística, capaz de satisfazer os
apelos de preservação, considerando o ambiente nos seus múltiplos vieses, naturais, econômicos,
sociais e culturais. Neste sentido, pensar intervenções turísticas que contemplem a natureza como
plano de fundo, requer um olhar holístico para a abrangência das atividades. Este deve trazer
consigo a premissa de considerar os princípios e dimensões da sustentabilidade. Em função disso,
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alguns tipos de áreas naturais protegidas podem ser considerados como elemento na composição
da oferta ecoturística, pois são áreas, cujas características naturais e o propósito de sua criação
estão inseridos na perspectiva de conservação que o ecoturismo requer.
A literatura internacional e documentos institucionais de Organizações Não Governamentais
(ONGs) ou mesmo de Órgãos Governamentais, utilizam a expressão áreas protegidas como
sinônimo de unidades de conservação. Entretanto, outros autores, entre eles, Medeiros (2006),
consideram que, no Brasil, as unidades de conservação constituem um tipo de área protegida,
juntamente, com as Áreas de Preservação Permanente (APPs), Reservas Legais, Reservas Indígenas,
entre outras tipologias associadas a áreas de proteção da natureza.
Assim, é bom que se tenha clareza de que as UC’s são consideradas áreas protegidas, porém,
não são as únicas unidades reconhecidas por essa terminologia. Neste aspecto, vale considerar que,
para a rede mundial em defesa da natureza, denominada International Union for Conservation of
Nature and Natural Resources (IUCN) – União Internacional para a Conservação da Natureza e dos
Recursos Naturais – as áreas protegidas são definidas [...] “como uma superfície de terra ou mar,
especialmente, consagrada à proteção e preservação da diversidade biológica, assim como dos
recursos naturais e culturais associados e gerenciada através de meios legais ou outros meios
eficazes” (IUCN apud SCHERL et al, 2006, p. 7).
Entretanto, apesar da classificação formulada pela IUCN, o Brasil apresentou, ao longo do
tempo, nomenclaturas convergentes e divergentes para categorias estabelecidas, por meio de um
aporte legal, constituído de vários diplomas jurídicos, conforme podemos verificar no estudo
realizado por Medeiros (2006) e no documento Informe Nacional sobre Áreas Protegidas no Brasil,
elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente, em parceria com a ONG The Nature Conservancy e o
Instituto Chico Mendes, em 2007.
Neste sentido, no ano 2000 foi criado o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza (SNUC), por meio deste, foram estabelecidas as tipologias de áreas protegidas no país. O
SNUC é composto por um conjunto de UC’s federais, estaduais e municipais de domínio público e
privado, cujo papel é orientar e estabelecer critérios e diretrizes para o processo de criação,
planejamento e gestão das unidades. O art. 1º, do capítulo I, da Lei 9.985/2000, define essas
unidades como:
[...] espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características
naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites
definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção
(BRASIL, 2000).

Portanto, o SNUC foi instituído com a finalidade de definir diretrizes e estratégias de cunho
sistêmico para a implantação, planejamento e gestão de UC’s. Para tanto, criou uma classificação
de doze categorias de UC’s distribuídas em dois grupos: unidades de proteção integral e unidades
de uso sustentável.
As unidades de proteção integral foram definidas como porções do território com uso e
ocupação indireta, ou seja, em que não são permitidos a coleta ou o uso, comercial ou não dos
recursos naturais dentro dos seus limites. Estão dentro dessa definição: a Estação Ecológica (ESEC);
a Reserva Biológica (REBIO); o Parque Nacional (PARNA); o Monumento Natural (MONA); e, o
Refúgio da Vida Silvestre (REVIS).
Já as unidades de uso sustentável visam “compatibilizar a conservação da natureza com o
uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais” (BRASIL, 2000, p. 9). Elas são formadas pelas
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categorias: Área de Proteção Ambiental (APA); Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE);
Floresta Nacional (FLONA); Reserva Extrativista (RESEX); Reserva da Fauna; Reserva de
Desenvolvimento Sustentável (RDS) e Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN).

2.2 O uso público nas Unidades de Conservação
Considerar as necessidades de intervenções nas unidades de conservação é premissa básica
no seu processo de gestão. A noção de conservação ambiental, por meio da criação de áreas
protegidas, surge associada a ideia de contemplação e lazer inserida na perspectiva do ecoturismo,
tipologia do turismo que parte do propósito da prática sustentável da atividade. No Brasil, o governo
federal compreende que o ecoturismo representa uma atividade estratégica capaz de gerar
empregos, capacitação profissional e distribuição de renda às populações que habitam o entorno
das UC’s, possibilitando a existência de um grande programa de educação ambiental através da
interação entre turistas e natureza, que contribua na consolidação do patrimônio ambiental.
Segundo Leuzinger (2010), a maior eficiência na administração e manejo das áreas naturais
protegidas está no Plano de Uso Público (PUP), um dos documentos componentes do Plano de
Manejo. Fatores como o estabelecimento da capacidade de carga que respeitem os limites de
mudanças aceitáveis, o zoneamento das áreas acessíveis aos turistas, a criação de permissões,
licenças e taxas, a criação de sistemas de gerenciamento dos visitantes e o estabelecimento de
estratégias adequadas de marketing e educação representam importantes ferramentas para o
desenvolvimento sustentável do turismo, devendo estar presentes no planejamento de qualquer
destino ou atração turística (OMT, 2003; RUSCHMANN, 2012; LINDBERG e HUBER Jr., 2001).
A relação da prática ecoturística com os elementos da natureza é muito próxima, contando,
inclusive, com a presença de ecossistemas frágeis nas propostas de intervenções. Ruschmann (2012)
destaca o planejamento como uma ferramenta essencial para gestão destes territórios, de modo a
contemplar a previsão de quais áreas serão destinadas ao público, indicando de quantitativos de
fluxo, juntamente com uma infraestrutura mínima que garanta o atendimento aos visitantes para a
realização das mais diversas atividades a serem propostas, de acordo com o perfil dos mesmos.
O propósito do planejamento das intervenções de uso público nas UC´s deve estar imbuído
de iniciativas que assegurem a manutenção sustentável destes locais. As proposições devem
contemplar ações de visem o menor impacto ao se acessar a UC, incluindo-se aí ações sensibilização
para a consciência ambiental, tanto para visitantes quanto para comunidade autóctone. Esta por
sua vez, precisa se sentir/fazer pertencer ao contexto da UC (RUSCHMANN, 2012). Dessa forma,
apresentar propostas que busquem a utilização equilibrada dos recursos na UC deve ser a premissa
básica daqueles que são envolvidos diretamente no processo de planejamento, independente de
fazer parte do primeiro, segundo ou terceiro setor.

3. METODOLOGIA
Este estudo visa apresentar uma pesquisa de natureza descritiva e de base documental, a
partir da análise do plano de manejo do Parque Estadual Mata da Pipa, bem como, de estudos
provenientes da investigação do mesmo. Assim, de acordo com Cajueiro (2013), pode-se considerar
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que quaisquer registros configurados como fontes primárias têm tido relevância para tais fins. Ainda
é possível afirmar que a revisão da literatura tem sido relevante para sustentar as discussões dos
resultados, pois, como coloca Boaventura (2014), referência bibliográficas, documentais e
eletrônicas são fundamentais para o trabalho científico.
Além disso, a pesquisa tem se utilizado da investigação in loco, com o intuito de apontar a
existência de intervenções que apresentam relação com a atividade turística. Essa tem se dado por
meio da observação direta nos limites da Unidade de Conservação investigada. Trata-se de uma
observação não estruturada, que segundo Veal (2011, p. 248) “existe a necessidade de um “Olho”
criativo para perceber a importância e o potencial de significado do está sendo observado”. Desse
modo, ao se apropriar desta técnica tem sido possível verificar o território e o seu uso público, para
fins turísticos ou não.
Ainda como parte das intervenções realizadas em prol da pesquisa, têm-se utilizado das
entrevistas semiestruturadas a partir de roteiros elaborados à luz da pesquisa documental e
bibliográfica. Este tem consistido no contado direto com os atores sociais relacionados à UC, com
ênfase aos gestores públicos, representantes da iniciativa privada e sociedade civil organizada. A
OMT (2005) destaca que este é um método relevante quando utilizado para fins de obtenção de
informações valiosas acerca do objeto investigado. Veal (2011) ainda coloca que o perfil e as
habilidades do entrevistador são de extrema valia. Até o momento foram realizadas duas
entrevistas com os gestores públicos, sendo estes, a gestora da UC, juntamente com a gestora da
Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Obras do município de Tibau do Sul.
A partir deste ponto, realizou-se sua transcrição a partir da análise de conteúdo do discurso
das entrevistadas. Considerando essa metodologia de tratamento de dados, Severino (2015, p. 121)
a visualiza como “uma metodologia de tratamento e análise de informações constantes em um
documento, sob formas de discursos pronunciados em diferentes linguagens: escritos, orais,
imagens, gestos”. Assim, a análise se dá ao ponto de compreender qual a visão/ação do poder
público do ponto de vista da gestão, controle e estímulo para o uso público na UC.
Por fim, pode-se registrar que esta pesquisa se caracteriza como um estudo de caso
classificado por Vergara (2007, p. 49) como sendo “circunscrito a uma ou poucas unidades,
entendidas como pessoa, família, produto, empresa, órgão público, comunidade ou mesmo país”.
O estudo contempla a pesquisa documental, através da análise do plano de manejo e de outros
documentos referentes ao parque. Gil (2009) destaca que este tipo de pesquisa se baseia em
documentos, podendo sua análise ser quantitativa ou de conteúdo. Esta investigação também se
caracteriza como uma pesquisa de campo de natureza descritiva, uma vez que condiz com uma
investigação empírica no local onde ocorrem ou ocorreram os fatos (Vergara, 2007).

4. RESULTADOS PRELIMINARES
O estudo está em andamento desde julho de 2016 e conta com a dinâmica de encontros
semanais a fim de construir o referencial teórico e o instrumento de coleta de dados da pesquisa. A
partir desta fase, se iniciaram as visitas de campo e as entrevistas. Até o momento se realizou uma
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visita in loco, juntamente com duas entrevistas com gestores públicos caracterizados como atores
sociais com impacto direto na gestão da UC.

4.1 Caraterização do Parque Estadual Mata da Pipa (PEMP) de acordo com o plano de
manejo
Criado através do decreto Estadual 19.341 de 12 de setembro de 2006, o Parque Estadual
Mata da Pipa fica no munícipio de Tibau do Sul, no extremo Sul do Rio Grande do Norte. Com área
de 290,88 hectares, é caracterizado pela possibilidade de preservação da Mata Atlântica, tendo
como objetivos específicos: possibilitar pesquisas científicas; promover atividades de educação
ambiental; ofertar a comunidade espaço de recreação; identificar o turismo ecológico; contabilizar
o uso do solo e minimizar o impacto de atividades, que garantem o desenvolvimento sócio
econômico do município (IDEMA, 2014).
De acordo com seu plano de manejo as metas gerais da UC são: promover divulgação, ações
e sensibilidade; promover eventos aos visitantes para conhecimento e preservação; conscientização
de crianças e jovens; realizar oficinas, para conhecimento da realidade local; fomentar parcerias
entre setor público, privado e sociedade. Além disso, se propõe no plano de manejo garantir a
inserção da UC como temática educativa não-formal, tendo como público alvo a população em geral
da unidade, gestores públicos municipais e estaduais, todos dos segmentos de ensino de
abrangência do PEMP e ainda visitantes e empreendedores em geral em torno do Parque.
Quando se cita a atividade turística, o segmento sol e mar associado ao turismo de aventura,
são associados às belezas naturais do parque, sendo estes capazes de atrair os visitantes. Ainda de
acordo com o plano, o PEMP tem o potencial de apresentar trilhas sinalizadas para passeio de
grupos de visitantes com acompanhamento de guias treinados, limitando-se o número de pessoas.
Outro viés citado no documento norteador às intervenções na UC é sinalização de que a
conservação do mesmo só irá ocorrer se a população tiver sentimento de posse, e para isso é preciso
se ter ações de Educação Ambiental.

4.2 O efetivo uso do Parque Estadual Mata da Pipa
A observação in loco indica a existência de uma situação territorial inconclusiva. Visualiza-se
que: 1) os marcos de limitação (cercas) foram vandalizados; 2) a carência de infraestrutura e
recursos humanos de fiscalização, recepção e pesquisa; 3) e há indicadores de múltiplas atividades
humanas no território do PEMP (extração de madeira, plantio de espécies exóticas, passeio a cavalo
e trilhas em ambientes naturais). Quando se analisa estas informações à luz do plano do manejo,
percebe-se as dificuldades de implementação do mesmo por parte dos atores impactados pela
gestão da UC, haja vista que o documento coloca como fator relevante inibir as práticas irregulares
de uso a realização de ações de fiscalização, esta deve se estender à ocupação da Zona de
Amortecimento da UC. Assim,
No Parque Estadual Mata da Pipa, a fiscalização será sistemática e deverá percorrer uma rotina diária
de visitações em pontos considerados de alta fragilidade ambiental, os policiais da CIPAM e Agentes
de Fiscalização do IDEMA deverão cuidar da fiscalização sistemática da área do PEMP e entorno (Zona
de Amortecimento), os postos de monitoramento são duas pequenas estruturas em madeira, situadas
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no topo de duas dunas localizadas em cada extremidade do PEMP, as principais trilhas que cortam o
PEMP deverão estar sinalizadas com placas informativas. A estrutura móvel para a fiscalização do
PEMP deverá ser provida por veículos automotores, os Agentes de fiscalização devem usar EPI e
outros equipamentos tais como: Rádio Comunicador, Binóculo, Cantil d`água e etc.) (IDEMA, 2014, p.
250, 251, 253, 254 e 255)

Observou-se ainda, in loco, que a inexistência de uma estrutura física para oferecer o suporte
necessário às equipes de fiscalização é um fator limitante a uma ação eficaz das mesmas. Isso
poderia ser minimizado a partir da construção do equipamento Ecoposto, tal qual existem em outras
UC´s estaduais no RN. Além disso, edificação de um Ecoposto também facilitaria o acesso tanto da
comunidade local quanto dos visitantes, por meio da implementação de infraestrutura básica para
atender sua recepção. Essa proposição corrobora com o posicionamento de Rushmann (2012)
quando destaca a necessidade de planejamento para implantação de espaços de uso público nas
UC´s.
Nos diálogos com as gestoras do poder público pôde-se observar o quanto a efetiva
implementação da UC está cerceada por conflitos de uso do território, tanto pela necessidade de
regularização fundiária de algumas áreas, quanto pela especulação imobiliária gerada pelas
ocupações na Zona de Amortecimento. Esses elementos trazem conclusões preliminares com
relação às práticas turísticas, de lazer e recreação que visem garantir a proteção do espaço natural.
Como já fora mencionado neste texto, embora o decreto de criação da UC date de 12 de setembro
de 2006, a processo real de implementação da UC ainda caminha de forma lenta, e, portanto, nas
duas falas não se consegue visualizar uma prática efetiva para fins turísticos, de lazer e recreação.
O processo lento de implementação da UC slae sustenta em fatos como consolidação do
plano de manejo no ano de 2014 e a inexistência de um Ecoposto. Entretanto, pode-se considerar
que ter constituído um plano de manejo, pode apresentar por si só um avanço significativo para a
implementação da UC, pois, sugere-se que a cada cinco anos tal documento seja revisado. Isso fica
claro quando o próprio plano de manejo destaca a importância da UC ao discutir sua implementação
em relação à outras áreas naturais protegidas da região:
Apesar do Decreto de Criação do PEMP ter estabelecido um corredor ecológico na sua Zona de
Amortecimento, a aplicação deste instrumento poderá ser potencializada se identificado outras áreas
potenciais para estabelecimento destes corredores. Em uma análise geral, áreas como o Santuário
Ecológico de Pipa e a Planície do Rio Catú se apresentam como áreas potenciais para criação de
Corredores Ecológicos entres os municípios de Tibau do Sul, Canguaretama e Goianinha.
Já no sentido norte e sul, considerando as áreas pilotos da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica,
observa-se o potencial para o estabelecimento de um mosaico de Unidades de Conservação ou
Corredores Ecológicos entre o Complexo Lagunar de Nísia Floresta-Papeba-Guaraíras (Nísia Floresta,
Senador Georgino Avelino, Arês, Goianinha e Tibau do Sul), a Mata da Estrela (Baía Formosa), e a APA
Piquiri-Una (Canguaretama e Goiaininha, através do Rio Catú), praias, dunas, manguezais, rios e
fragmentos florestais destes municípios que apresentam ótimo estado de conservação. Ao todo, 7
municípios poderiam ser beneficiados com esta iniciativa (IDEMA, 2014, p. 43)

Considerando esses elementos, quando se fala em uso público no PEMP, as entrevistas com
o poder público deixam a percepção que estas se iniciaram após a finalização do plano de manejo
em 2014. A esse respeito cita-se como principal iniciativa a intervenção nas escolas Municipais
Vicência Castelo e Domitila Castelo, cujos trabalhos iniciaram-se no final de 2014 e culminaram em
setembro de 2015, por ocasião da comemoração do aniversário da UC,
a gente começou apresentando o parque através de palestras nas escolas..., então ano passado pra
comemorar os nove anos do parque a gente fez um trabalho com as escolas, a gente tem uma parceria
muito boa com o Santuário Ecológico de Pipa, então a gente conseguiu umas plaquinhas, o Santuário
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cedeu as plaquinhas, e a gente distribuiu entre as duas escolas, a Vicência Castelo e a Domitila Castelo,
duas turmas que a gente já vinha trabalhando, é claro que a gente não consegue abranger as escolas
em todos os níveis, então com duas turmas que a gente vinha trabalhando, a gente permaneceu com
ela, duas turmas de cada escola. E a gente forneceu tinha, pincel que a gente conseguiu com recurso
de patrocínio, e aí as crianças confeccionaram as placas em um momento, e outro momento a gente
foi afixar as placas na cerca.... Nesse momento que a gente fez, a gente conversou sobre o parque,
entrou, fez uma trilha, com a ajuda da CIPAM, fez todo um trabalho lá. (Fala da Gestora da UC desde
2012, em entrevista concedida em 29 de agosto de 2016)

O discurso da gestora fortalece o pressuposto de que a real de implementação da UC
caminha de forma lenta. Esta por sua vez, tem sua ação fundamentada em ações específicas na
lógica da Educação Ambiental (EA) em âmbito escolar. Neste sentido, entende-se a EA como uma
ação destinada a reformular e recriar comportamentos e valores humanos perdidos por meio da
reflexão acerca do posicionamento e do destino do homem a partir da convivência harmônica na
relação homem x natureza (QUEIROZ, 2002).
De acordo com a Secretária de Meio Ambiente, Urbanismo e Obras do Município de Tibau
do Sul, uso público do Parque Estadual Mata da Pipa existe, de forma incipiente. Segundo a mesma
estas intervenções se associam à prática de EA promovida pelo Conselho Gestor da UC “o núcleo
gestor do PEMP, cujo Mariana é presidente, eles promovem algumas atividades de visitação na
escola, de referência, de oficinas com referência do parque, vendo a necessidade de preservação
dele, ele faz parte do cotidiano escolar na educação básica infantil” (Fala da Secretária de Meio
Ambiente, Urbanismo e Obras do Município de Tibau do Sul, em entrevista concedida em 06 de
setembro de 2016).
As palavras de gestora municipal reforçam a afirmativa de que as intervenções de uso
público na UC apresentam-se em estágio inicial, com iniciativas voltas para a comunidade escolar
por meio da EA formal. Estas tem levado em consideração a construção de “um novo ethos que
permita uma nova convivência entre os humanos com os demais seres da comunidade biótica,
planetária e cósmica” (BOFF, 2004, p.27).
Considerando a problemática desta investigação, o uso público com fins turísticos, pode-se
afirmar, a partir dos elementos ora apresentados, que ainda há um caminho a ser percorrido junto
à comunidade, tanto do ponto de vista da EA formal quanto da EA não formal, como destacado
pelas próprias gestoras “a comunidade precisa se apropriar do parque”, considere-se também nesse
aspecto, as ações em conformidade com o plano de manejo. Portanto, somente após essa
apropriação, ainda de acordo com a fala do poder público, seria possível pensar em intervenções
com fins turísticos, de lazer e recreação.

5. CONCLUSÃO
O estudo ora apresentado parte do intuito de investigar o uso público com fins turísticos do
Parque Estadual Mata da Pipa - Tibau do Sul/RN. Como se trata de um estudo que está em
andamento desde julho de 2016, pode-se considerar que trazer a abordagem dos gestores públicos,
faz parte dos seus resultados preliminares do mesmo, atendendo parcialmente seu objetivo.
A pesquisa tem se apresentado como contributa no que se refere aos constructos uso
público para fins turísticos em UC´s, haja vista que a mesma faz uma abordagem tanto do ponto de
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vista da literatura quanto das verificações in loco, de modo a se inter-relacionar teoria e prática.
Este fato traz consigo a apresentação de elementos relevantes para tal campo de investigação,
podendo inclusive, em um futuro próximo, contribuir para a transformação da realidade turística da
UC na perspectiva da igualdade e da justiça sociais.
Como fora mencionado no início desta seção, o fato de trazer somente o olhar do poder
público, pode comprometer uma visão holística do objeto de investigação. Entretanto, como
também mencionado, tratam-se de resultados preliminares de um estudo que está em andamento,
e que, portanto, ainda trará em sua execução a ótica da iniciativa privada, bem como, da sociedade
civil organizada para fins de uma análise mais ampliada do uso público com fins turísticos, de lazer
e recreação do Parque Estadual Mata da Pipa – Tibau do Sul/RN, principalmente no que diz respeito
à comparação com as proposições do plano de manejo.
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RESUMO
Satisfação do trabalhador com a remuneração e motivação para o trabalho estes são os assuntos que permeiam o
presente artigo. A temática não é recente, mas, a necessidade das organizações é urgente. O mercado é muito
competitivo e para sobreviverem às empresas precisam se diferenciar dos concorrentes. Assim, as organizações
buscam manter em seus quadros pessoas comprometidas, motivadas e satisfeitas o que poderá proporcionar a
entrega de produtos e serviços com qualidade. O presente artigo objetivou identificar a satisfação com a remuneração
dos funcionários de micro empresas do município de Santo Antônio\RN. Foi realizada uma pesquisa de campo
descritiva com 50 funcionários. Os dados foram coletados no mês de Fevereiro de 2016 através da aplicação de
questionário. Os resultados indicam que a maioria dos funcionários está satisfeita com sua remuneração, e
insatisfeitos quando se trata de incentivos. Conclui-se, portanto que a maioria funcionários das microempresas de
Santo Antônio\RN, se sentem satisfeitos com sua remuneração. Mas, as microempresas devem ter atenção para os
insatisfeitos e desmotivados, melhorar ou criar programas de incentivo, para satisfazer os insatisfeitos e melhorar ou
criar programas de motivação profissional para ter sempre funcionários motivados e dedicados à empresa.

PALAVRAS-CHAVE: Remuneração. Satisfação. Motivação.

SATISFACTION WITH THE REMUNERATION: A STUDY WITH EMPLOYEES OF
ENTERPRISES OF THE CITY OF SANTO ANTÔNIO/RN
ABSTRACT
Employee satisfaction with the remuneration and motivation to work these are the issues that permeate this article.
The theme is not new, but the need for organizations is urgent. The market is very competitive and for their survival
companies need to differentiate themselves from competitors. Thus, organizations seek to maintain in his pictures
people committed, motivated and satisfied which may provide the delivery of products and service quality. This article
aimed to identify satisfaction with compensation of employees of micro-enterprises in the municipality of Santo
Antônio \ RN. a descriptive field research was conducted with 50 employees. Data were collected in February 2016
through a questionnaire. The results indicate that most employees are satisfied with their remuneration, and
dissatisfied when it comes to incentives, also indicate that employees feel motivated especially when it comes to
achieving the results and progress in the company.It is concluded therefore that most employees of micro-enterprises
of Santo Antônio \ RN, are satisfied with their pay and motivated to work. But micro-enterprises should pay attention
to the disaffected and demotivated, improve or create incentive programs to satisfy the dissatisfied and improve or
create professional motivation programs to always be motivated and dedicated staff to the company.

KEYWORDS: Remuneration. Satisfaction. Motivation
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1 INTRODUÇÃO
Diante de um mercado cada vez mais competitivo e instável o funcionamento das
empresas requer a participação e envolvimento das pessoas. Estas por sua vez quando estão
atuando nas organizações desenvolvendo inúmeras e diferentes funções, de acordo com o
tamanho do empreendimento.
A Gestão de Pessoas surge para fazer uma estabilidade entre as pessoas e as empresas,
pois uma depende da outra para sobreviver e ser bem sucedida. O trabalho vem tomando muito
tempo das pessoas passando a exigir competência e assertividade.
Chiavenato (2010) mostra os seis processos de Gestão de pessoas: (1) O processo de
agregar pessoas, que são processos utilizados para incluir novas pessoas na empresa; (2) O
processo de aplicar pessoas, é o processo utilizado para desenhar as atividades que as pessoas
irão realizar na empresa; (3) O processo de recompensar pessoas, são processos utilizados para
incentivar as pessoas e satisfazer suas necessidades individuais mais elevadas; (4) O processo de
desenvolver pessoas, são processos utilizados para capacitar e incrementar o desenvolvimento
profissional e pessoal; (5) O processo de manter pessoas, são processos utilizados para criar
condições ambientais e psicológicas satisfatórias para as atividades e (6) O processo de monitorar
pessoas, são processos utilizados para acompanhar e controlar as atividades das pessoas.
O processo de recompensar pessoas está diretamente ligado com a motivação e a
satisfação dos funcionários da empresa, segundo (CHIAVENATO, 2010; GHENO e BERLITZ, 2011;
MINAMIDE, 2014), Como empresa e pessoas estão diretamente ligadas, funcionários mais
motivados irão produzir mais, gerando vantagem para eles que estarão satisfeitos
profissionalmente e socialmente, e vantagem para a empresa que estará tendo aumento de
capital e atingindo metas.
Esse processo de recompensa deve ser minunciosamente estudado antes de ser aplicado,
pois muita variabilidade, algumas empresas preferem usar processos mais fixos, antigos, já outras
investem em algo mais sofisticado, e em vários incentivos diferentes como aumento de salários,
viagem, dentre outros.
Segundo Chiavenato (2010) As recompensas provocam impacto direto na capacidade de
atrair e motivar os funcionários. Por um lado, as recompensas incentivam as contribuições das
pessoas aos objetivos da empresa, por outro lado, as recompensas afetam nos custos laborais, por
isso é importante um estudo sobre as recompensas e qual se encaixa melhor na empresa.
O objetivo deste estudo é identificar a satisfação com a remuneração dos funcionários de
micro empresas do município de Santo Antônio\RN. O trabalho justifica-se na importância da
temática tanto para área de gestão de pessoas quanto para as empresas alvo da pesquisa. Foi
realizada uma pesquisa de campo no mês de fevereiro de 2016 com 50 funcionários de micro
empresas da cidade de Santo Antônio.
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2 REVISAO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Satisfação com a remuneração
Já não basta para as pessoas somente uma remuneração pelo trabalho dedicado a
empresa, é importante os incentivos contínuos que favoreçam a melhoria no desempenho e o
alcance de metas. As organizações mudaram junto com o mundo e já buscam por programas de
incentivos para aplicarem nas empresas, uma vez que é uma solução tanto para a empresa como
para os funcionários. O foco principal dos incentivos é promover o alcance dos objetivos e a
entrega dos resultados. Chiavenato (2010) cita alguns programas de incentivos, dentre eles a
remuneração fixa:
A remuneração fixa ainda predomina na maior parte das organizações. Ela privilegia a
homogeneização e padronização dos salários, permite o controle centralizado por um
órgão de administração salarial, proporciona uma base lógica para a contribuição dos
salários e focaliza a atividade cotidiana e rotineira das pessoas em função do tempo (hora
de trabalho) que elas estão à disposição da organização. (CHIAVENATO, 2010, p. 315).

Esse tipo de incentivo configura-se numa alternativa para empresas que estão com alguma
dificuldade na administração dos salários, pois permite um maior controle dos administradores
enquanto o problema é resolvido, vai facilitar com o equilíbrio interno na empresa e criar uma
base lógica de distribuição de salários, mas para empresas que entram em um ramo muito
competitivo, não seria uma vantagem, pois esse tipo de remuneração se tornou pouco atrativa,
não faz com que os funcionários sintam vontade de trabalhar cada vez mais porque vão ganhar
sempre o mesmo valor.
Outra forma de remuneração é a estratégica, que veio para tentar suprir as necessidades
das empresas em satisfazer o funcionário para o mesmo produzir mais, sendo uma forma nova de
recompensas. Vem crescendo muito a sua utilização, já que alguns estudos demonstram a sua
eficiência. A remuneração estratégica não vem substituindo a remuneração fixa que ainda
continua, mas a complementa. Segundo Marras (2002):
Remuneração estratégica como uma forma de compensar os empregados de uma
empresa que se destacaram dos demais em um determinado período. Esse sistema possui
como base o desempenho do indivíduo e outros três fatores primordiais: conhecimentos,
habilidades e atitudes. Através desses três fatores, o individuo é avaliado pela
organização, que lhe recompensará quando sua contribuição for positiva.

Para uma empresa que está em um mercado competitivo, é melhor planejar um programa
de incentivo, de modo estratégico, para satisfazer mais seus funcionários e melhorar o
desempenho da empresa, já que funcionários indo bem, a empresa também vai bem, deixando
claro para os funcionários, que é um programa complementar.
As empresas usam esses métodos de remuneração e incentivo, para ter funcionários
satisfeitos trabalhando em sua empresa, quando a insatisfação, oferece resultados desfavoráveis
para a empresa, como também para o próprio funcionário, permitindo entender satisfação,
segundo Spector (2006) apud Arruda, e Rodriguez (2012):
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Em relação à satisfação é verificada que a satisfação no trabalho é uma variável de atitude
que reflete como uma pessoa se sente com relação ao trabalho de forma geral e em seus
vários aspectos. Em termos simples, satisfação no trabalho é o quanto às pessoas gostam
de seu trabalho, insatisfação é o quanto não gostam (SPECTOR, 2006, p. 321 apud
ARRUDA, E RODRIGUEZ, 2012, p. 01).

Então segundo Spector (2006) satisfação no trabalho é o quanto o funcionário gosta do seu
trabalho, seguindo essa linha, se os funcionários gostam da remuneração que recebem, logo, eles
estarão satisfeitos com sua remuneração. O desafio da empresa, baseando-se nesta definição é
conquistar seus funcionários através da sua remuneração, para que eles gostem e logo se sintam
satisfeitos.

2.2 Motivação para o trabalho
Explanado um pouco sobre as recompensas, e um pouco de suas diferenças, será abordado
agora à motivação para o trabalho dos funcionários, tema também do objetivo deste trabalho.
A motivação é um conceito que se invoca com frequência para explicar as variações de
determinados comportamentos e, sem dúvida, apresentar uma grande importância para a
compreensão do comportamento humano, um estado interno resultante de uma
necessidade que desperta certo comportamento. Alguns psicólogos afirmam que
motivação é o desejo consciente de se obter algo, sendo assim, uma determinante da
forma como o indivíduo se comporta. (SOARES, 2011, p. 06).

O ser humano depende de suas motivações para qualquer área, seja ela profissional ou
pessoal. O desejo e a necessidade são norteadores da motivação. Em outras palavras, a pessoa se
motiva para atender a um desejo ou necessidade. Se a empresa consegue motivar o funcionário
tanto do lado profissional quanto do lado pessoal, e não tentar dividir esses lados, prática que
sinaliza o insucesso, ambas as partes estarão satisfeitas.
Existem algumas teorias que tentam explicar a motivação das pessoas, abordando a teoria
de Maslow, citada do livro de Chiavenato (2010), pode-se entender que essa teoria é conhecida
como a hierarquia das necessidades, sendo que essas necessidades são necessidades humanas, e
para as pessoas se sentirem motivadas, ela tem que satisfazer essas necessidades, são elas:
Necessidades fisiológicas. Incluem fome, sede, sono, sexo e outras necessidades corporais.
São as necessidades básicas de sobrevivência biológica. Necessidades de segurança.
Incluem segurança e proteção contra ameaça ou perigo físico e emocional. Buscam
assegurar a estabilidade das pessoas. Necessidades sociais. Incluem afeição, filiação,
aceitação social e amizade. Envolve a necessidade de amor, de pertencer e de
relacionamento humano. Necessidades de estima. Incluem fatores internos de estima,
como o auto-respeito, autonomia, senso de competência; e fatores externos de estima,
como status, reconhecimento, prestígio, atenção e consideração. Necessidades de autorealização. Incluem crescimento pessoal e o alcance da plena potencialidade da pessoa.
(CHIAVENATO, 2010, p. 478, 479).
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3 METODOLOGIA
Este estudo foi direcionado por pesquisas bibliográficas, que deram suporte ao referencial
teórico, com livros, monografia e artigos. Tendo sido realizada uma pesquisa de campo e
descritiva. Segundo Marconi e Lakatos (2010, p.170), “consiste em investigações de pesquisa
empírica cuja principal finalidade é o delineamento ou análise das características de fatos ou
fenômenos.”.
A coleta de dados se deu através da aplicação de questionário. As perguntas do
questionário desta pesquisa podem ser classificadas segundo Marconi e Lakatos (2010), em
perguntas de estimação ou avaliação, já que “Consistem em emitir um julgamento através de uma
escala com vários graus de intensidade para um mesmo item. As respostas sugeridas são
quantitativas e indicam um grau de intensidade.” (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 189) e também
podem ser classificadas como perguntas fechadas, baseando-se em Marconi e Lakatos (2010), já
que são perguntas de alternativas fixas e o funcionário poderá escolher sua resposta entre 5
opções.
A pesquisa foi realizada com 50 funcionários. A amostra foi definida de maneira não
probabilística por acessibilidade. Os dados foram coletados entre os dias 10 e 15 de fevereiro do
ano de 2016.
O questionário apresenta 8 questões de múltipla escolha, com alternativas de respostas na
entre muito satisfeito, satisfeito, indiferente, insatisfeito e muito insatisfeito. O objetivo do
questionário foi o de avaliar o grau de satisfação com a remuneração de funcionários de micro
empresas da cidade de Santo Antônio do Salto da Onça/RN. Após os funcionários terem
respondido, as respostas foram tabuladas com o auxílio do software de planilhas eletrônicas, o
Excel.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
A análise e discussão que se segue demonstram os resultados da pesquisa realizada com 50
funcionários de micro empresas do município de Santo Antônio\RN, mostrando a satisfação com a
remuneração recebida pelos funcionários.

4.1 Satisfação com a remuneração

O primeiro tema abordado será a satisfação com a remuneração, onde a primeira pergunta
foi se os funcionários se sentiam satisfeitos com a remuneração que recebiam da sua empresa,
com opção de resposta fechada entre muito satisfeito, satisfeito, indiferente, insatisfeito e muito
insatisfeito. Obteve-se como resposta que 18% dos funcionários estão muito satisfeitos, 46% estão
satisfeitos, 12% estão indiferentes, insatisfeitos foram 20% dos funcionários e 4% muito
insatisfeitos com o que recebiam. Como mostra o gráfico 1:

Gráfico 1 – Satisfação dos funcionários com a remuneração recebida.

Pode-se observar neste gráfico, a satisfação de mais da maioria dos funcionários, cerca de
64% de todos os funcionários desta pesquisa, com isso, pode-se afirmar, seguindo o pensamento
de Spector (2006), que 64% os funcionários gostam da sua remuneração em geral, mas, esse
índice deveria ser melhor, pois 36% trabalham insatisfeitos com sua remuneração ou indiferentes,
e isso é ruim tanto para o próprio funcionário, quanto para a empresa, pois ele pode não estar
trabalhando como trabalharia se estivesse satisfeito.
A segunda pergunta é referente a incentivos financeiros, se os funcionários se sentem
satisfeitos com os incentivos financeiros que recebem da empresa, com alternativas de respostas
fechadas, obteve-se que 12% dos funcionários estão muito satisfeitos com o que recebem, 38%
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dos funcionários se sentem satisfeitos, 10% indiferentes, 30% se sentem insatisfeitos e 10% estão
muito insatisfeitos. Ilustrado no gráfico 2:

Gráfico 2 – Satisfação com os incentivos financeiros.

O gráfico 2, fala sobre os incentivos financeiros. Segundo Marras (2002), esses incentivos
podem ser considerados, como uma estratégia de compensar os funcionários para os mesmos se
sentirem mais satisfeitos com sua remuneração, mas o gráfico 2 mostra um índice baixo quanto à
satisfação, pois só 50% dos funcionários se sentem satisfeitos, a outra metade se sente indiferente
ou insatisfeita, o que não é bom para os dois lados, pois os funcionários não satisfeitos tendem a
render menos nas suas respectivas tarefas e com isso a empresa também perde.
A terceira pergunta, refere-se aos incentivos sociais recebidos pelos funcionários das
empresas, onde, com alternativas de respostas fechadas, eles demostrariam seu grau de
satisfação, como resposta, 6% disseram estar muito satisfeitos, 24% dos funcionários estão
satisfeitos com os incentivos sociais recebidos, 30% dos funcionários se sentem indiferentes, 36%
dos funcionários estão insatisfeitos e 4% se sentem muito insatisfeitos. Como se pode observar no
gráfico 3:

Gráfico 3 – Satisfação com os incentivos sociais.
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O gráfico 3 mostra uma situação desfavorável para os dois lados. Quando se analisa este
gráfico sobre incentivos sociais pode-se observar que apenas 30% por funcionários se sentem
satisfeitos, situação que pode preocupar as empresas. Os funcionários indiferentes e insatisfeitos
juntos chegam a 70%, revelando que as empresas estão equivocadas quando se trata de
incentivos sociais ou outra possibilidade é que não exista esse incentivo em algumas empresas.
As empresas do município de Santo Antônio\RN, precisam analisar o que os funcionários
precisam para se sentirem satisfeitos e tentar adaptar para sua realidade. Assim, tanto
organização quanto funcionário ganham; os funcionários por estarem mais satisfeitos com o que
recebem e as empresas por ter funcionários satisfeitos e rendendo em suas tarefas.
A quarta pergunta e última referente à satisfação com a remuneração, questiona os
funcionários sobre a satisfação na pontualidade do seu pagamento, também com alternativas de
respostas fechadas, teve-se como resposta que 30% dos funcionários estão muito satisfeitos com
a pontualidade do seu pagamento, 50% dos funcionários estão satisfeitos, 6% estão indiferentes,
12% dos funcionários se sentem insatisfeitos e apenas 2% dos funcionários se sentem muito
insatisfeitos, como mostra o gráfico 4

Gráfico 4 – Satisfação com a pontualidade no pagamento.

Ao analisar o gráfico 4, observa-se que a maioria dos funcionários está satisfeita com a
pontualidade no seu pagamento, correspondendo a cerca de 80% dos funcionários da pesquisa.
No entanto, é válido ressaltar que as empresas não podem satisfazer os funcionários só com a
pontualidade, os incentivos financeiros e sociais são importantes e podem leva-los a motivação
para o trabalho.

XII CONGIC | II
II SECITEX
XII CONGIC | II SECITEX

1727

5 CONCLUSÃO
A importância da pesquisa desenvolvida neste trabalho de conclusão de curso pode ser
vista no conhecimento de como os funcionários se sentem em relação à remuneração que
recebem e a motivação para o trabalho. As empresas precisam de funcionários satisfeitos e
motivados para alcançar excelência em suas atividades.
O objetivo deste estudo foi de identificar a satisfação com a remuneração dos funcionários
de micro empresas do município de Santo Antônio\RN. Através da analise dos questionários
aplicados com 50 funcionários dessas organizações, a pesquisa revelou que a maioria dos
funcionários está satisfeita com sua remuneração, mas é necessária uma maior atenção aos
incentivos financeiros e principalmente os socais, pois o índice de satisfação foi baixo.
Para estudos futuros, recomenda-se uma pesquisa com os funcionários para saber o que
poderia torná-los mais satisfeitos com seus salários, vale lembrar que o salário por si só e a
pontualidade no pagamento, não devem ser considerados como fatores de satisfação. Os
incentivos financeiros e os sociais vão alavancar ainda mais a satisfação dos funcionários.
Para aumentar a motivação dos mesmos funcionários, sugere-se uma pesquisa junto à
empresa para identificar os pontos que os funcionários precisam de estímulo. Fatores como
reconhecimento, promoções de cargo, dentre outros devem ser considerados pelas empresas na
criação de programas de motivação.
Pode-se concluir, portanto, que é importante que as micro empresas promovam
programas de incentivos financeiros e sociais, reconhecendo as qualidades de seus funcionários,
para que possam se desenvolver e se estabelecer no mercado. Programas de motivação geram
benefícios tanto para os clientes, como para as empresas, dentre esses benefícios se podem citar a
realização pessoal do funcionário e também o aumento da eficiência do trabalho realizado na
empresa.

XII CONGIC | II
II SECITEX
XII CONGIC | II SECITEX

1728

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARRUDA, J. F.; RODRIGUEZ, M. R. Remuneração por Desempenho Gera Mais Satisfação no
Colaborador? Estudo de Caso de Empresa Comercial. In: SEGET, 9, Rio de Janeiro, 2012. Anais
eletrônicos... Rio de Janeiro, 2012, p. 01-17. Disponível em:
<http://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos12/17316107.pdf> . Acesso em: 10 fev. 2016.
CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas: O novo papel dos recursos humanos nas organizações. 3. ed.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
______. Administração nos novos tempos. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 610 p.
GHENO, R.; BERLITZ, J. Remuneração Estratégica e Pacote de Benefícios: Um estudo de caso
aplicado ao nível operacional de uma multinacional. Revisa de Administração UFSM, Santa
Maria, v. 4, n. 1, p. 268-287, Maio/Ago. 2011.
MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas
2010. 297 p.
MARRAS, J. P. Administração da remuneração. São Paulo: Thomson, 2002.
MINAMIDE, C. H. Sistema de Remuneração Tradicionais e a Remuneração Estratégica. Disponível
em: < http://carreiras.empregos.com.br/seu-emprego/sistemas-de-remuneracaotradicionais-e-a-remuneracao-estrategica/>. Acesso em: 10 Mar. 2015.
SOARES, C. S.; Motivação do Trabalho. Monografia – Universidade Candido Mendes. Rio de
Janeiro: 2011.

XII CONGIC | II
II SECITEX

1729

SUCESSÃO EM EMPRESAS FAMILIARES:
UMA ANÁLISE DA VISÃO DOS DIRIGENTES
1

2

F. C. Ana Loisal , M.O.L. Sérgina , M.R.K, Rochele
1

3,

2

E-mail: analoisacardoso@hotmail.com , laviniaoliveira97@outlook.com , rochele.reis@ifrn.edu.br

3

RESUMO
A sucessão nas empresas familiares é o tema deste artigo. O principal objetivo foi o de conhecer a visão dos dirigentes
de micros, pequenas e médias empresas da cidade de Nova Cruz-RN sobre o processo sucessório. Para isso foi
realizada uma pesquisa de natureza qualitativa conduzida através da aplicação de formulário com quinze gestores no
mês de julho de 2016. A definição da amostra se deu de maneira não probabilística por conveniência e o instrumento
adotado foi adaptado de Leone (1992). Os resultados revelam que, esse é um tema pouco conhecido, por isso, a maior
parte dos gestores não preparam seus sucessores. Embora muitos já tenham pensado sobre o assunto, mais da
metade (60%) dos dirigentes não sabe quem será seu sucessor. A pesquisa permite concluir que o processo sucessório
ainda é um assunto evitado e adiado dada a sua associação com a morte do dirigente e que os dirigentes se sentem
receosos em preparar sua própria saída, resistindo a essa fase, acreditando estar longe esse momento. Sugere-se,
portanto, que o tema seja tratado com mais clareza e tranquilidade nas organizações para que quando o momento
em questão chegar, o mesmo ocorra de forma fluente sem atropelos, e em vida, permitindo que os sucessores e os
sucedidos estejam aptos a prosseguir sem maiores traumas.
PALAVRAS-CHAVE: sucessão, empresas familiares, visão dos dirigentes.

SUCCESSION IN FAMILY BUSINESSES: AN ANALYSIS OF THE VISION OF LEADERS
ABSTRACT

The succession in family businesses is the subject of this article. The principal goal was to meet the vision of micros
directors, small and medium businesses in the city of New Cruz- RN on the succession process. For this it was done a
research of qualitative nature conducted by the application form with fifteen managers in July 2016. The sample
definition is given by manner of non-probabilistic convenience and tool employed was adapted from Leone (1992).
The results show that this is a little known subject, so most managers do not prepare their successors, though many
have already thought about it, more than half (60%) of managers do not know who will be his successor. The research
allows the conclusion that the succession process is still a subject avoided and held over because of its association
with the death of the leader and the leaders feel afraid to prepare your own way out, resisting this stage, believing to
be away this time. It is suggested, therefore, that the subject is treated with more clearness and tranquility in
organizations so that when the time in question arrive, the same happens fluently without trampling, and in life,
allowing successors and successful are able to proceed without major traumas.
KEYWORDS: succession, family businesses, vision of the leaders
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1. INTRODUÇÃO
A empresa familiar muitas vezes surge dos desejos e sonhos do fundador. Inicia-se com o
trabalho do gestor e de seus familiares e segue com a urgência e tamanho da empresa, incluindo
filhos, netos e bisnetos se necessário. Com o decorrer do tempo, o fundador precisa dá
continuidade à empresa tendo que passar para outro administrador devido a sua idade,
problemas com a saúde ou até mesmo outros interesses e com isso inicia-se a preocupação com o
novo sucessor.
Por falta de conhecimento, experiência e outros motivos os novos sucessores muitas vezes
não conseguem dar continuidade ao trabalho anterior, diante das novas dificuldades e a falta de
habilidades para resolver os problemas. O aumento da concorrência e da competição no mercado
contribuem para que poucas empresas familiares chegam a 3º geração.
Muitos gestores chegam a não se imaginarem longe da empresa, Freire et al (2010)
definem isso como uma característica do fundador onde seu ego está tão ligado aos negócios que
eles sentem dificuldade de se desprender, pois já partem da concepção comum de que “a
empresa já faz parte de sua vida”. Mas tendo em vista a concepção de Souza et.al (2011) é
relevante compreender que é um processo inevitável e terá que ocorrer “mais cedo ou mais
tarde” seja pela idade avançada ou morte do atual gestor, é necessário preparar-se para tal. Por
isso a sucessão é um importante momento visto por muitos pesquisadores, como uma fase
“delicada”, já que discute e redefine o futuro da empresa.
O presente artigo foi desenvolvido tendo como tema central a sucessão nas empresas
familiares, tomando como enfoque principal as microempresas e empresas de pequeno e médio
porte da cidade de Nova Cruz-RN, com o objetivo de conhecer a visão dos dirigentes de micros,
pequenas e médias empresas da cidade de Nova Cruz-RN sobre o processo sucessório. O fio
condutor que delineou o estudo buscou encontrar respostas sobre o conhecimento e preparo
para o processo sucessório. Foi realizada uma pesquisa exploratória e descritiva e os dados foram
coletados através de aplicação de formulário junto aos dirigentes das empresas. A amostra foi
definida por conveniência e o instrumento foi adaptado de Leone (1992).
Apesar do tema sucessão nas organizações ser alvo de estudos e pesquisas; muitos
gestores e organizações talvez por falta de planejamento (SOBRAL e PECI, 2003) ainda não
demonstram preocupação com este importante fato. De acordo com o senso mais atualizado do
IBGE 2014 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) a cidade de Nova Cruz-RN, conta com
35.490 habitantes, e de acordo com a prefeitura municipal da referida cidade, atualmente há um
total de 1.148 empresas comerciais, sendo dessas 430 MPE (Micro e pequenas Empresas) e EPP
(Empresa de Pequeno Porte), e 718 MEI (Microempreendedor Individual), apresentando desafios
e fragilidades quanto à manutenção e sustentabilidade dessas organizações no mercado.

.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Sucessão nas empresas familiares
O processo sucessório tem sido estudado nas empresas familiares mais que em outras
empresas, mesmo este sendo um importante processo em todos os tipos de organizações. Leone
(1992, p.85) esclarece que “A sucessão é o rito de transferência do poder e do capital entre a atual
geração dirigente e a que virá a dirigir”.
Donatti (1999) reforça dizendo também que a sucessão é um momento muito importante
para a continuidade das empresas, segundo ela, este momento pode ser encarado como uma
forma de oportunidade na perspectiva de possivelmente gerar melhorias. No entanto é necessário
se organizar e se preparar para que este momento seja esperado e ocorra de forma tranquila e
não inesperado onde os sucessores sejam “obrigados” a continuar sem nem uma preparação. A
sucessão é um marco que ocorrerá mais sedo ou mais tarde em uma organização, segundo Souza,
Brito e Alvareli (2011, p.50) é uma fase inadiável no passar do tempo.
A partir do momento em que o empreendedor funda, arquiteta, lidera todo um conjunto
de uma obra, também há de existir um dia em que o mesmo tenha que sair de cena. E,
consequentemente, é nessa hora que podem ocorrer tanto a continuidade do seu
trabalho com sucesso para as gerações posteriores, como também a destruição por falta
de planejamento.

A sucessão é um momento caracterizado também por uma certa resistência dos
fundadores na transferência de sua empresa para o sucessor. De acordo com Freire et al (2010) a
sucessão pode ser reconhecida como uma forma de cuidados, onde o fundador se sente inseguro
de deixar a empresa para alguém que na maioria das vezes não está devidamente apto.
Freire et al (2010 p.716) também afirmam no mesmo artigo que “em uma empresa
familiar, a ligação genética e a dinâmica familiar são tão importantes para os resultados
estratégicos e gerenciais quanto a divisão societária e os contratos de sucessão”. Revelando a
significância que a comunicação e o entendimento, têm internamente entre as pessoas na
organização, principalmente entre as empresas familiares, onde envolve uma afetividade maior,
por isso a relevância de desde cedo haver a preparação e a formação de quem irá suceder, para
que de fato seja um diferencial diante as que não planejam.
Tanto para Donatti (1999) quanto para Souza, Brito e Alvareli (2011) o gestor que
consegue proporcionar uma boa formação aos filhos enquanto está vivo e consegue escolher o
sucessor não correrá tanto risco de a empresa descaracterizar-se como sendo familiar, pois
quando não se escolhe e nem prepara um sucessor, muitas vezes a família não entra em consenso
sobre quem deve assumir e a rivalidade entre os irmãos faz com que os profissionais se
desnorteiem.
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De acordo com Nishitsuji (2009, p.1) “A questão da sucessão é um acontecimento
decisivo nas organizações familiares, pois é uma etapa onde as mesmas deverão alcançar o
sucesso e o amadurecimento no mercado, sendo, sem dúvida, um diferencial entre as empresas
que fracassam e as que triunfam. ” Como visto pelos autores já citados neste trabalho, a sucessão
quando bem elaborada e programada antecipadamente, de fato se torna um diferencial, pois o
ato de se preparar já é um diferencial diante da realidade das empresas que não o programam,
nem se preocupam com essa questão.
Embora sendo este um processo interessante de ser vencido, muitas empresas ainda não
se preparam, é o que afirma também Scherer et al (2012 p.2) falando sobre a falta de despreparo
e também as consequências deste ato.
Muitas empresas familiares morrem por não terem uma governança e um processo de
sucessão bem definido. Daí surge a necessidade de pesquisar os motivos que levam essas
empresas à falência, afinal envolve todo um patrimônio e uma estrutura familiar. E o que
se percebe é que alguns membros da família não apresentam habilidades que possam dar
continuidade ao negócio, além de a maioria dessas empresas não possuir um plano de
sucessão formalizado. Além disso, há um despreparo generalizado para a sucessão, tanto
do sucedido quanto do seu sucessor.

Os mesmos autores Scherer et al (2012 p.6) vêm falar que tudo que se refere ao processo
sucessório deve ser visto com um sentindo amplo, pois todo o processo dispõe de uma realidade
específica para cada organização, com isso o fundador deve se manter atento a cada detalhe
observando “que o sucesso depende de toda uma cultura, de todo um acompanhamento das
relações familiares e das tradições passadas de geração para geração”.
Para a manutenção das características das empresas construídas pelo fundador é
necessária a preocupação sobre todos esses detalhes de cultura e manutenção da afetividade
entre os membros da família e o estímulo desde cedo para com os filhos, em relação à empresa,
para que desde cedo sintam-se atraídos pela empresa. Toda a história relacionada à afetividade
pode ser considerada complexa, do pondo de vista da subjetividade humana, nesse entendimento
algumas dificuldades cercam a vida da família empresária.
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3. METODOLOGIA
Para atender as expectativas e alcançar o objetivo do trabalho foi desenvolvida uma
pesquisa exploratória e descritiva. Exploratória porque se propôs a investigar um tema pouco
comum a realidade dos gestores. Ao se tratar de pesquisa exploratória Gil (2009) esclarece que
este é um tipo de pesquisa que permite maior proximidade e conhecimento do tema escolhido,
quando este, tem sido pouco explorado, já que envolve levantamentos bibliográficos, isto é,
informações sobre um determinado tema em materiais já elaborados, desta forma, conhecendo o
pensamento de outros autores sobre determinado tema, permitirá a não repetição do mesmo
conceito.
A pesquisa feita, também se classifica como descritiva na medida em que descreveu a
visão dos gestores sobre o processo sucessório da organização que dirige, revelando o
posicionamento a respeito do futuro da empresa quando estes não mais existirem. Gil (2009)
também explica que as pesquisas descritivas são aquelas que têm como objetivo encontrar e ir
além das características de determinado grupo.
A coleta de dados ocorreu nos dias 14 e 15 de julho de 2016 e se deu através da aplicação
de formulário com quinze dirigentes de empresas da cidade de Nova Cruz-RN. O instrumento
utilizado da coleta de dados foi adaptado de Leone (1992). É oportuno esclarecer a diferença entre
formulário e questionário, valendo destacar que os dois são instrumentos e não técnica de coleta
e que a principal diferença está na aplicação. O questionário é entregue ao respondente para que
o mesmo responda e desenvolva ao pesquisador, e o formulário é preenchido pelo pesquisador
com base nas respostas apresentadas pelo respondente (GERHADT e SILVEIRA, 2009).
O porte das empresas foi definido de acordo com SEBRAE (2014) Possibilitando ser
compreendido melhor a partir da tabela do site Webcontabil, que neste caso, adota como critério
o número de empregados, já que, a visão voltada para o faturamento seria algo ainda mais
particular. Informações sobre o porte das empresas, poderão ser melhores compreendidas a partir
do quadro 1
Números de Empregados
Porte da Empresa
Comércio e Serviços

Indústria

Microempresa

Até 9

Até 19

Empresa de Pequeno porte

10 a 49

20 a 99

Empresa de Médio porte

50 a 99

100 a 499

Empresa de Grande porte

>99

>499

Quadro I – Classificação das empresas segundo o número de empregados
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 A visão dos dirigentes em relação a sucessão
Esta etapa da análise abordará a visão dos atuais dirigentes de empresas da cidade em
questão. Para obtenção dos resultados elaborou-se questões referente ao ponto de vista dos
dirigentes, tais como, “o senhor (a) já pensou na sucessão?” “Se sim, já tem em mente quem irá
sucedê-lo?” “Já começou a preparar o sucessor?”, “Já tratou com alguém da família sobre a
sucessão?”
4.1.1 Já pensaram na sucessão ou seria este um tema desconhecido?
Houve uma aproximação entre os respondentes que afirmaram ter pensado na sucessão
com os que admitiram não ter refletido sobre essa questão. De acordo com os dados da pesquisa,
53,33% dos dirigentes afirmaram já ter pensado na sucessão, porém 46,67% declararam não ter
chegado a pensar no assunto.
A maioria deixou claro o motivo pelo qual não pensou ainda em sua própria sucessão,
mas os respondentes 1 e 11 deixaram ainda mais notória essa questão. Respondente 1 “não
pensei ainda, por me sentir ainda jovem” compatível com o que revela o respondente 11 “não,
pois ainda me sinto jovem”. Esse é um dos motivos que os levam, a acreditarem que é
desnecessário se preparar logo cedo, o que corrobora com Floriani e Rodrigues (2000, p.310) “[...]
o fundador não possui tempo para se deter a esse eventual plano de sucessão, até porque não
considera necessário fazê-lo, pensando estar ainda muito longe esse momento.[...]”
Conforme relatado anteriormente 53,33% dos dirigentes, afirmaram já ter pensado na
sucessão, porém houve uma admiração, quando este é comparado ao percentual de 60% dos
dirigentes, que ainda não prepararam seus sucessores, dos quais 26,67% sabe quem ficará em seu
lugar, porém não os prepara, e 33,33% não sabe quem será o sucessor, portanto não o prepara.
Diante desses fatos, percebe-se que muitos gestores já pensaram na sucessão, porém de forma
superficial, levando-se a detalhar que os mesmos pensaram, mas não estão pondo em prática esse
importante plano, que compromete a sobrevivência e permanência da organização, concluindo-se
que apenas 40% sabe prontamente quem irá suceder, e prepara-os para esse importante
momento.
Dos dirigentes que antecipadamente sabem para quem deixar a empresa, apenas 13,33%
pensam em deixar para os cônjuges, e mais da metade dos dirigentes, 53,33% pretendem deixa
para o filho ou para os filhos.
A comunicação entre os membros da família é um ponto a ser ressaltado já que o diálogo
exerce um papel importante diante da complexidade da tomada das decisões nas organizações.
Nesta perspectiva, quanto mais as pessoas estão aptas a discutirem tranquilamente, maior a
probabilidade de os negócios progredirem, possibilitando o aumento das chances de crescimento
empreendedor, pois são muitas as questões a serem discutidas organizacionalmente, por isso a
importância de desde cedo, ir preparando os sucessores e fazendo-os ter prazer pelos negócios da
família, como relata Scherer (2012, p.6) “fazer com que os filhos acompanhem seus pais desde
pequenos, criando um vínculo mais afetivo entre eles e os negócios da família [...]”e também
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acrescenta Câmara (2002, p.100) dizendo que o líder não nasce sendo líder e para conquistar a
liderança é necessário aprender as habilidades, “[...] não é verdade que o líder já nasce líder, mas
é bem verdade que para ser um líder é necessário ter carisma, isto é, paixão em expressar ideias”.
Confirmando a necessidade da presença dos futuros sucessores desde jovens na organização, para
assim irem se comunicando e participando das decisões, para desenvolver a vontade de
empreender.
Para tanto, além destas abordagens, torna-se significativo que os fundadores e
sucessores discutam com os familiares sobre o futuro da organização. De acordo com os dados
apresentados através da aplicação dos formulários, mais da metade 66,67% dos respondentes
disseram já ter conversado sobre o assunto, sendo que apenas 13,33% abordou com o cônjuge,
havendo uma convergência nos resultados entre os que relataram terem falado com os familiares
(incluindo filhos e esposo (a)) com os que falaram diretamente com os filhos, ambos representam
26,67%, no entanto desses que afirmaram já ter abordado sobre a sucessão, (como visto
anteriormente) apenas 40% sabem prontamente quem irá suceder e os prepara para a sucessão, e
33,33% afirmam não ter comentado com ninguém, ou pelo menos, não diretamente sobre
assunto “quem ficará em meu lugar”.
De acordo com a gravação dos depoimentos feita pelas autoras, alguns dirigentes
apresentam informações esclarecedoras, como: respondente nº 1, “realmente não sei, pois, os
meus filhos não pensam em assumir a administração, por motivos de gostarem de estudar e
pensarem em um outro futuro”, o respondente nº 2 também relata essa dificuldade de não ter
quem assuma o empreendimento, relata que “minha filha não quer assumir a administração, por
pensar em seguir outros caminhos, ao invés o de empreender” e por isso não imagina como será
quando o mesmo não poder mais conduzir a empresa.
Outro relato a ser enfatizado é o da atual dirigente nº14 que diz estar na organização pelo
fato dos pais não poderem mais atuar, porém não se imagina por muito tempo na organização,
relata que, o que ela faz, é pelos pais, mas quando os mesmos não mais estiverem com ela, a
mesma pretende abandonar e montar seu próprio negócio, declarando a complexidade de se
adaptar com as diferenças na família, confirmando o que diz Marchado (2005) sobre família, ao
afirmar que é complicado aceitar o novo, ou seja a nova forma de ver a família, nesse caso a nova
forma de ver que, quem lidera é outrem, no entanto, Donatti (1999) vem divergir essa questão, a
autora vem afirmar que não é a empresa familiar que é complicada, mas é a forma como se
relacionam, estando sujeito a conflitos também as famílias que também não fazem parte de uma
empresa, por isso, as pessoas têm que sempre tentarem manter um relacionamento de diálogo
tentando sempre chegar ao consenso.
4.1.2 Percepção dos dirigentes sobre o planejamento sucessório
Embora alguns dirigentes ainda não tenham se advertido a essa questão, seja por motivos
relacionados à consideração de sua jovialidade ou por ser essa considerada um tanto “chata”,
“deixar para outrem o que foi construído com muito esforço”, porém a sucessão também pode
ocorrer repentinamente (sem esperar), muitos não querem pensar nesse tipo de ocorrência, mas
de acordo a com reflexão e as experiências vividas, (80%) dos dirigentes afirmaram a importância
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de aderir um plano de sucessão, no entanto 20% afirmam que na sua concepção é melhor deixar
que o processo ocorra naturalmente, declarando que, quem venha faça da melhor forma possível.
Diante das respostas expostas, criou-se um quadro com o relato dos dirigentes.
Respondente nº1 “Se eu tivesse alguém da família para suceder, eu acreditava ser importante, no
entanto como não tenho, penso em deixar agir naturalmente”.
Respondente nº2 “Bom mesmo é se preparar, mas atualmente penso em deixar agir naturalmente,
de acordo com o tempo”.
Respondente nº3 “tem que existir um preparo, digo por experiência própria, minha mãe também é
comerciante e mim incentivou a montar a minha própria loja, pretendo prosseguir e deixar para alguém”.
Respondente nº4 “É importante se preparar para poder conduzir de forma correta o trabalho
iniciado antes por mim”.
Respondente nº 5 “Bom, é importante se preparar, por isso dei oportunidade aos meus filhos para
estudarem em faculdades, para assim prosseguirem da melhor forma”.
Respondente nº6 “É necessário preparar sim, sem dúvidas, vejo essa necessidade pelo fato do
mercado consumidor ser muito amplo, porém não estamos atualmente se preparando para esse momento
por termos passado a pouco tempo por uma sucessão e ainda estarmos jovens”. Relada a sucessora mais
experiente, a qual dirige a empresa atualmente com o irmão.
Respondente nº7 “Que os sucedidos continuem da forma que achar melhor a gestão da empresa”.
Respondente nº8 “Com certeza, se preparar para garantir a sobrevivência da empresa, para os filhos
prosseguirem é necessário participar desde cedo da realidade do negócio”.
Respondente nº9 “Com certeza é melhor preparar, ninguém sabe se irá dar certo depois, mas é
melhor preparar para diminuir os riscos”.
Respondente nº10 “Certamente temos que preparar, não sabemos do amanhã”.
Respondente nº11 “Já estou formando meus sucessores por achar justamente necessário”.
Respondente nº12 “O ideal é preparar, o problema é não termos esse habito aqui no Brasil, a maioria
das pessoas criam uma empresa para atender uma necessidade financeira, e daí é atropelado vários
processos, as pessoas não têm noção das ferramenta de gestão, simplesmente abre, analisam um tipo de
atividade e escolhem atuar em determinada área, resolvendo seguir em frente, mas grande parte são
informais, as vezes são formalizados, mas não gerenciam com ferramentas adequadas, e temas como a
sucessão é muito pouco comentado no Brasil.”
Respondente nº13 “Bom mesmo é se preparar para esse momento”.
Respondente nº14 “É melhor se preparar para que ocorra da melhor forma, porém eu não penso em
prosseguir nessa empresa, quero montar uma para mim quando meus pais não estiverem mais comigo”. A
atual sucessora relata, que por ser complicado o vínculo de empresa e família, por experiência própria, prefere
não prosseguir a empresa do Pai.
Respondente nº15 “Acredito que o bom é se preparar, preparar um ou dois, no entanto ainda não
estou preparando por ainda me sentir jovem”.
Quadro 2- Relato dos atuais dirigentes
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5. CONCLUSÕES
Este trabalho buscou conhecer e compreender a visão dos dirigentes em relação à
sucessão em empresas familiares. Como acontece esse processo? Tendo em vista que uma
empresa para ser considerada familiar, deve ter dois ou mais membros da família envolvidos na
administração ou no controle adicional da entidade, podendo está na primeira ou segunda
geração de dirigentes, apresentando um histórico familiar desde a sua fundação.
A pesquisa teve por objetivo conhecer a visão dos dirigentes de micro, pequenas e
médias empresas da cidade de Nova Cruz-RN sobre o processo sucessório. Para tal foi necessário
conhecer o perfil dos dirigentes, as características das empresas e a visão dos dirigentes em
relação à sucessão, podendo assim conhecer melhor a concepção de cada um, diante o tema,
desta forma esclarecendo as dúvidas ocasionadas com o decorrer do trabalho, tais como: A
prioridade do dirigente são os filhos? A empresa em seu todo, está pronta para passar um
processo sucessório? A empresa está apta a mudanças devido a novos gestores? Entre outras
perguntas.
Constatou-se que, a maioria dos dirigentes tinha receio da sucessão, pela falta de
habilidade para encarar essa realidade, ou ainda, por não saber quem seria o sucessor, já que os
filhos de alguns gestores, não almejam dar continuidade ao trabalho dos pais, ou de certa forma,
pelo fato de alguns gestores serem jovens, e não imaginar a necessidade de um sucessor até
então.
É importante destacar que se não houver planejamento, e uma atuação responsável e
competente do gestor anterior, o trabalho do administrador futuro pode ser bastante demorado,
mas, o que pode ser considerado é a qualidade do incentivo para que o próximo, venha fazer a
diferença, diante as exigências da atualidade, fazendo assim com que o trabalho continue de
maneira centrada. A preparação também convém, para que os sucessores, de tais organizações,
não percam a essência de liderar em meio as dificuldades, trazendo o seu diferencial a cada
tomada de decisão no cotidiano, buscando sempre novas maneiras de agir na continuidade de um
trabalho de qualidade, aprimorando e inovando seus produtos e/ou serviços.
A continuidade da família na empresa tem suas responsabilidades e o possível sucessor
precisa oferecer atributos para mostrar a qualidade de seu trabalho, para que assim seja
reconhecido e ainda, melhor treinado, pois é dessa maneira que será escolhido o sucessor, pela
fluência e admiração com o qual tem pelos negócios que envolve o futuro da família empresária.
É importante a continuação de artigos que estudem o tema, para que cada vez as
organizações pensem a respeito, analisem e planejem, para que haja melhorias significativas na
ocorrência da sucessão nas empresas familiares, o que poderá possibilitar o desenvolvimento de
sucessores qualificados e habilitados para dar continuidade aos negócios.
Portanto, como recomendação para estudos futuros sugere-se a continuidade desse
trabalho, através de pesquisas que busquem investigar como realizar um plano de sucessão, já
que muitos gestores pensam no processo, mas não planejam e não conseguem transformar o
planejamento em um plano correto.
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RESUMO

O presente artigo trata do tema tecnologia na terceira idade e objetivou conhecer as motivações e expectativas de
alunos do curso maior idade na era digital. Curso de extensão desenvolvido no IFRN, Campus- Nova Cruz, que foi
oferecido para uma turma de 50 alunos. Foi realizada uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. Os dados
foram coletados através da realização de entrevista com 12 alunos. A definição da amostra foi feita por conveniência.
Os resultados revelaram que os idosos se sentiam motivados para a realização do curso e incluídos e aceitos na escola.
Além disso, o estudo mostrou também que as expectativas ao ingressarem no curso foram atendidas, mostrando que
a exclusão digital para este grupo social não acontece apenas por falta de interesse dos que a ocupam, mas também
por falta de oportunidade e conhecimentos específicos na área.

Palavras-chave: Terceira idade; tecnologia; motivação; expectativa.

ABSTRACT

This article deals with the subject technology in the elderly and aimed to better understand the motivations and
expectations of older students of the course in the digital age . Extension course developed in IFRN , Campus- Nova
Cruz , which was offered to a group of 50 students . a descriptive qualitative research was conducted . Data were
collected by conducting interviews with 12 students . The sample size was made for convenience. The results revealed
that older people felt motivated to carry out the course and included and accepted at school. In addition, the study
also showed that expectations to join the course were met, showing that the digital divide for this social group not
only happens for lack of interest of the hold, but also by lack of opportunity and expertise in the area

Keywords: Senior Adult ; technology; motivation; expectancy.
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1. INTRODUÇÃO

O tema inclusão digital na terceira idade é o alvo deste estudo. Apesar de ser considerado
um direito de todos; o acesso à internet ainda é oferecido para este segmento de maneira
desigual (LORETO, 2012). Visto que a inclusão digital traz benefícios como a aquisição de
conhecimentos gerais e específicos, o acesso a informações ágeis e possibilidade de desenvolver
novos relacionamentos, não haveria motivos para existir tamanha dificuldade no acesso à
tecnologia para estas pessoas. Contudo, existem diferenças significativas relacionadas à saúde
física e financeira dos idosos, que possivelmente, pode ser um dos fatores que explique a
inacessibilidade de vários idosos ao ambiente digital.
Vilella (2015) diz que o envelhecimento e a longevidade no Brasil estão aumentando
gradativamente, com isso é necessário que os idosos se mantenham atualizados com relação à era
digital, ampliando os seus conhecimentos no manuseio dos aparelhos tecnológicos, facilitando
assim, suas formas de comunicação e interação.
Segundo Goulart (2007), incluir os brasileiros no ambiente digital, principalmente os
idosos, é um grande desafio. Desafio este para toda a sociedade, Governos e suas instâncias,
instituições de educação e população. Com isso é possível que todos aprendam, transformando
tanto o seu conhecimento, quanto a própria sociedade. A autora acrescenta que a educação
inclusiva, digital, permanente e contínua melhora os sistemas e processos de aprendizagem, além
de treinar e capacitar os indivíduos.
A realização desta pesquisa tem por finalidade conhecer as motivações e expectativas de
alunos do curso maior idade na era digital. Curso de extensão desenvolvido no IFRN, CampusNova Cruz, que foi oferecido para uma turma de 50 alunos. A ideia foi identificar os motivos que
fazem com que esses idosos saiam de suas casas, da sua zona de conforto para obter informações
que os incluam na era digital, buscando saber se houve mudança no cotidiano e comportamento
dessas pessoas a partir dos conhecimentos adquiridos e que dificuldades encontraram no curso.
A pesquisa descritiva e qualitativa foi realizada no mês de junho de 2016 através da
realização de entrevistas feitas com 12 alunos. A definição da amostra foi feita de maneira não
probabilística por conveniência.
A importância do artigo se justifica na medida em que este pode permitir uma reflexão
sobre o aprendizado na terceira idade no sentido de que os idosos não sejam vistos como pessoas
impotentes ou impossibilitadas de aprender algo que não é da sua época. Se o mundo evolui,
porque os idosos não podem acompanhar esses avanços? Vendo que nunca é tarde para se
aprender.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Referencial teórico
2.1.1

A internet e o idoso: considerações teóricas

A internet rede mundial de computadores foi criada para facilitar o acesso à informação
em todo e qualquer lugar do mundo, sendo composta por uma variedade de serviços como contas
de e-mails, redes sociais, comunicação e compartilhamento de arquivos.
Esta forma de comunicação mudou a maneira como pensamos,
conhecemos e apreendemos o mundo, tornando-o digital, interativo,
interconectado e interdependente, modificando o conceito de
presença e distância que se alteraram profundamente. (GOULART,
2007, p.25).
Considerada uma ferramenta ágil para obtenção de informações sobre qualquer polêmica,
assunto ou matéria. Com informações sempre detalhadas e atualizadas chama a atenção o poder
de persuasão e influência que a rede tem sobre a sociedade, independente da faixa etária. Diante
disso, a tecnologia surge de forma contribuinte para que haja uma diminuição no isolamento e
exclusão.
[...]a Internet vem para potencializar a interatividade, a disseminação e o acesso
às informações. Um dos serviços disponíveis na Internet, que apresenta maior
expressão e utilização, é a Web, que notoriamente cresce a cada dia. (KREIS, et al.
2007, p.158).

Apesar de muitas vezes não querer se incluir, o idoso também está neste contexto.
Segundo a OMS (2002) idoso é a pessoa com 60 anos ou mais. Contudo, o processo de
envelhecimento não está ligado apenas a uma faixa etária estabelecida por organizações e
entidades, mas é, além disso, um processo natural que ocorre na vida do ser humano, acarretado
por mudanças físicas, psicológicas e de saúde. Dias (2007) descreve que se deve levar em
consideração as condições biológicas. Uma vez que, as condições sociais, econômicas, intelectual e
funcional não são mais as mesmas.
Mesmo com tantos avanços científicos e tecnológicos, ainda há descriminação com relação
à inclusão digital na terceira idade. Ao mesmo tempo em que a sociedade quer incluir, ela
discrimina. Parece passível o entendimento de que pouco importa se um idoso não sabe fazer uso
de um meio de comunicação. Dada a pressa da vida moderna existe uma certa falta de dedicação
e paciência para orientar e ensinar os que estão fora do processo produtivo como crianças e
idosos. Entretanto, com a tecnologia inovando-se a cada dia, é importante que este segmento
esteja também, como qualquer outro, adaptado as inovações e satisfaçam suas necessidades
sociais. Sendo assim, vale concordar com a ideia de Goulart, ao dizer que,
A mesma sociedade que discrimina também é a mesma que quer incluir [...] creio
que estas tecnologias deveriam estar inseridas no cotidiano deste segmento que
está envelhecendo, pois elas estão alterando o formato da sociedade e estão
possibilitando a oportunidade de gerar o próprio conhecimento sobre a realidade
e seu entorno (GOULART, 2007, p. 19).
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Analisa-se a probabilidade destas pessoas não estareminseridas neste ambiente por
diversos fatores. Segundo Vilella (2015), os idosos não se sentem motivados para serem inseridos
neste novo ambiente por acharem que é um obstáculo, ou até mesmo por não perceberem a
importância da inclusão digital e também por achar que o conhecimento e manuseio de aparelhos
eletrônicos é uma tarefa designada para os jovens. No entanto, é importante ressaltar que
independentemente da idade, a inclusão digital pode trazer benefícios em todas as faixas etárias.
Sem falar que, certamente, o acesso da população idosa na era digital possibilita a manutenção de
seus papéis sociais, de autonomia, cidadania e a possibilidade de haver uma sociedade mais
dinâmica e de mente ativa.
2.1.2

Motivações e expectativas do idoso

Como serão analisadas as motivações e expectativas dos idosos é importante refletir sobre
o conceito e importância buscando compreender como ocorre o processo motivacional e qual a
sua relação com as expectativas.
Motivação é a disposição de exercer um nível elevado e permanente de esforço
em favor das metas da organização, sob a condição de que o esforço seja capaz
de satisfazer alguma necessidade individual (ROBBINS,2000, p. 342)

A literatura apresenta várias teorias sobre a motivação. Robbins (2000) explica a teoria da
hierarquia das necessidades de Maslow, a teoria dos dois fatores de Herzberg, a teoria da
realização de McClelland. No entanto, considerando o objetivo deste artigo, será estudada a teoria
da expectância de Vroom, teoria que relaciona a motivação e as expectativas.
Expectância é a esperança de atingir resultados, relevando a capacidade
individual ou desempenho particular de cada um (numa auto avaliação). É
medida em termos de probabilidade. (FREIRE e FREITAS, 2005, p.3736)

A teoria da expectância de Vroom tem como sua base a teoria dos dois fatores e a pirâmide
das necessidades, apesar de cada uma delas terem uma ênfase distinta, todas afirmam que a
motivação é o que impulsiona o ser humano para conseguir o que almeja, sendo que se seu desejo
for algo que esteja mais próximo de sua realidade seu desempenho será menor do que o de uma
pessoa cujo desejo esteja distante de seu alcance. Isso explica o porquê de um aluno que sempre
estudou em escola pública muitas vezes se sobressai diante os que estudam em escola privada,
não é a escola que os motiva, mas sim, o que querem ser no futuro, a carreira que querem seguir,
o salário almejado, o reconhecimento e por fim a auto realização.

XII CONGIC | II
II SECITEX

1743

3. METODOLOGIA DA PESQUISA
A pesquisa realizada pode ser classificada como qualitativa e descritiva. A pesquisa
qualitativa busca compreender o fenômeno, que no caso trata-se da motivação e expectativa para
realização de um curso. Segundo Dalfovo (2008) a pesquisa qualitativa é aquela que trabalha com
dados qualitativos que permitem compreender o tema em estudo e não quantitativos. Os
números ou percentuais quando usados representam um papel menor na análise. A pesquisa foi
descritiva porque o estudo apresenta a descrição do perfil e das expectativas e motivações dos
alunos em relação ao curso.
A pesquisa foi realizada com 12 ex-alunos do curso de informática oferecido pelo IFRN
Campus Nova Cruz. A amostra foi definida por conveniência, ou seja, os alunos entrevistados
foram os que mostraram interesse e disponibilidade de tempo para responder a entrevista. É
válido informar que o número de entrevistados poderia ter sido maior se as entrevistas tivessem
acontecido enquanto os alunos ainda frequentavam o Campus.
O roteiro da entrevista continha nove perguntas abertas, os entrevistados foram
identificados como entrevistados de 1 a 12 permitindo a ilustração de suas falas na análise dos
dados. A realização das entrevistas ocorreu no período de 08 a 17 de junho de 2016. Após a
coleta dos dados, as entrevistas foram transcritas e analisadas de forma objetiva de acordo com as
respostas proferidas pelos entrevistados.
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Este trabalho pretendeu conhecer as motivações e expectativas dos alunos do curso maior
idade na era digital, desenvolvido no IFRN Campus- Nova Cruz. Para tal foram realizadas
entrevistas com os idosos apresentadas e transcritas nesta parte do trabalho.
Cabe esclarecer que houve problemas em conseguir entrevistar os idosos, pois a
oportunidade de entrevistá-los não foi aproveitada quando ainda frequentavam o curso. De um
universo de 50 alunos, foram realizadas 12 entrevistas. Desde o início era notória a satisfação que
eles demonstravam em ter feito esse curso.
A primeira questão procurou descobrir sobre o contato dos idosos com a internet, tendo
sido apresentada da seguinte maneira: O (a) Senhor (a) já tinha tido algum contato com a internet
antes do início deste curso? Na maioria dos casos, e com esses idosos não foi diferente, havia um
desconhecimento em relação ao ambiente digital. Esse fato ficou claro com a entrevista, em que
alguns dos entrevistados comentaram sobre nunca ter tido contato com a internet.
"Não sabia nem ligar o computador" (ENTREVISTADO 7)
"Não sabia nem usar as redes sociais" (ENTREVISTADO 8)
"Não. Apenas tinha vontade, mas tinha medo de fazer algo errado e quebrar"
(ENTREVISTADO 12)

Dos 12 entrevistados, apenas 4 disseram que já tinham tido algum contato com a internet, e
que ainda assim não tinha sido tão satisfatório e relevante, pois sabiam coisas muito básicas.
"Sim, minha filha havia me ensinado a mexer no Facebook" (ENTREVISTADO 2)
"Sim. Sabia coisas básicas como ligar e desligar" (ENTREVISTADO 5)

Esse curso de informática oferecido para os idosos foi divulgado e compartilhado na cidade
de Nova Cruz para que a população tivesse acesso. A terceira questão perguntava sobre os
motivos ou razões da participação no curso, vista na seguinte questão: Quais as razões que o
levaram a participar do curso de inclusão digital? Alguns dos inscritos no curso responderam que
as razões pelas quais participou do curso foi de início a curiosidade, vontade de adquirir novos
conhecimentos e praticá-los.
"Fui convidada por amigos e queria muito aprender a mexer" (ENTREVISTADO 4)
"Eu ouvi falar do curso e fiquei com vontade de fazer, pois sou muito curiosa"
(ENTREVISTADO 9)
"Fui incentivado pela minha professora do EJA, pois ela disse que eu era
capaz."(ENTREVISTADO12)

Estas falas confirmam assim o que diz Alcará e Guimarães (2007, p. 177)
O aluno motivado busca novos conhecimentos e oportunidades, mostrando-se
envolvido com o processo de aprendizagem, envolve-se nas tarefas com
entusiasmo e demonstra disposição para novos desafios.

No entanto, depois de algumas aulas, as razões destes passaram a ser como a dos outros
que queriam ir não mais por mera curiosidade, mas, por querer buscar conhecimento e
comunicar-se através deste novo meio de comunicação a eles apresentado.
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"Queria aprender a me comunicar com as pessoas pela internet" (ENTREVISTADO 2)
"Minha vontade era aprender a mexer em um computador" (ENTREVISTADO 11)

Com relação às dificuldades para se manter e concluir o curso, uma minoria dos
entrevistados disse que não tiveram tanta dificuldade, outra parte falou que aconteceram
inúmeras, porém os alunos eram motivados, tinham força de vontade e garra para superar
qualquer barreira que dificultasse seu desempenho no aprendizado.
A pergunta na íntegra trazia o seguinte questionamento: O(a) Senhor(a) encontrou alguma
dificuldade para acompanhar ou participar do curso?
" Eu sabia mexer em celular, então já tinha uma base de como era com o
computador" (ENTREVISTADO 2)
"Não, eu gostei e foi fácil." (ENTREVISATADO 4)

A sequência desta pergunta contemplava o tipo de dificuldade. Questionando da seguinte
forma: Se sim, qual o tipo?
"Sim, pois minha leitura era pouca." (ENTREVISTADO 12)
"Sofro de problema na visão, mas isso não me impediu de fazer o curso"
(ENTREVISTADO 1)
"Sim, pois não sabia nem ligar o computador, mas com a ajuda do professor e as
apostilas, eu consegui." (ENTREVISTADO 3)

Como mostra as falas dos entrevistados, houve sim dificuldades, até mesmo distintas,
porém, não foi o suficiente para fazer com que desistissem de concluir o curso, pelo contrário, os
motivou a superara-las.
“Após ingressar nesse novo ambiente digital, como você avalia o curso? ” Esta foi a sexta
questão apresentada aos alunos e a resposta mais uma vez foi positiva. Todos os entrevistados
avaliaram o curso positivamente, afirmando que aprenderam mais rápido do que o que
esperavam e que as aulas foram muito produtivas, pois os professores eram atenciosos e
explicavam o máximo que podiam.
"Foi tão bom que se tivesse de novo eu faria." (ENTREVISTADO 4)

Talvez se um curso como esse fosse oferecido para jovens, não tivesse a mesma importância
e absorção que teve para os idosos, já que o acesso para os jovens é bem mais fácil.
"Foi bom demais, dou nota mil." (ENTREVISTADO 6)
"Considerei de um curso de primeira linha." (ENTREVISTADO 7)
"Gostei muito do curso, foi excelente, dou nota dez." (ENTREVISTADO 8)

Segundo Robbins (2000) as pessoas não precisam apenas de motivação, mas também,
precisam igualmente de habilidade e apoio para obterem o desempenho necessário. Esse conceito
é aplicável ao curso de inclusão digital, visto que, não basta apenas o idoso querer aprender a
manusear um aparelho celular, notebook ou qualquer outra ferramenta tecnológica, se não for ao
menos alfabetizado, ter um lugar para praticar ou quem os ensinem, nesse caso a habilidade seria
a leitura que se torna necessária para se aprender a manusear tais aparelhos, o apoio seria o local
com os equipamentos, pessoas para ensinar e também familiares que por muitas vezes não têm
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paciência ou tempo para se encarregar desse serviço, além de não darem incentivo para eles se
tornarem adeptos a tais práticas.
Foi questionado ainda aos alunos a respeito das mudanças no comportamento após
conclusão do curso. A questão foi apresentada da seguinte forma: “Você percebe algum tipo de
mudança no seu comportamento após o início do curso? ”
"Sim, comprei um celular e agora sei mexer nas redes sociais." (ENTREVISTADO 11)

A última pergunta foi sobre a expectativa deles para com o curso, “Quais são as suas
expectativas ao participar deste curso? ” Os alunos se mostraram satisfeitos e atendidos em suas
expectativas em relação ao curso. Robbins (2005) esclarece que as expectativas influenciam o
comportamento humano e têm grande poder na condução do indivíduo.
"Superei todas as minhas expectativas para com o curso." (ENTREVISTADO 9)
"Adquirir conhecimento e aprender a usar redes sociais." (ENTREVISTADO 11)
"No início achava que não seria capaz, mas me surpreendi com o que pude
aprender no curso." (ENTREVISTADO 3)
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5.CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa teve como objetivo conhecer as motivações e expectativas dos alunos do
curso maior idade na era digital, desenvolvido no IFRN Campus- Nova Cruz. Para tal foi realizada
uma pesquisa qualitativa com 12 alunos. Os dados foram coletados através de entrevistas que
revelaram a satisfação dos entrevistados com a realização do curso.
A pesquisa mostrou também que alguns alunos de forma individual ou coletivamente,
apresentam um grau de dificuldade durante o curso, uns por serem semianalfabetos, outros por
nunca terem tido acesso a uma rede social antes, ou por nunca ter tido um momento mais
próximo com aparelhos eletrônicos e a internet. Contudo, tais características se tornam
irrelevantes para os entrevistados que realmente estavam motivados a aprender. O pouco
conhecimento e domínio de tais práticas não foram impedimentos para eles, pois se julgaram e
foram capazes de realizar as tarefas.
Desse modo, a pesquisa permite reforçar a ideia de que para conseguir superar os
obstáculos é preciso estar motivado e ser influenciado. Os idosos se sentiam motivados para a
realização do curso e incluídos e aceitos neste ambiente escolar, novo para eles.
Além disso, o estudo mostrou também que as expectativas ao ingressarem no curso foram
atendidas, mostrando que a exclusão digital para este grupo social não acontece apenas por falta
de interesse dos que a ocupam, mas também por falta de oportunidade e conhecimentos
específicos na área.
A principal dificuldade obtida durante a realização da pesquisa foi com a coleta dos dados,
já que o curso havia sido concluído; mas com o apoio da secretaria da escola foi possível ter acesso
aos alunos.
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RESUMO
Este artigo faz parte do projeto de pesquisa que está sendo desenvolvido no IFRN Campus Nova Cruz desde agosto de
2016. O objetivo deste estudo é apresentar uma análise teórica sobre a satisfação no trabalho. Para tal foi realizada
uma pesquisa bibliográfica e descritiva sobre o tema satisfação e sobre dois modelos teóricos da avaliação da
satisfação: A Escala de Satisfação no Trabalho (EST) proposta por Siqueira (1995) e os fatores propostos por Silva,
Ramos e Campos (2004). A pesquisa bibliográfica revelou que os dois modelos analisados apresentam cinco
fatores ou dimensões que interferem na satisfação no trabalho, havendo muita concordância entre eles. Os fatores
aprendizagem, motivação e promoções no trabalho surgem como pontos divergentes. O estudo permite concluir que
os autores percebem os fatores que interferem na satisfação do trabalho de maneira muito aproximada.
PALAVRAS-CHAVE: Satisfação, Escala EST, Trabalho

JOB SATISFACTION: A THEORETICAL ANALYSIS
ABSTRACT
This article is part of a research project which is being developed in the IFRN Campus Nova Cruz since August of 2016.
The objective of this study is to present a theoretical analysis about job satisfaction. To this end we performed a
bibliographic research and depicting the theme and satisfaction on two theoretical models of evaluation of
satisfaction: The scale of job satisfaction (EST) proposed by Siqueira (1995) and the factors proposed
by Silva, Ramos and Campos (2004). The bibliographical research revealed that the two analyzed models feature five
factors or dimensions that interfere with the satisfaction at work, there is a lot of agreement between them. The
factors learning, motivation and promotions at work appear as divergent points. The study allows us to conclude that
the authors understand the factors that interfere with the satisfaction of work so much.

KEYWORDS: satisfaction, scale EST, job..
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1. INTRODUÇÃO
Associada a manutenção e sobrevivência no mercado, a satisfação no trabalho é um dos
principais desafios para as organizações atuais. Siqueira (1995), já afirmava que a satisfação no
trabalho adentra o século XXI como um dos múltiplos conceitos que abordam a afetividade no
ambiente de trabalho.
As empresas buscam treinamentos e estratégias que acolham e proporcionem o bem estar
aos seus colaboradores. O ambiente de trabalho se caracteriza por condições materiais e físicas,
assim como psicológicas e sociais. A necessidade de investir e melhorar as práticas ligadas a esses
fatores fazem com que as organizações valorizem cada vez mais pesquisas como esta que hora se
apresenta. O desempenho de uma organização é demonstrado na atuação das pessoas que a
compõem, logo, conhecê-las e entendê-las é fundamental.
Siqueira (2008) também reforça a relação que existe entre a satisfação no trabalho e as
políticas e práticas gerenciais, sobretudo as relacionadas às percepções de justiça no trabalho.
Trata-se de um conceito integrado a diferentes disciplinas e a individualidade de cada um. O que
satisfaz uma pessoa pode não satisfazer a outra pessoa da mesma equipe.
Compromisso, motivação, entrega, comprometimento, lealdade e participação são temas
que derivados da satisfação. Silva, Ramos e Campos (2004) afirmam que a satisfação gera o
comprometimento afetivo e o comprometimento calculado. Permitindo compreender que o
funcionário satisfeito cria e desenvolve afeição ao trabalho e em muitas situações adota a visão
utilitária de que ao fazer, ao atender, ao conquistar será recompensado.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
As pessoas formam a base da sociedade, assim como a de qualquer empresa, instituição
pública ou organização do terceiro setor. Para Cury (2013), em um sistema totalmente capitalista,
torna-se cada vez mais frequente as manifestações de stress, depressão, ansiedade e síndromes
do pensamento acelerado (SPA) em decorrência do excesso de trabalho, consumo e informação
(PASCHOAL E TAMAYO, 2015). Os problemas de saúde, cansaço, motivação e mau desempenho
das funções podem ser evitados através da adoção de medidas que visem à promoção da
qualidade de vida do colaborador.
Segundo Chiavenato (2010), o contexto da gestão de pessoas é formado pela relação de
dependência entre colaboradores e organização, uma vez que os indivíduos podem alcançar o
sucesso pessoal e profissional através do trabalho, assim como as empresas podem atingir suas
metas e objetivos. Nesta área da administração, existe um conjunto de processos voltados para os
funcionários, são eles: processos de agregar pessoas, aplicar pessoas, recompensar pessoas,
desenvolver pessoas, manter pessoas e monitorar pessoas (LIMONGI-FRANÇA 20 08 e MILKOVICH
e BOUDREAU, 2008).
Especificamente, o processo de manter pessoas é o foco deste estudo. Tanto Chiavenato
(2010) quanto Bohlander e Snell (2009) e Robbins (2005) concordam no entendimento de que
esses tipos de ações são voltados para criar condições de satisfação com as atividades
desenvolvidas no ambiente de trabalho. Incluem-se nesses métodos treinamentos e ações
relacionadas à segurança, qualidade de vida, disciplina, administração da cultura da organização,
motivação e clima organizacional.
Com relação ao clima organizacional, trata-se do ambiente interno ou atmosfera
psicológica com a qual o colaborador convive (OLIVEIRA et al. 2012; LUZ, 2003). Esse ambiente
pode ser positivo ou negativo e essa condição está diretamente ligada a satisfação das
necessidades dos indivíduos. Para Chiavenato (2010), a motivação de determinados
comportamentos pode ser em decorrência do clima organizacional, pois possui a capacidade de
influenciar no desempenho das pessoas.
Para o melhor entendimento do conceito de satisfação do trabalho, torna-se necessário
citar ideias até pouco tempo considerados verdadeiras. Frederick Taylor, considerado o pai da
administração científica, em seu sistema trabalhista acreditava que o aumento da produtividade
estava associado aos incentivos financeiros que os funcionários recebiam. A estrutura de trabalho,
baseada na repetição em série, provocava o cansaço rápido dos indivíduos e a desmotivação
(MAXIMIANO, 2000; ROBBINS, 2002). Sendo assim, a satisfação e motivação foram confundidas
com algo externo, que poderia ser suprido, essencialmente, com benefícios financeiros e
materiais.
No entanto, novos estudiosos surgiram na história para incorporar novos ideais à
administração. A Teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow provou que a excelência no
trabalho está associada a diversos fatores e não só a recompensas financeiras. E mais ainda, que a
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recompensa financeira é considerada um fator higiênico e não motivacional como se acreditava
(HITT, MILLER e COLELLA, 2007; LIMONGI-FRANÇA 2008; RIBAS e SALIM, 2013). Atualmente, o
salário é considerado uma consequência do bom desempenho em uma empresa. As pessoas
possuem maior interesse em adquirir conhecimentos e se sentirem realizadas com o que fazem.
Neste contexto, Robbins (2005) conceitua a satisfação no trabalho como sendo a atitude
geral de uma pessoa em relação a sua função, envolvendo as relações de trabalho e até mesmo as
relações de poder [...] sua história e os desejos no sentido singular e coletivo. Para Marques apud
Locke (BERGAMINI e CODA, 1990), a satisfação no trabalho é entendida como a relação existente
entre o que o colaborador espera do seu trabalho e a percepção do que está obtendo. Afirma,
ainda, que é um estado de prazer emocional em que o funcionário avalia o quanto seus objetivos
estão sendo alcançados através do seu trabalho.
Ao definir a satisfação Martinez (2003), esclarece que a satisfação dos funcionários é
consequência da justiça percebida por estes, quando fazem comparações entre os esforços
demandados no trabalho (educação, tempo de casa, desempenho) e as recompensas recebidas
(pagamento real, benefícios, e recompensas psicológicas e sociais), ao mesmo tempo em que
fazem comparações com outras pessoas e ou empresas, que servem como referências. Tanto
Chiavenato (2010) quanto Siqueira (2008) e Valle (2007) concordam no fato de que a satisfação
no trabalho gera um estado positivo, resultando em uma melhor produtividade.
Tomando como base os resultados dos estudos de Oliveira et al. (2012) e Silva et al. (2013),
em que as análises do primeiro foram feitas em instituições públicas/privadas da cidade de
Guaratinguetá e o segundo em uma empresa de materiais rodantes sem identificação do local de
coleta de dados, constatou-se uma preocupação considerável das organizações em oferecer um
ambiente de trabalho agradável aos seus colaboradores, bem como o desejo de adotar estratégias
que visem uma contribuição para com a motivação e realização dos indivíduos.
Com relação aos funcionários, no primeiro artigo, foram identificadas maiores dificuldades
para satisfazer a coletividade e, ao mesmo tempo, facilidades para atender ao individualismo.
Além disso, constatou-se que a positividade do clima organizacional gera confiança e segurança
para os colaboradores, assim como a negatividade provoca desconforto e baixo desempenho de
suas funções. No segundo artigo, a garantia para a motivação e satisfação dos trabalhadores
caracterizou-se pelo enriquecimento das tarefas, ampliação das responsabilidades e desafios
profissionais; sem descuidar dos fatores ligados a segurança, benefícios, ferramentas de trabalho,
salários adequados e o reconhecimento profissional.

2.1

Conhecendo a EST – Escala de satisfação no trabalho

A Escala de Satisfação no Trabalho- EST proposta por Siqueira (1995) é composta por 25
itens distribuídos em cinco dimensões. Cada dimensão se propõe a analisar cinco itens
relacionados a dimensão específica. Conforme demonstrado no quadro 1.
A primeira dimensão mede a satisfação dos colaboradores com os próprios colegas; na
segunda dimensão a escala mensura a satisfação com o salário; na terceira dimensão o
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instrumento mede a satisfação dos colaboradores com a chefia; na quarta dimensão é medida a
satisfação dos colaboradores com a natureza do trabalho e na quinta e última dimensão, a escala
mensura a satisfação dos colaboradores com as promoções dentro das organizações.

DIMENSÕES

Satisfação
Colegas

com

DEFINIÇÕES

os Contentamento com a colaboração, a amizade, a confiança e o
relacionamento mantido com os colegas de trabalho.

ITENS

1 ao 5

Satisfação com o salário

Contentamento com o que recebe como salário se comparado com o
quanto o individuo trabalha, com a capacidade profissional, com o custo
de vida e com os esforços feitas na realização do trabalho.

6 ao 10

Satisfação com a chefia

Contentamento com a organização e capacidade profissional do chefe,
com o seu interesse pelo trabalho dos subordinados e entendimento
entre eles.

11 ao 15

a Contentamento com o interesse despertado pelas tarefas, com a
capacidade de elas absorverem o trabalhador e com a variedade das
mesmas.

16 ao 20

as Contentamento com o número de vezes que já recebeu promoções, com
as garantias oferecidas a que é promovido, com a maneira de a empresa
realizar promoções e com o tempo de espera pela promoção.

21 ao 25

Satisfação
com
natureza do trabalho

Satisfação
promoções

com

QUADRO 01: Dimensões, definições e itens da EST em sua forma completa com 25 itens.
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3. METODOLOGIA
A presente pesquisa é de natureza teórica e segue uma abordagem descritiva. Trata-se de
uma pesquisa bibliográfica com os principais autores que investigam o tema satisfação no
trabalho. Segundo Roesch (2005) a pesquisa bibliográfica objetiva sustentar ou fundamentar
teoricamente o estudo. Ela antecede a pesquisa de campo. A pesquisa descritiva busca descrever a
realidade que envolve o tema. Tanto Gil (2010) quanto Vergara (2013) entendem que a pesquisa
descritiva expõe os principais temas e conceitos essenciais ao tema.

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
O resultado da análise bibliográfica realizado será apresentado priorizando os principais
modelos propostos na literatura para se avaliar a satisfação no trabalho. Entre estes merece
destaque o de Silva, Ramos e Campos (2004) e a escala de Satisfação no trabalho proposta por
Siqueira (1995).
Os dois estudos se configuram em instrumentos ou ferramentas que permitem objetivar ou
quantificar algo tão subjetivo como a satisfação ou o prazer em trabalhar. Residindo neste ponto a
consonância entre as propostas.
Nesta perspectiva Silva, Ramos e Campos (2004) defendem que a satisfação gera o que eles
denominam de comprometimento afetivo e comprometimento calculado. Uma vez satisfeito o
colaborador passa a se comprometer com a organização em que atua.
E segundo estes autores, a satisfação é influenciada por cinco fatores conforme
demonstrado na figura 2.

Remuneração

Sistema de
Trabalho

Aprendizagem
e motivação

Gestão de
problemas

Ambiente de
trabalho

Figura 2: Fatores que interferem na satisfação do empregado
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Já A Escala de Satisfação no Trabalho- EST proposta por Siqueira (1995) é composta por 25
itens distribuídos em 5 dimensões. A figura 3 revela as dimensões que a escala pretende medir e
identificar a satisfação.

Satisfação com os
colegas

Satisfação com os
salários

satisfação com as
chefias

Satisfação com as
promoções

Satisfação com a
natureza do
trabalho

Figura 3: Dimensões da Satisfação presentes na Escala EST.

O Primeiro ponto comum identificado entre os dois modelos é o fator salarial. É fato que
Silva, Ramos e Campos (2004) contemplam a remuneração que é a junção de salários com
benefícios e Siqueira (1995) enfatiza o salário e a comparação que o funcionário faz entre esforço do
seu trabalho e o recebimento.
A satisfação com a natureza do trabalho também se traduz num ponto em comum com os
dois modelos. Denominada por Silva, Ramos e Campos (2004) como sendo sistema de trabalho.
Neste ponto, os dois modelos lançam luz sobre a execução e desafios relacionados às tarefas
realizadas durante o trabalho.
Apesar de na teoria dos dois fatores preconizada por Herzberg entender que a relação com a
liderança é um fator insatisfaciente, ou seja, se for uma relação positiva, não aumenta a satisfação;
mas se for conflituosa, gera a insatisfação (ROBBINS, 2005). Os dois modelos enfatizam a questão da
relação com as chefias e a maneira como os problemas são conduzidos e resolvidos.
O fator satisfação com os colegas proposto por Siqueira (1995) contempla uma parte do
critério apresentado por Silva, Ramos e Campos (2004), denominado de ambiente de trabalho. As
relações de amizade, o espírito de colaboração e os relacionamentos entre as pessoas, e até mesmo
o clima organizacional, interferem na satisfação.
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Por outro lado, Silva, Ramos e Campos (2004) chamam a atenção para a influência da
aprendizagem e motivação na satisfação. Este ponto concorda com a teoria dos dois fatores
proposta por Herzberg que os classifica como fatores Satisfacientes (ROBBINS, 2005).
Já escala EST, proposta por Siqueira (1995) lança luz sobre a contribuição das promoções
para o alcance e crescimento da satisfação com o trabalho. A política de promoção adotada pela
organização, as oportunidades de crescimento e garantias são balizadoras deste quesito.

5. CONCLUSÕES
O presente artigo objetivou apresentar uma análise teórica sobre o tema satisfação no
trabalho. A pesquisa realizada permite concluir que apesar da subjetividade inerente ao tema;
existem na literatura modelos que se propõe a investigar e medir a satisfação no trabalho.
Nesta linha de pensamento foi realizada uma comparação com duas propostas: a de Silva,
Ramos e Campos (2004) com a de Escala de satisfação no trabalho proposta por Siqueira (1995). A
pesquisa permite concluir que os autores percebem os fatores que interferem na satisfação do
trabalho de maneira muito aproximada. A variação ocorre em muitas situações de acordo com a
denominação dada ao critério, mas que de fato na essência são sinônimos.
Os dois modelos analisados apresentam cinco fatores ou dimensões que interferem na
satisfação no trabalho. Entre os fatores de concordância dos dois modelos estão: a remuneração,
o trabalho e suas tarefas, a influência da liderança ou chefia e a relação com os colegas ou pares.
Entre os pontos divergentes estão a aprendizagem e motivação e as promoções.
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RESUMO
No presente trabalho foram postas algumas indagações a
respeito do desenvolvimento dos alunos que ingressam
no instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Norte (IFRN), campus Nova Cruz. Com
relação às matérias de cálculo, no intuito de identificar
quais fatores que influenciam direta ou indiretamente na
absorção dos conteúdos. Mediante a isso, a presente
pesquisa é de natureza quantitativa, qualitativa e
descritiva. Os dados foram obtidos através de um
levantamento de campo que contou com a participação
de 32 discentes do primeiro período do curso de
administração na modalidade integrada. Sendo a
amostragem não probabilística por conveniência. Os

resultados demonstram que estes alunos enfrentam
dificuldades de aprendizagem em relação ás matérias de
cálculo. Apesar de possuírem formações básicas em
diferentes ambientes escolares de ensino publico e
privado. Com isso, percebe-se que dentre os fatores
citados, a absorção do conteúdo em si não depende
obrigatoriamente do ambiente escolar ao qual o aluno
residiu, mas a falta de dinamismo, foco e explicação
representa significância quanto ao desempenho. Dado o
exposto, uma possível alternativa para supervisionar a
aprendizagem dos mesmos dá-se por meio do feedback
emitido pelos próprios discentes.

PALAVRAS-CHAVE: : Desenvolvimento , Matérias de cálculo, Fatores determinantes , Feedback.

ABSTRACT
In the present work we put some questions about the
development of students who enter the Federal Institute
of Education, Science and Technology of Rio Grande do
Norte (IFRN) campus New Cross. With regard to matters
of calculation, in order to identify factors that directly or
indirectly influence the absorption of content. Through
this, the present research is quantitative, qualitative and
descriptive. Data were collected through a field survey
that had the participation of 32 students of the first
management course of the period in integrated mode. It
is a non-probabilistic convenience sampling. The results
show that these students face learning difficulties in
relation to the subjects of calculation. Although they

have basic training in different school environments of
public and private education. Thus, it is clear that among
the aforementioned factors, the absorption of the
content itself does not necessarily depend on the school
environment to which the student lived, but the lack of
dynamism, focus and explanation is significant for
performance. Given the above, a possible alternative to
oversee the learning of them is given by the feedback
given by the students themselves.

KEYWORDS: Development , exact Matters, Analysis, Feedback.
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1. INTRODUÇÃO
Nos dias de hoje, existe uma grande demanda de indivíduos querendo cada vez mais se
capacitar para atingir uma boa formação acadêmica. Porém existem vários aspectos que podem
interferir, dificultando assim a aprendizagem. Fazendo com que, uma porcentagem destes acabe
desistindo ou tendo uma formação de baixa qualidade.
Não se tem certeza sobre a origem desses aspectos. Eles podem estar presentes no dia-adia dos estudantes se colocando como dificuldades externas ou encontram-se neles próprios.
influenciando no modo de pensar e agir de cada jovem. Sabe-se que o ambiente social é um meio
que influencia diretamente no comportamento das pessoas, podemos usar como exemplo, para
comprovar tal ideia a experiência de Hawtorne (CHIAVENATO, 2003). Contudo, por possuírem
características distintas (personalidade) podem produzir de forma diferenciada o alcance dos
mesmos resultados.
No processo de ensino aprendizagem os alunos se deparam com o mundo desconhecido,
cheio de possibilidades, cada uma com sua peculiaridade. Tem disciplinas que são desenvolvidas e
absorvidas intelectualmente mais rápidas, enquanto outras enfrentam um longo processo até que
se consolidem no desenvolvimento do aluno. Este tipo refere-se ás matérias de cálculo (exatas)
que requerem certo tipo de lapidação, onde a existência de determinados fatores podem provocar
a Ascenção ou o declínio dos estudantes. Uma vez que, o sistema de aprendizagem é algo
acumulativo e a forma como é organizado as informações/conteúdos que implicação no grau de
aprendizagem dos indivíduos. Podendo estes estarem sujeitos a enfrentarem certos problemas
decorrentes da execução de algumas atividades.
Por isso, torna-se bastante viável identificar quais fatores estão interferindo na
consolidação dos assuntos das matérias de cálculos por partes dos alunos. Além de demonstrar
alternativas que viabilizam desenvolvimento e maturação dos discentes nas disciplinas de cálculos.
Com isso, uma das possíveis formas para supervisionar/avaliar a aprendizagem dos mesmos, dá-se
por meio do feedback emitido pelos próprios estudantes. Tendo em vista que o feedback ou
retroalimentação é uma maneira de comunicação.
Diante do exposto, a presente pesquisa tem como objetivo identificar quais fatores que
influenciam de forma direta ou indiretamente no desenvolvimento dos jovens calouros. Para
alcançar tal objetivo, fez necessário a aplicação de 32 questionários que continha sete questões,
dentre elas, quatro abertas e três fechadas, direcionados aos alunos ingressantes do ano de 2015
do curso de administração da modalidade integrada do IFRN campus Nova Cruz.
Nessa ótica, considera que o presente estudo é relevante: para a comunidade acadêmica,
para os professores e para o pesquisador. Para a comunidade acadêmica que irá dispor de um
material com viés bastante informativo e educativo, uma vez que perpassa informações sobre
alguns fatores que venham interferir no desempenho das atividades que envolvem disciplinas de
cálculos, além de estar ciente sobre como mudar determinada situação a partir de determinadas
alternativas, uma delas é o feedback. Para os professores que irão dispor de uma ferramenta de
auxilio. Ajudando-o a viabilizar e aplicar a sua metodologia de ensino, a fim de promover o êxito
dos estudantes. Para o pesquisador....
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Para atender os objetivos propostos, a presente pesquisa foi estruturada da seguinte
forma: no primeiro capítulo encontra-se a introdução cujo objetivo é apresentar ao leitor uma
prévia do assunto abordado, além dos objetivos do estudo e a justificativa, com a finalidade de
apresentar a relevância desta pesquisa. No segundo capítulo apresenta-se a fundamentação
teórica contendo os principais temas abordados na pesquisa:
No terceiro capítulo é apresentada a metodologia. No quarto capítulo consta a análise e
discussão dos resultados, enquanto que no quinto capítulo é relatada as considerações finais. Por
fim, apresentam-se as referências utilizadas na presente pesquisa e o apêndice.

2. REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO
2.1 O papel da educação
Devido ao grande desenvolvimento tecnológico e globalização, que surgiram com mais
intensidade, com a revolução industrial e estão cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas.
Percebe-se que as mesmas começam a agir de forma mais passiva, esse aspecto é notado com
mais facilidade nos adolescentes. O que pode vim ocasionar dependências na sua vivência se
extrairmos um simples mecanismo, como por exemplo, uma calculadora que efetua apenas as
quatro operações básicas. Essa passividade/ acomodamento dificulta o processo de aprendizagem
em algumas matérias que necessitam de um raciocínio lógico mais aguçado. No caso das ciências
exatas: matemática, física, química, entre outras. Embora, tratem de alguns fenômenos
diferentes, todas têm em comum os cálculos matemáticos que geram o medo em algumas
pessoas.

Isto costumar acontecer já no inicio da vida escolar, as pessoas desenvolvem por
ela um entre dois tipos de sentimentos opostos: paixão por parte da minoria, e
aversão, da parte da maioria[...] embora com certa tristeza, é preciso ser dito que
alguns professores não estão isentos de culpa no desencaminhamento de jovens
que, devidamente motivados, poderiam alinhar-se entre os que se sentem à
vontade nos domínios da Rainha das ciência, outra parcela de culpa cabe aos
livros–texto”.(GARBI, 2010)

Os professores em geral mostram a matemática como um corpo de
conhecimentos acabado e polido. Ao aluno não é dado em nenhum momento a
oportunidade ou gerada a necessidade de criar nada, nem mesmo uma solução
mais interessante. O aluno assim, passa a acreditar que na aula de matemática o
seu papel é passivo e desinteressante [...] Em nenhum momento no processo
escolar, numa aula de matemática geram-se situações em que o aluno deva ser
criativo, ou onde o aluno esteja motivado a solucionar um problema pela
curiosidade criada pela situação em si ou pelo próprio desafio do problema. Na
matemática escolar o aluno não vivencia situações de investigação, exploração e
descobrimento. ( D’AMBROSIO,1989)
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Neste caso, as aulas de matemática devem ser o mais participativa possível, com alunos
tirando suas dúvidas e criando dinamismo na sala de aula, visando novas descobertas, ampliando
os conhecimentos e assim evitando essa passividade. Uma alternativa para despertar a vontade de
resolver problemas que envolvam cálculos, seria fazer uso do que estar mais presente no
cotidiano dos alunos, a tecnologia, jogos, gincanas e assim tentar introduzir os conteúdos durantes
estas praticas. Dessa forma a passividade deixara de existir, logo que os mesmos se encontrariam
mais interessados e motivados a descobrir o mundo dos cálculos.

3. METODOLOGIA
A pesquisa adotada para elaboração do trabalho é do tipo quantitativa. De acordo com
Malhotra (2005), “ela busca uma evidencia conclusivo, que é baseado em amostras grandes e
representativas e, de alguma forma, aplica análise estática” (MATROLHA, 2005, p. 114). Também
descritiva Conforme explica Gil (2008) “as pesquisas deste tipo têm como objetivo primordial a
descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de
relações entre variáveis” (GIL, 2008, p. 28). O método utilizado para coleta de dados foi o
levantamento de campo, conhecido como survey. Para Gil (Ibid) “as pesquisas deste tipo se
caracterizam pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer”.
A pesquisa foi realizada com os alunos da turma de primeiro ano do curso de
administração da modalidade integrado do IFRN campus Nova Cruz, ingressantes do ano de 2015.
Sendo 31 questionários aplicados de forma não probabilística por conveniência. De acordo com
Malhotra (2005), “na amostragem por conveniência, como se deduz pelo nome, tenta obter uma
amostra de elementos com base na conveniência do pesquisador” (MALHOTRA, 2005, p. 266).
Nesse trabalho foi utilizado o questionário como sendo o método de coleta de dados.
Segundo Gil (2008):

“...pode-se definir questionário como a técnica de investigação composta por um
conjunto de questões que são submetidas a pessoas com propósito de obter
informações sobre conhecimentos, crenças, valores, interesses, expectativas,
aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc”, (GIL, 2008,
p.121).

O questionário utilizado na presente pesquisa era composto por 7 questões fechadas e
abertas, de múltipla escolha.
Para realizar a análise dos dados do presente estudo, utilizou-se o software Microsoft Excel
2010. Este programa permitiu a tabulação dos dados, verificação das respostas absolutas e
formulação de gráficos, promovendo uma melhor organização e intepretação dos dados
coletados. A intepretação foi realizada de modo quantitativo e qualitativo.
Dessa forma, permitiu extrair o conhecimento sobre alguns motivos indagados por partes
dos respondentes que influenciam o desenvolvimento baixo ou alto em matérias de cálculos.
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4. RESULTADOS E DISCURSÕES
Inicialmente procurou-se saber a composição da turma ( escolas públicas e privadas), ou seja,
o ambiente escolar no qual os discentes residiam antes de ingressarem no Campus Nova Cruz.
Observe os resultados no gráfico 1.

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

56%
44%

20,00%
10,00%
0,00%

publica

privada

Gráfico 1: Alunos ingressantes de escolas públicas e privadas

Observou-se no Gráfico 1 que 44% vêm de escolas públicas, enquanto 56% de escola
privada. Esse resultado demonstra que existe uma expressiva heterogeneidade de estudantes,
com relação à formação de suas bases fundamentais.
Buscou-se identificar uma quantidade numérica de discentes com dificuldades nas
matérias de cálculos. Conforme o Gráfico 2, 94% disseram que sim e 6% afirmaram que não. Com
isso, torna claro que a maior parte dos entrevistados possui grande dificuldade em matérias de
cálculos. Que podem ser ocasionadas por diversos fatores externos ou internos, ligados a vida
escolar da cada um deles.

100,00%
80,00%

94%

60,00%
40,00%
20,00%

6%

0,00%
sim

não

Gráfico 2: Alunos que afirmam ter dificuldades nas matérias de cálculos

No intuito de afunilar os resultados foram postas três matérias que envolvem cálculo, são
elas matemática, física e química. Averiguou-se no Gráfico 3, as matérias que representam maior
índice de dificuldade segundo a percepção dos entrevistados, onde 68% afirmaram física sendo a
matéria que produz maior dificuldade, e com mesmos percentuais 16% matemática e química.
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Gráfico 3: Matérias que representam maior índice de dificuldade

Sabendo que existem as dificuldades em determinadas disciplinas, questionou-se o que
estaria levando os alunos a elas. Para isso, propor-se aos estudantes realizarem uma autoanalise,
ou seja, uma avaliação individual do desempenho. Conforme demostra o Gráfico 4, 50%
consideram regular o seu desempenho, 28% afirmaram serem ruins, enquanto 13% se analisam
como bons e avaliaram como péssimo 9%.
50%
50,00%
40,00%
28%
30,00%
20,00%

13%

9%

10,00%

0,00%
bom

pessimo

regular

ruim

Gráfico 4: Avaliação individual de desempenho

Estando ciente das dificuldades correlacionada as matérias de cálculos e o conhecimento
individual do desempenho perceptível de cada estudante. Procurou-se saber por meio dos
entrevistados maneiras que pudessem alavancar positivamente esse desempenho. De acordo com
a Tabela 1, 41% relataram que explicar melhor o conteúdo seria uma boa solução. Já 31% disseram
dinamismo, enquanto 28% que a opção estudar mais seria bastante viável.
Tabela 1: Formas de melhorar o desempenho

Melhorias

N(quantidades
de alunos)

(%)

Dinamismo na aula

10

31%

Estudar mais

9

28%

Explicar melhor o conteúdo

13

41%
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Total

32

100,00%

Também buscou-se saber se os discentes tinham rotinas de estudos. Pode-se observar no
Gráfico 5, que 69% afirmaram não possuírem nenhuma rotina. Contudo, isso não significa que
eles não estudem, apenas não aderem uma rotina cronológica/temporal programada. Por sua vez,
31% disseram que sim, que detém rotinas de estudos.

80,00%
60,00%

40,00%

69%

20,00%

31%

0,00%
não

sim

Gráfico 5: Rotinas de estudos

Caso os alunos tivessem alguma rotina de estudo, fez necessário questionar quais eles
adotavam para fixação dos conteúdos. Conforme o Gráfico 6, 47% afirmaram estudar em casa.
Outros 47% disseram nenhuma das opções e C.A. contabilizando 6%. Fica evidente que parte
expressiva dos alunos não adota nenhuma rotina de estudo, porém estudar em caso é meio mais
procurado pelos discente.

50,00%
40,00%
47%

30,00%

47%

20,00%
10,00%
6%
0,00%
C.A

estudar em casa

nenhuma

Gráfico 6: Qual tipo de rotina que o aluno adota.

Após a apresentação e a análise dos resultados obtidos na presente pesquisa, a seguir
iremos expor as considerações finais.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A maioria dos alunos desta turma vem de escolas privadas da região agreste, no entanto,
percebemos que as dificuldades encontradas são homogenias na turma, o que nos leva a pensar
que a diferença do ensino fundamental, tanto em escolas privadas como em escolas públicas não
é tão grande, ou seja, ambas as bases estão em níveis paralelos. E que as matérias que
representam maior dificuldade quanto ao aprendizado, são elas: Física, Matemática e Química.
Além disso, a proposta da autoanalise mediada pelos alunos permitiu representar o grau
de desempenho que ambos detiam nas matérias de cálculos. Onde a opção regular se destaca. Foi
visto a parti disso, maneiras que pudessem alavancar positivamente esse desempenho. Nessa
ótica os quesitos estudar mais, dinamismo na sala e explicação do professor são as formas mais
viáveis de aumentar o rendimento acadêmico e cognitivo dos alunos na resoluções de atividades.
Com isso, percebe-se que possivelmente são a falta desses fatores que estão implicando na não
aprendizagem dos discentes. Em relação as rotinas estudantis, grande maioria dos discentes da
turma não adota uma rotina e os que adotam compondo cerca de 31% do percentual, preferem
estudar em casa do que frequentar os C.A.s disponibilizados pelo campus.
Logo, o problema não decorre somente das bases, mas de vários outros fatores.. Para que,
os mesmo desenvolvam seu conhecimento nas matérias exatas é aconselhável buscar: ler livros,
assistir vídeo aulas, frequentar os C.A.s e participar mais das aulas expondo suas duvidas, criar
grupos de estudos que possam frequentar o campus no turno inverso, ou seja, aumentar a
socialização da sala, desta forma, um colega pode auxiliar o outro na solução de exercícios,
aumentar o dinamismo nas aulas.
O desenvolvimento acontece através da iniciativa de querer melhorar sempre mais um
pouco. Para tira notas boas seria preciso que a maioria dos alunos adotasse rotinas estudantis,
dessa forma, eles desenvolveriam mais o seu conhecimento, preenchendo as suas dificuldades
acumuladas dos anos anteriores.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo analisar a
qualidade de vida no trabalho em uma escola da rede
pública de ensino fundamental, fazendo a correlação
entre a qualidade de vida no trabalho (QVT) e o estilo de
vida (EV) do trabalhador, mais precisamente o
comportamento preventivo do trabalhador quanto à sua
saúde. Para a confecção deste artigo utilizou-se uma
amostra de 8 pessoas dentro do universo de 17 pessoas.
Foram utilizados dois questionários um sobre QVT e outo

sobre EV. Os resultados mostram que a maioria dos
funcionários está satisfeitos com seus salários,
participação nas ideias, estrutura da escola e outros
fatores, mas também há funcionários que não estão
satisfeitos e que representam uma minoria e assim
relacionar estes fatores com a qualidade de vida sabendo
se problemas que aparecem no trabalho afetam na vida
pessoal.

PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de vida, estilo de vida, comportamento preventivo, correlação.

CASE STUDY: ANALYSIS OF QUALITY OF LIFE AT WORK RELATED TO THE BEHAVIOR
OF PREVENTIVE OCCUPATIONAL HEALTH IN A PUBLIC SCHOOL NETWORK
ABSTRACT
This study aims to analyze the quality of working life in a
public school elementary school, making the correlation
between the quality of working life (QWL) and lifestyle
(EV) worker, more precisely preventive behavior of
workers about their health. For the manufacture of this
article was used a sample of 8 people 17 people within
the universe. Two questionnaires one on QWL and outo

on EV have been used. The results show that most
employees are satisfied with their salaries, participation
in ideas, school structure and other factors, but there are
also employees who are not satisfied and that a minority
and thus relate these factors with quality of life knowing
if problems that arise at work affects personal life.

KEYWORDS: Quality of life, lifestyle, preventive behavior, correlation.
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1. INTRODUÇÃO
Existem vários conceitos sobre o que de fato seria a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT),
por se tratar de um tema bastante complexo e abrangente, contudo cada autor define a QVT de
acordo com os aspectos que julgam serem mais importantes. Um desses conceitos é o de
Fernandes (1996), que define como uma gestão dinâmica e contingencial de fatores físicos,
tecnológicos e sócio-psicológicos que afetam a cultura e renovam o clima organizacional,
refletindo-se no bem estar do trabalhador e na produtividade das empresas.
O profissional da educação desenvolve uma das atividades mais importantes da sociedade.
E esta responsabilidade recai por cada funcionário/servidor que de alguma forma contribui para a
educação. Seja um professor (a), merendeiro (a), faxineiro (a), etc. que ao atuar em suas
profissões devem garantir excelência em tudo o que fazem, porque afinal de contas o seu trabalho
deve ser feito da melhor forma possível, mas para se realizar um bom trabalho, e da melhor forma
possível, é necessário que o empregado tenha mais do que sua simples tarefa diária a cumprir. Ele
precisa de QVT, pois sem QVT as tarefas não serão desempenhadas da melhor forma, porque o
profissional não se sentirá bem dentro do ambiente de trabalho.
A escola tem grande importância na sociedade, e os funcionários que a compõe também, e
por isso é necessário que os mesmos tenham qualidade de vida em seu trabalho, para que ele
venha a ser realizado com eficiência e eficácia, pois como afirma Carlotto, (2002, 2004) o
desempenho destas atividades exige uma boa saúde física e mental por possuir grandes esforços
físicos e psíquicos, desta forma, para se realizar um bom trabalho, seja em qualquer área, é
necessário que haja qualidade de vida para os funcionários no ambiente de trabalho.
Todos os ambientes de trabalho devem buscar doar aos seus empregados uma boa QV,
entretanto este trabalho está buscando analisar a QVT dos empregados da escola X, para que se
saiba como os mesmos se encontram, ou não, realizados em seu trabalho.
Desta forma, o trabalho teve como objetivo principal conseguir chegar a uma análise
satisfatória a respeito da Qualidade de Vida no Trabalho da Escola X de rede pública, que teve
como intuito responder se: o comportamento preventivo com a saúde afeta na qualidade de vida
do trabalhador. Tendo como objetivos específicos Reconhecer o perfil dos trabalhadores da escola
X, Reconhecer os níveis de satisfação com o trabalho, Identificar os principais indicadores de
insatisfação com o Trabalho e Correlacionar a QVT com o estilo de vida do trabalhador.
Este trabalho se justifica, pois é de grande importância para qual quer empresa que o
funcionário desempenhe suas atividades da melhor forma possível, e para que isso aconteça é
necessário saber quais são os fatores que afetam seu desempenho profissional, tanto para o lado
positivo quanto para o negativo. Assim com essas informações a organização poderá proporcionar
um ambiente que faça seu profissional se sentir bem, acarretando na melhora da produtividade.

2. METODOLOGIA
A pesquisa utiliza uma abordagem quantitativa, empírica, de campo, exploratória, com
aplicação de questionários semiestruturado; teve como população 17 funcionários sendo
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professores, agentes de serviços gerais, merendeiras e porteiro pertencente a uma escola da rede
pública de ensino fundamental.

3. AMOSTRA
A amostra compreende 45% da população total da escola com funcionários de ambos os
sexos, o que representa oito funcionários sendo 50% homens e 50% mulheres, que trabalham de
carteira assinada, com mais de três meses de trabalho e de diferentes áreas de atuação. Todos os
funcionários abordados para a pesquisa deram retorno aos instrumentos sendo assim a margem
de erro desta pesquisa é quase que zero. Logo a mostra ficou constituída por quatro professores,
duas merendeiras, um agente de serviços gerais e uma porteira. A média de idade de todos os
funcionários é de 32,8 anos e o desvio padrão é de 8.8 anos, considerando só os professores a
média de idade é de 35 anos e o desvio padrão é de 8.6 anos, já dos demais funcionários a média
de idade é de 30,7 anos e o desvio padrão é de 8.4 anos.
Tabela 1: Descrição da amostra em relação aos aspectos sócios demográficos e profissionais dos
funcionários da escola.
Variáveis

%

Sexo
Masculino

50%

Feminino

50%

Ciclos vitais
Até 29 anos

63%

De 30 a 39 anos

0%

De 40 a 49 anos

37%

Estado civil
Casado

75%

Outro estado civil

25%

Ciclos de desenvolvimento profissional
0 - 1 ANO

50%

2 - 6 ANOS

37,50%

7 ANOS ou mais

12,50%

Formação
Ensino fundamental completo

12,50%

Ensino médio completo

37,50%

Graduação completa

12,50%

Superior incompleto

25%

Superior completo

12,50%

4. INSTRUMENTOS
Foram utilizados dois instrumentos para a coleta de dados. O primeiro questionário sobre
QVT e o segundo sobre EV de Nahas. O primeiro questionário que se refere à qualidade de vida do
trabalhador contém 35 questões distribuídas em oito categorias que se mostram a seguir:
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Salário (compensação): referem-se à satisfação ou insatisfação do trabalhador em relação
ao seu salário, as recompensas e a participação, benefícios extras (alimentação, transporte, etc.) e
a comparação entre o próprio salário com o dos colegas.
Condições de trabalho: refere-se à satisfação do trabalhador com a jornada de trabalho
semanal, a quantidade de trabalho, usos de tecnologias, equipamentos de segurança e o cansaço
que o trabalho lhe causa.
Uso das capacidades no trabalho: refere-se à satisfação que o trabalhador tem com a sua
autonomia (oportunidade de tomar decisões), importância do seu trabalho, a possibilidade de
desempenhar várias tarefas e trabalhos, a sua avaliação de desempenho e a responsabilidade do
trabalho que o foi atribuído.
Às oportunidades que são possíveis no trabalho: refere- se à satisfação ou insatisfação do
trabalhador com as oportunidades de crescimento no trabalho, treinamentos oferecidos,
frequência de demissões e incentivo de estudo pela empresa.
À integração social no trabalho: refere-se à satisfação ou insatisfação do trabalhador com a
discriminação no trabalho, relacionamento com colegas e chefes, comprometimento com o
trabalho da equipe que participa e a valorização de ideias e iniciativas.
Constitucionalismo (respeito às leis): refere-se à satisfação ou insatisfação do trabalhador
com os direitos do trabalhador concedidos pela empresa, liberdade de expressão, as normas e
regras e respeito à individualidade.
Espaço que o trabalho ocupa na vida do trabalhador: refere-se à satisfação ou insatisfação
do trabalhador com a influência do trabalho na vida/rotina familiar, possibilidade de lazer e
horários de trabalho e descanso.
À relevância social e importância do trabalho para o trabalhador: refere-se à satisfação ou
insatisfação do trabalhador com o orgulho de realizar seu trabalho, imagem da empresa perante a
sociedade, integração comunitária, avaliação dos serviços e produtos prestados pela empresa e a
política de recursos humanos.
O segundo questionário contém quinze questões e está subdividido em cinco quesitos, são
eles nutrição, atividade física, comportamento preventivo, relacionamento e controle do stress e
reflete no estilo de vida de cada um dos trabalhadores. Mas este artigo tratou apenas o
comportamento preventivo para a sua elaboração, pois é um quesito que engloba um pouco de
cada um dos outros.

5. PROCEDIMENTOS
Para a realização da coleta de dados, a principio entramos em contato com a Diretora da
escola para pedir a autorização para realizar-se pesquisa, após o primeiro contato e a aceitação da
realização da pesquisa, levamos a carta de apresentação até a escola, que explicava
detalhadamente como se iria realizar a coleta de dados, e o termo de anuência, ao qual os
funcionários assinavam concordando em participar da pesquisa para que a responsável pela
instituição concordasse legalmente com as exigências da pesquisa.
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O Questionário foi aplicado no horário de trabalho dos funcionários, os mesmos tiveram a
autorização da diretora para responder. E antes de o aplicarmos, os funcionários da instituição
assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, concordando legalmente com a
participação da pesquisa e a publicação dos resultados.

6. ANÁLISE ESTATÍSTICA
A análise estatística compreendeu a distribuição de dimensões dos requisitos e
componentes da qualidade de vida do trabalhador e do estilo de vida. Utilizou-se o Excel como
ferramenta para realizar os cálculos necessários para a obtenção dos resultados e as formulas
utilizadas foram a de media, desvio padrão, correlação e regra de três.
Os índices das dimensões foram classificados da seguinte maneira: de 0% a 24% muito
insatisfeito, de 25% a 49% insatisfeito, de 50% a 74% nem satisfeito nem insatisfeito (indecisos),
de 75% a 99% satisfeito, 100% muito satisfeito.

7. RESULTADOS
A partir da análise dos dados podemos observar que há apenas quatro requisitos que
apresentam a insatisfação dos funcionários, são eles compensação justa e adequada (salários),
condições de trabalho, às oportunidades que o trabalhador possui no trabalho e à integração
social do trabalho, todos apresentam a porcentagem de 12,5%. Apenas à integração social do
trabalhador no trabalho apresenta dois níveis de dimensões dos cinco mostrados e os menores
níveis de satisfação são compensação justa e adequada (salário), condições de trabalho e as
oportunidades que o trabalhador tem de crescer no trabalho. Contudo, este artigo irá abordar o
comportamento preventivo do trabalhador correlacionado a qualidade de vida no trabalho.
Tabela 2: Distribuição das frequências de dimensões da avaliação da qualidade de vida no trabalho de
todos os requisitos.
Dimensões
Compensação justa e adequada
(Salário)
Condições de trabalho
Usos da própria capacidade no
trabalho
Às oportunidades que você tem no
seu trabalho
À integração social no seu trabalho
Constitucionalismo (respeito às leis)
do seu trabalho
O quanto o trabalho ocupa na sua
vida
A relevância social e importância do
seu trabalho

Muito
insatisfeito

Insatisfeito

Indeciso

Satisfeito

Muito
satisfeito

0%
0%

12,50%
12,50%

62,50%
37,50%

25%
50%

0%
0%

0%

0%

12,50%

87,50%

0%

0%
0%

12,50%
12,50%

50%
0%

37,50%
87,50%

0%
0%

0%

0%

37,50%

62,50%

0%

0%

0%

25%

75%

0%

0%

0%

37,50%

62,50%

0%

Tabela 3: Distribuição das frequências de dimensões do estilo de vida do trabalhador de todos os
requisitos.
Dimensões
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Nutrição

37,50%

25%

37,50%

Atividade física
Comportamento
preventivo

62,50%

12,50%

25%

0%

25%

75%

Relacionamentos

12,50%

50%

37,50%

Controle do stress

0%

25%

75%

Em relação às dimensões do estilo de vida do trabalhador pode-se observar que o maior
índice negativo é do quesito atividade física e é o mesmo que apresenta o menor índice positivo.
Somente dois quesitos apresentaram 0% de índice negativo, ou seja, os trabalhadores se
preocupam mais em controlar o stress e seu comportamento preventivo do que praticar atividade
física, porém a atividade física é um fator pertencente ao comportamento preventivo que os
trabalhadores em sua maioria não praticam. O quesito mais intermediário de todos os cinco é o de
relacionamentos, ou seja, os trabalhadores tentam manter relações amigáveis com as pessoas que
os cercam. Sobre o quesito nutrição é possível perceber que ele é o mais bem dividido entre os
níveis negativo, intermediário e positivo.
Tabela 4: Correlação dos valores médios entre a qualidade de vida no trabalho e o comportamento
preventivo do trabalhador.
Dimensão

Correlação

QVT1

0,21

QVT2

0

QVT3

0,35

QVT4

0,27

QVT5

0,33

QVT6

-0,16

QVT7

-0,11

QVT8

0,24

Antes de falar sobre os resultados das correlações deve-se ressaltar que para a correlação
quanto mais próximo de 1 a correlação entre duas variáveis estiver significa que estas variáveis se
relacionam juntas, quando a correlação der igual a 0 significa que as duas variáveis não tem
relação alguma e quanto a correlação for mais próxima de -1 significa que as duas variáveis andam
em direções opostas.
De acordo com os dados da tabela acima não há grandes correlações próximas de 1, ou
seja, as correlações que não são igual a zero e nem negativas não se relacionam tanto com o
comportamento preventivo de modo geral de todos os funcionários. A dimensão três que se
refere ao uso da capacidade no trabalho possui no trabalho do questionário de qualidade de vida
no trabalho é o que tem a maior correlação 0,35 com o comportamento preventivo do
trabalhador. A segunda maior correlação está para a dimensão cinco que se refere à integração
social no trabalho. A dimensão dois se refere às condições no trabalho para o trabalhador é o
único que teve correlação 0 com o comportamento preventivo do trabalhador o que significa que
estas duas dimensões de diferentes questionários não têm nenhum tipo de relação. As dimensões
seis e sete de QVT se referem respectivamente ao constitucionalismo (respeito às leis) do trabalho
e o tempo que o trabalho ocupa na vida de seus funcionários tiveram correlações negativas com o
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comportamento preventivo o que atribui que elas possuem comportamentos opostos (mesmo
que fracos) ao comportamento preventivo do trabalhador com a sua saúde.
Tabela 5: Correlações dos valores médios entre a qualidade de vida no trabalho e o comportamento
preventivo dos professores.

Dimensão

Correlação

QVT1

0,47

QVT2

0,24

QVT3

0,08

QVT4

0,34

QVT5

0,29

QVT6

O,13

QVT7

-0,37

QVT8

-0,01

Os dados que mostram a correlação dos professores com o comportamento preventivo
indicam que a dimensão um do questionário de QVT referente à compensação justa e adequada
(salário) tem a maior correlação 0,47 com o comportamento preventivo do trabalhador, as
dimensões sete e oito que representam respectivamente há o tempo em que o trabalho ocupa
vida do trabalhador e relevância social e importância do seu trabalho tiveram correlações
negativas em relação ao comportamento preventivo o que indica que estas dimensões de QVT e
EV mantêm comportamentos opostos entre si, a maior relevância disso vai para o quesito sete.
Tabela 6: Correlações dos valores médios entre a qualidade de vida no trabalho e o comportamento
preventivo dos demais funcionários.

Dimensão

Correlação

QVT1

0,03

QVT2

-0,37

QVT3

1

QVT4

0,42

QVT5

0,98

QVT6

-0,73

QVT7

0,14

QVT8

0,65

De acordo com a tabela acima para as merendeiras, porteira e auxiliar de serviços gerais a
dimensão três do questionário QVT que trata do uso das capacidades do trabalhador no trabalho
se relaciona concretamente com o comportamento preventivo com a saúde do trabalhador com
correlação 1, a dimensão cinco que trata da integração social no trabalho tem correlação 0,98 de
relacionamento quase que concreto com o comportamento preventivo. Já as dimensões dois e
seis possuem correlações negativas o que significa que essas dimensões tem relação oposta com o
comportamento preventivo, com ênfase para a dimensão seis que tem a correlação negativa de 0,73 que é muito próxima de -1.

XII CONGIC | II
II SECITEX

1773

Comparando as diferentes correlações de professores e demais funcionários da escola X,
obtemos que as correlações tanto para relacionamentos opostos ou juntos tem mais significância
na tabela 6 que representa os funcionários da escola tirando os professores. Na tabela 5 que
representa os professores, nas dimensões de um a seis de QVT tem correlações positivas com o
comportamento preventivo (EV) estas correlações são positivas, mas com índices baixos e tem as
dimensões sete e oito negativas, mas também com índices baixos. Já a tabela 6 que representa os
demais funcionários tem correlações positivas nas dimensões 1, 3, 4, 5, 7 e 8 com ênfase para a
dimensão três que teve correlação de relação com índice igual a 1 com o comportamento
preventivo do trabalhador e as dimensões dois e seis tiveram correlações negativas.

8. CONCLUSÃO
Através dos resultados obtidos neste artigo, pode-se concluir que em relação à Qualidade
de Vida no Trabalho, dos oito quesitos apresentados o nível de insatisfação aparece em quatro
deles, que são integração social do trabalhador no trabalho, compensação justa e adequada,
condições de trabalho e oportunidades que o trabalhador tem de crescer no trabalho. Não foi
apresentado algum nível na dimensão muito satisfeito por nenhum quesito.
Em relação ao Estilo de Vida dos trabalhadores é possível destacar que apenas os itens
comportamento preventivo e controle do stress apresentam 0% na dimensão negativa,
observando-se que para controlar o stress é necessário, dentre outras ações, ter um
comportamento preventivo, então é compreensível que estes tenham certa similaridade entre si,
e que o quesito de atividade física apresenta mais índice de negativo e o menor índice de positivo.
Contudo nota-se que os funcionários buscam mais controlar seu stress do que praticar atividade
física, que de certa forma pertence ao comportamento preventivo também, sendo que essa
preferência pode ser prejudicial para a saúde do trabalhador. Sobre o quesito relacionamentos,
notou-se que os trabalhadores, em sua maioria, tenta manter boas amizades sendo este um
aspecto extremamente positivo e necessário para qual quer empresa/instituição. O quesito
nutrição foi o mais dividido entre as dimensões intermediário e positivo, significando que boa
parte dos trabalhadores está preocupada com sua alimentação.
Nas correlações realizadas pelo presente artigo, que ao comparar as correlações dos
professores da escola X com os demais funcionários, percebe-se (tabela 4) que para os
relacionamentos, opostos e conjuntos, as correlações tem mais significado para os outros
funcionários do que para os professores (tabela 5) serem positivos, as suas dimensões ainda
apresentam baixos índices e que na correlação de todos os funcionários (tabela 6) a maioria dos
quesitos são positivos e que somente nessa tabela obteve-se uma correlação concreta, igual a 1.
Com a análise realizada através deste artigo foi possível perceber que os funcionários estão
satisfeitos com grande parte dos aspectos apresentados a eles em seu trabalho e que somente os
professores apresentam insatisfação a respeito de seus salários, infelizmente uma realidade muito
presente no Brasil, entretanto a realização do trabalho por um todo foi bastante satisfatória e
pôde proporcionar uma visão realista a respeito da situação de muitas escolas no Brasil, com seus
pontos positivos e negativos, podendo com isso gerar estratégias e ações para reparar suas falhas
e proporcionar outras melhorias que ainda são necessárias.
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RESUMO
Este trabalho acadêmico aborda a teoria dos dois fatores
(1968) de Frederick Herzberg, que engloba os fatores
motivacionais (responsáveis pela motivação dos
funcionários) e os higiênicos (encarregados de não
deixá-los desmotivados). Partindo da teoria, o presente
estudo tem o objetivo de analisar o nível de motivação
dos funcionários da empresa Y, considerando os aspectos
componentes dos fatores (motivacionais e higiênicos) e
constatar a veracidade ou não da teoria abordada no
contexto da atualidade. Para isso, realizou-se uma
pesquisa descritiva a respeito da empresa Y, um órgão
público da cidade de Nova Cruz, composto por 30
funcionários, e uma pesquisa bibliográfica sobre a teoria
dos dois fatores, baseada, principalmente, no livro de

CHIAVENATO (2010), CHIAVENATO (1999) e artigos que
abordam a mesma temática. A análise desenvolveu-se a
partir da comparação entre a realidade/dados coletados
e a teoria de Herzberg. Os dados foram coletados com a
aplicação de um questionário estruturado na empresa,
enquanto que a tabulação dos dados e a elaboração dos
gráficos foram realizadas no Microsoft Excel 2013. Assim,
os resultados permitiram concluir que os funcionários da
empresa Y estão, em sua maioria, motivados, tanto com
os fatores motivacionais como com os fatores higiênicos,
com isso, comprovou-se, também, a não veracidade
completa da teoria dos dois fatores. Desse modo, vê-se a
necessidade de novos estudos sobre o tema no contexto
atual, afim de entende-lo na perspectiva da motivação.

PALAVRAS-CHAVE: teoria dos dois fatores, Frederick Herzberg, fatores motivacionais e higiênicos, motivação.

MOTIVATION OF COMPANY EMPLOYEES Y: AN ANALYSIS FROM THE PERSPECTIVE
OF THE THEORY OF FREDERICK TWO FACTORS HERZBERG
ABSTRACT
This academic paper discusses the theory of two factors
(1968) Frederick Herzberg, which includes motivational
factors (responsible for employee motivation) and
hygiene (charge not let them unmotivated). Starting from
the theory, the present study aims to analyze the level of
motivation of Y employees, considering the component
aspects of factors (motivational and hygienic) and
establish the truth or otherwise of the theory discussed
in today's context. For this, there was a descriptive
research about the company Y, a public body of the city
of New Cross, consisting of 30 employees, and a
bibliographic research on the theory of two factors,
based mainly in the book of CHIAVENATO (2010)

CHIAVENATO (1999) and articles that discuss the same
topic. The analysis developed from the comparison
between reality/data collected and Herzberg theory.
Data were collected with the application of a structured
questionnaire in the company, while the tabulation of
the data and the preparation of charts were performed
in Microsoft Excel 2013. Thus, the results showed that Y
Company employees are mostly, motivated, both with
the motivational factors as with hygienic factors,
therefore, it was shown also not complete veracity of the
theory of two factors. Thus, we see the need for new
studies on the subject in the current context, in order to
understand it from the perspective of motivation.

KEYWORDS: theory of two factors, Frederick Herzberg, motivational and hygiene factors, motivation.
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1. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, o mundo vem sofrendo inúmeras mudanças em diversos contextos,
entre esses encontra-se o do mercado de trabalho. A globalização, a inovação e o crescimento das
tecnologias estão ampliando os conhecimentos (CHIAVENATO, 2010) e, com isso, aumentam os
níveis de exigências. Assim, as organizações necessitam adaptar-se rapidamente aos moldes do
mercado para sobreviver, tendo em vista a competitividade eminente (CHIAVENATO, 2010). Para
isso, é necessário que as empresas invistam na qualidade de vida do seu pessoal, buscando
motivá-los para que, dessa forma, aumentem sua produtividade e, consequentemente, a da
empresa.
Tendo em vista este cenário, a teoria dos dois fatores, criada por Frederick Irving Herzberg,
psicólogo, consultor e professor universitário americano, busca analisar a motivação dos
trabalhadores no ambiente de trabalho, através dos fatores geradores de satisfação
(motivacionais) e de insatisfação (higiênicos).
Para tal, foi desenvolvida uma pesquisa, na qual profissionais da área industrial de
Pittsburgh foram entrevistados para saber-se os fatores que lhes agradavam, assim como os que
lhes desagradavam. Partindo disso, o psicólogo dividiu os fatores responsáveis pela satisfação ou
insatisfação dos trabalhadores em dois agrupamentos, sendo esses os motivacionais ou
satisfacientes e os higiênicos ou insatisfacientes. Desta forma, os fatores motivacionais são
responsáveis por motivar os funcionários, já os fatores higiênicos encarregam-se de não deixá-los
desmotivados.
Robbins (2002) enfatiza a importância da teoria, devido ao fato de que são poucos
administradores que não conhecem as recomendações da mesma. Além disso, a antiga teoria da
motivação é tomada como base para o desenvolvimento das teorias modernas, como destaca
Robbins (2002)
Contudo, a teoria contou com uma pequena amostra, a partir da qual se fez generalizações
(CHIAVENATO, 1999), e formulou-se levando em consideração um contexto extremamente
diferente do atual.
Diante disso, o estudo objetiva analisar o nível de motivação dos funcionários da empresa
Y, atuante no ramo de Gestão Pública, com relação aos aspectos componentes dos fatores
motivacionais e higiênicos e comprovar a veracidade ou não da teoria dos dois fatores na
atualidade.
Desse modo, o estudo torna-se relevante devido ao fato de que irá analisar a motivação de
funcionários em um órgão público a partir de uma teoria renomada e, dessa forma, constatar a
compatibilidade ou não da teoria com a realidade contemporânea. Proporcionando, com isso, o
reconhecimento da necessidade de realizar-se novos estudos sobre o tema, em caso de
incompatibilidade da teoria com a realidade atual.
Além desta seção introdutória, o presente estudo possui mais quatro seções, divididas da
seguinte forma: a segunda seção versa a respeito da revisão bibliográfica; a terceira, da
metodologia; a quarta, dos resultados e discussões; e, por fim, das considerações finais.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 A motivação e a teoria dos dois fatores
Segundo o Dicionário Aurélio, motivação compreende o “ato de motivar ou de se motivar”
ou a “exposição dos motivos”. Numa outra abordagem, a motivação é tratada como o impulso
responsável por fazer as pessoas agirem para atingir seus objetivos (SIGNIFICADOS, 2015). Ainda
na perspectiva deste site, a motivação engloba os aspectos emocionais, biológicos e sociais e
configura-se um processo, o qual iniciará, direcionará e manterá comportamentos responsáveis
pelo alcance de metas/objetivos.
“A motivação no trabalho é um conjunto de forças energéticas que têm origem quer no
indivíduo, quer fora dele, e que moldam o comportamento de trabalho, determinando a sua força,
direção, intensidade e duração”, afirma Pinder (1998). Desta maneira, um conjunto de fatores
internos e externos ao ser humano, constroem as formas de agir, sejam elas benéficas ou não.
Assim, Frederick Herzberg, psicólogo e consultor americano e um dos professores mais
influentes na gestão empresarial, nascido no ano de 1923, criou a teoria dos dois fatores na
década de 50, a qual foi publicada em seu livro, intitulado “The Motivation to Work” (A motivação
no trabalho).
Herzberg desenvolveu estudos afim de conhecer a fundo sobre o comportamento humano
e a motivação dos trabalhadores dentro das empresas/ambientes de trabalho. Com isso, Frederick
formulou a teoria dos dois fatores, a qual determina os fatores capazes de motivar os profissionais
e os fatores que garantem a não desmotivação dos mesmos. Para tal fato concluir-se, o professor
promoveu entrevistas com trabalhadores da área industrial de Pittsburgh, objetivando conhecer
os motivos que deixavam os trabalhadores motivados ou desmotivados (ALEIXO, 2001).
Diante dos resultados obtidos com as entrevistas, o consultor analisou-os e os dividiu em
dois grupos, o grupo dos fatores motivacionais ou intrínsecos ou satisfacientes e o grupo dos
fatores higiênicos ou extrínsecos ou insatisfacientes (CHIAVENATO, 2010).
Com isso, Chiavenato (2010) expõe que os fatores ditos motivacionais ou intrínsecos ou
satisfacientes referem-se ao conteúdo do cargo em si, como: as atividades desempenhadas no
cargo, a liberdade de decisão de execução do trabalho, o uso pleno das habilidades pessoais, as
responsabilidades, as metas, a avaliação de desempenho e a oportunidade de crescimento.
A respeito dos fatores higiênicos, também conhecidos como insatisfacientes ou extrínsecos
ou ambientais, tem-se que são compostos por fatores externos ao conteúdo do cargo, como: as
condições físicas da empresa, o clima organizacional, o salário, as políticas organizacionais da
organização e os benefícios sociais (CHIAVENATO, 2010).
Desta forma, Aleixo (2001), afirma que segundo Herzberg os fatores intrínsecos são
necessários para que os funcionários fiquem satisfeitos/motivados, contudo a ausência dos
mesmos não irá deixá-los insatisfeitos/desmotivados, acarretará, apenas, em nenhuma
satisfação/motivação. Já os fatores extrínsecos são necessários para evitar a
insatisfação/desmotivação dos funcionários, entretanto a permanência dos fatores
insatisfacientes não é capaz de causar satisfação/motivação, garantirá, apenas, a não
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insatisfação/desmotivação, por outro lado, a ausência destes fatores causará
insatisfação/desmotivação, como relata o psicólogo organizacional e mestre em Administração
pela UFAL, Nelson Aleixo. Conforme o exposto, os fatores motivacionais não configuram oposição
aos fatores higiênicos.
Logo, Frederick Herzberg afirma, ainda segundo Aleixo (2001), que os fatores motivacionais
são independentes dos fatores higiênicos. Deve-se, assim, analisa-los separadamente, tendo em
vista que ambos os fatores não são tratados com antagônicos, como explicado no parágrafo
anterior.

3. METODOLOGIA
O presente estudo desenvolveu-se através de uma pesquisa de caráter descritivo a
respeito da empresa Y. A pesquisa descritiva exige do pesquisador informações sobre o que se
deseja pesquisar e contribui para a descrição de fatos ou fenômenos da realidade (TRIVIÑOS,
1987).
Aplicou-se a abordagem quantitativa, na qual os resultados da pesquisa podem ser
quantificados, como esclarece Fonseca (2002).
Quanto ao procedimento, configurou-se uma pesquisa bibliográfica, a qual, na visão de
Fonseca (2002), parte de referências teóricas já analisadas e publicadas, como por exemplo, os
livros. Dessa forma, consultou-se livros de um autor renomado na área de gestão de pessoas,
como Chiavenato (2010) e Chiavenato (1999), assim como, artigos que retratam o tema abordado,
além de outras temáticas necessárias à construção deste artigo. Tudo isso, tendo em vista a
aquisição de conhecimento, principalmente, sobre a motivação e a teoria dos dois fatores.
Os dados foram coletados na empresa Y, um órgão público da cidade de Nova Cruz/RN,
atuante no setor de Gestão Pública. Para isso, fez-se uma amostragem aleatória simples, na qual
foram selecionados 18 dos 30 profissionais integrantes da empresa, abrangendo, assim, 60% da
população. Após, foram aplicados questionários estruturados para os funcionários selecionados,
conforme a Tabela 1. Ressalta-se que a aplicação alcançou pessoas de todos os setores da
organização.
A Tabela 1, é composta por fatores motivacionais e higiênicos. Nessa, os trabalhadores
marcaram seu nível de motivação com relação aos 15 fatores expostos, considerando 1TOTALMENTE MOTIVADOR, 2-PARCIALMENTE MOTIVADOR, 3-NÃO INTERFERE, 4-PARCIALMENTE
DESMOTIVADOR e 5-TOTALMENTE DESMOTIVADOR.
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Tabela 1: Questionário aplicado para coleta de dados sobre o nível de motivação dos funcionários da
empresa Y. Fonte: Elaboração própria. IFRN, 2015.

FATORES/NÍVEIS

1

2

3

4

5

FATORES MOTIVACIONAIS

As atividades desempenhadas no seu cargo
A liberdade de executar seu trabalho
Uso pleno de suas habilidades pessoais
Responsabilidades
Suas metas
A avaliação de seu desempenho
Oportunidade de crescimento

FATORES HIGIÊNICOS

As políticas de organização da empresa
As condições físicas da empresa
O seu salário
O clima organizacional da empresa
Os benefícios sociais

Os dados obtidos coma aplicação dos questionários foram tabulados no Microsoft Excel
2013, assim como a confecção dos gráficos, os quais serão discutidos a seguir.

4. RESULTADOS E DISCUSÕES
No Gráfico 1, vê-se os resultados obtidos com pesquisa, a respeitos dos fatores
motivacionais. Partindo da análise do gráfico, pode-se concluir que as pessoas totalmente
motivadas e parcialmente motivadas somam um total de 91% da população abordada,
evidenciando, assim, que a empresa está trabalhando de maneira a satisfazer seus funcionários,
levando-os ao alcance da motivação.
Todavia, não há elevados níveis de motivação para os fatores “metas” e “oportunidade de
crescimento”. Esse cenário pode ser consequência, consecutivamente, da incoerência das metas
pessoais com as metas do cargo e do não crescimento da organização, acarretando na
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impossibilidade de promoção dos profissionais. Contudo, são necessários novos estudos para
verificar as hipóteses.
Dos 9% restantes, 6% relatam não interferir na sua motivação e 3% se sentem
parcialmente desmotivados. Com isso, vê-se a existência de uma desmotivação, fato esse que se
opõe à teoria, a qual atribui a ausência dos fatores intrínsecos a incapacidade de gerar
desmotivação. Porém, o percentual é relativamente pequeno, não devendo ser considerado.
16

16

16

16

15
12
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MOTIVADOR

10
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MOTIVADOR

2
000

2
11
0 0

000

2
1
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3
2
1
0

4
3
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2
000

1
0
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TOTALMENTE
DESMOTIVADOR

Gráfico 1: Nível de motivação dos funcionários da empresa Y, com relação aos fatores motivacionais. Fonte:
Elaboração própria. IFRN, 2015.

O Gráfico 2, também de acordo com os resultados da pesquisa, mostra as respostas
referentes aos fatores higiênicos. A partir destes, pode-se observar que 70% dos funcionários da
organização estão totalmente motivados, chegando a 86% quando observa-se os profissionais
parcialmente motivados. Desta forma, chega-se, mais uma vez, a uma perspectiva oposta a
abordada pela teoria, na qual os fatores extrínsecos, quando presentes, evitam a desmotivação,
porém, são incapazes de gerar motivação.
Levando-se em consideração os trabalhadores da empresa Y, os fatores denominados
insatisfacientes exercem, ao menos nesta organização, uma influência positiva no que diz respeito
ao desenvolvimento das atividades diárias, ou seja, possuem a capacidade de gerar motivação
para os colaboradores. Diante disso, encontra-se mais uma fragilidade da teoria dos dois fatores,
com relação a sua aplicação na contemporaneidade.
Numa segunda análise, os outros 14%, esses seguindo a lógica afirmada na teoria,
abrangem os que profissionais que dizem não haver interferência na motivação (11%) e os
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pouquíssimos que alertam estarem parcialmente desmotivados (3%). Assim, conclui-se que há a
ausência dos fatores higiênicos na empresa Y, devendo esta procurar formas de inseri-los,
almejando a motivação de todos seus funcionários e o consequente aumento da produtividade do
órgão.
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Gráfico 2: Nível de motivação dos funcionários da empresa Y, com relação aos fatores higiênicos. Fonte: Elaboração
própria. IFRN, 2015

Numa abordagem geral, concluiu-se que a teoria dos dois fatores se aplica, em parte, ao
contexto contemporâneo. Isso deve-se, como citado por Chiavenato (1999), ao fato de ter sido
consultada uma pequena amostra, a qual compromete a confiabilidade das conclusões de
Frederick Herzberg. Além da distinção entre os ambientes de trabalho em que a teoria se baseou e
os locais de trabalho atuais.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo teve os objetivos de analisar o nível de motivação dos funcionários da empresa Y
e comprovar a veracidade ou não da teoria na atualidade, obteve sucesso no alcance dos
objetivos.
Com isso, constatou-se níveis de motivação elevados para a maior parte dos funcionários
da organização. Comprovou-se, também, as deficiências da teoria dos dois fatores no contexto
organizacional da atualidade. Dessa forma, este trabalho contribui com a exposição de um estudo
que comprova, por meio da realização de uma pesquisa prática, a não aplicação completa da
teoria na realidade dos trabalhadores da atualidade. Ou seja, o estudo realizado demonstrou,
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apesar das limitações, resultados que evidenciam uma realidade diferente da defendida pela
teoria.
Considerando a importância da temática abordada neste artigo, propõe-se a realização de
novos estudos, em um contexto mais abrangentes, buscando englobar uma maior amostragem,
afim de obter-se resultados que demonstrem o real funcionamento da motivação nos ambientes
de trabalho atuais, além de promover afirmações com maior confiabilidade.
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RESUMO
O turismo é uma atividade econômica muito
relevante para o Rio Grande do Norte. As praias do litoral
norte da capital, por exemplo, recebem milhares de
pessoas que usufruem dos serviços locais, normalmente
gerenciados de forma amadora, comprometendo a
qualidade e a sobrevivência das empresas. Segundo o
Sebrae, cerca de 38% das empresas no Brasil fecham nos
dois primeiros anos de atividade. Fica claro, portanto,
que se faz necessário a profissionalização para evitar
esse alto índice de mortalidade. Neste contexto, foi
realizada uma pesquisa de natureza qualitativa através
da metodologia de estudo de caso com dados coletados
através de entrevista semi-estruturada feita com os
gestores. O objetivo da pesquisa é descrever a forma

como os restaurantes do ramo turístico são gerenciados,
foram escolhidos os restaurantes do litoral norte pela
sua importância para o turismo local. Após a realização
das entrevistas, percebeu-se pontos negativos comuns
entre as empresas, como falta de planejamento e
descaso com a gestão financeira e contratação de
funcionários. Posteriormente, foram estabelecidas
sugestões para minimizar o amadorismo dos gestores e
aperfeiçoar as suas atividades, através da aplicação de
ferramentas básicas como a estruturação do plano de
negócios, com análise de potencial de mercado e
mapeamento de estratégias por um profissional do ramo
administrativo.

PALAVRAS-CHAVE: Amadorismo, Turismo, Gestão.

CULTURE AMATEURISM: CASE STUDY IN RESTAURANTS OF THE NORTH COAST OF
NATAL/RN
ABSTRACT
Tourism is a very important economic activity
for Rio Grande do Norte. The beaches of the north coast
of the capital,for example, receive thousands of people
who enjoy the local services, usually managed in an
amateur way, compromising the quality and the survival
of businesses. According to Sebrae, around 38% of
companies in Brazil close in the first two years of activity.
It is clear therefore that the professional is necessary to
avoid this high mortality rate. In this context, a
qualitative survey was conducted through case study
methodology with data collected through semistructured interview with managers. The objective of the

research is to describe how the tourist branch of the
restaurants are managed, were chosen restaurants on
the north coast because its importance to local tourism.
After the interviews, it was realized common weaknesses
among companies such as lack of planning and disregard
for the financial management and hiring employees.
Subsequently, suggestions have been established to
minimize the amateurism of managers and improve their
activities through the application of basic tools such as
the business plan structure, with a market potential
analysis and mapping strategies for a professional
administrative branch.

KEYWORDS: Amateurism, Tourism, Management.
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1. INTRODUÇÃO
O turismo é uma atividade econômica muito relevante para o Rio Grande do Norte. As
praias do litoral norte da capital, por exemplo, recebem milhares de pessoas que usufruem dos
serviços locais, normalmente gerenciados de forma amadora, comprometendo a qualidade e a
sobrevivência das empresas. O primeiro passo para abrir uma empresa é o planejamento
adequado, assim como “identificar e localizar oportunidades, ter uma visão de futuro e com isso,
escolher o seu negócio” (CHIAVENATO, 2012). Para o bom funcionamento de uma organização, é
necessária a presença de gestores qualificados. O significado de amadorismo é a falta de técnica
adequada à realização de um trabalho. Ou seja, as empresas amadoras são aquelas que os
gestores não possuem formação adequada e agem, muitas vezes, por intuição. Em 2013 foram
criadas mais de um milhão de novas empresas no Brasil, de acordo com o Indicador Serasa
Experian de Nascimento de Empresas. O Nordeste registrou o segundo maior número de
empresas abertas de janeiro a dezembro de 2013, sendo a região responsável por 18,4% do total e
338.637 empresas. Segundo o Sebrae – SP, cerca de 38% das empresas brasileiras são obrigadas a
fechar as portas nos dois primeiros anos de atividade. Antes dos cinco anos, a grande maioria das
empresas já encerrou suas atividades e 95% dos casos acontecem devido à má administração. No
Rio Grande do Norte, a taxa de sobrevivência de empresas em dois anos é de 62,6%. Fica claro,
portanto, que se faz necessário a profissionalização e gestão adequada para evitar este alto índice
de mortalidade empresarial. A hipótese considerada é de que as empresas, especificamente
restaurantes do litoral norte do RN, são, em sua maioria, empresas familiares e amadoras, pode-se
saber que essas empresas os gestores não tem formação acadêmica adequada e esperam
resultados efetivos em suas empresas, sem se preocupar com a eficiência dos processos
empresariais.

1.1 Justificativa
Como a atividade turística é de grande relevância econômica para o Rio Grande do Norte, a
sobrevivência das empresas é de suma importância, destacando-se os restaurantes do litoral
norte. A boa gestão de uma empresa faz essa se consolidar no mercado, empresas sólidas no
mercado atraem cada vez mais clientes e clientes geram economia. Na medida em que os
administradores dos restaurantes do ramo turístico têm conhecimento da necessidade de
profissionalização, a utilização de ferramentas administrativas e a realização de um planejamento
adequado começarão a ser pontos importantes para os gestores, desenvolvendo assim, o turismo
e a economia no estado.

1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo Geral
Descrever a forma como os restaurantes do ramo turístico são gerenciados.
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1.2.2 Objetivos Específicos



Traçar o perfil dos gestores dos restaurantes do litoral norte de Natal/RN;
Identificar as maiores dificuldades dos restaurantes do litoral norte em sua abertura;

2. METODOLOGIA
2.1 Tipo de Pesquisa
A pesquisa realizada é de natureza qualitativa de alcance descritivo. A pesquisa qualitativa
está relacionada à compreensão de dados levantados a partir de entrevistas de profundidade,
buscando o entendimento geral de uma questão e desenvolvendo uma melhor interpretação.
De acordo com Flick (2008, p. 85)
Os aspectos essenciais da pesquisa qualitativa consistem na escolha
adequada de métodos e teorias convenientes; no reconhecimento e na análise de
diferentes perspectivas; nas reflexões dos pesquisadores a respeito de suas
pesquisas como parte do processo de produção de conhecimento; e na variedade
de abordagens e métodos.

Para Triviños (1987), citado por Gerhardt e Silveira (2009), “a pesquisa descritiva exige do
investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende
descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade.” Então, através de estudo de caso, um
plano básico na pesquisa qualitativa, pôde-se especificar um caso significativo para a apresentação
do problema de pesquisa, os restaurantes do litoral norte do Rio Grande de Norte. Foram
realizadas entrevistas com os gestores de cinco restaurantes do litoral Norte, localizados na Praia
de Genipabu, Redinha, Santa Rita, Porto-Mirim e Muriú. Os responsáveis pelos restaurantes "Bar
21", “Barramares”, “Flor do Caribe”, “Miramar” e “Elshaday” nos informaram respostas verídicas
sobre seus estabelecimentos.

2.2 Coleta de Dados
Para a realização da pesquisa, foi utilizado o método de entrevista semi-estruturada, a qual
foi elaborada em um roteiro para fazer os questionamentos necessários, a fim de obter ter o
máximo de informações possíveis. Pois, nessa, a partir de expressões de emoções dos
entrevistados, pode-se entender melhor a realidade dos entrevistados. Para Triviños (1987, p.
146), citado por Manzini (2004), “a entrevista semi-estruturada tem como característica
questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da
pesquisa. Os questionamentos dão frutos a novas hipóteses surgidas a partir das respostas dos
informantes.” A partir disso, as entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas, para que
nenhuma informação fosse perdida. As entrevistas ocorreram no mês de abril e maio nos e foram
realizadas nos próprios estabelecimentos pesquisados. Na entrevista continham questões
relacionadas à caracterização do gestor, como a faixa etária, se o gestor tem formação na área
administrativa, ou se busca ajuda de consultorias; à caracterização da empresa, como a localização
geográfica, se a empresa é formalizada ou não, motivação para a abertura da empresa, se a
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organização teve um planejamento adequado antes de abrir, as principais dificuldades no primeiro
ano de atuação; à parte financeira, como o tipo de investimento de capital, o relacionamento da
empresa com os bancos; à produtividade, sobre metas de vendas, fluxo de caixa e ferramentas de
estoque; à gestão de pessoas, na contratação e no treinamento de novos funcionários, e se há
cargos bem definidos dentro da empresa; e à organização, como planejamento estratégico e o
marketing, a fim de ter conhecimento sobre a possível existência de uma pesquisa de mercado
para a tomada de decisões sobre promoção.

3. REFERENCIAL TEÓRICO
3.1 Cultura Organizacional
Cultura organizacional trata-se da junção de características que diferenciam uma empresa
ou instituição da outra; é fundamental para qualquer organização que busca alcançar resultados
assertivos e rentáveis para o seu negócio. Por meio dela, é possível contribuir com o
desenvolvimento e capacitação dos colaboradores, reduzir conflitos, controlar demandas, gerir
processos internos, definir uma imagem positiva da empresa, entre outras ações. Fazendo uma
síntese com as empresas que foram objetos de estudo da pesquisa, podem-se aplicar as análises
nos três níveis da cultura corporativa de acordo com Schein (1985).
3.1.1 Artefatos
Diz respeito a qualquer componente da cultura que seja concreto ou visível por todos os
colaboradores de uma organização, como a vestimenta, linguagem e comportamentos.
Observamos nas empresas que há a adoção de fardamentos, a linguagem usada para o
atendimento é apropriada, inclusive, em alguns dos restaurantes existem garçons fluentes em
língua inglesa, e todos são orientados a assistir da melhor forma aos clientes.
3.1.2 Valores e Normas
Os valores e normas estão relacionados a todos os itens importantes que regem e norteiam
uma empresa e a todas as regras de comportamento estabelecidas dentro do meio corporativo.
Aplicadas aos restaurantes, é notável a presença desse nível quando os gestores estipulam
normas, por exemplo, horários a se cumprir e condutas que são indispensáveis no ambiente de
trabalho.
3.1.3 Pressupostos
Este último nível diz respeito a todos os componentes dificilmente reconhecidos dentro do
convívio diário entre os colaboradores de uma empresa ou organização. Ou seja, são todos os
comportamentos inconscientes presentes na mente dos profissionais no ambiente de trabalho.
Um exemplo disso são as crenças e regras adquiridas ao entrar na organização, sem que ninguém
mencione, aprendidas por meio da convivência. Notamos nos restaurantes pesquisados que os
pressupostos presentes são, por exemplo, estender o horário de almoço, ter comportamento de
recreação no momento do trabalho, manusear o aparelho celular dentro do horário do
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expediente, por achar que não terão repreensão ou chamada de atenção pelo gestor. Schein
(1985) acredita que esses pressupostos têm a capacidade de influenciar diretamente a maneira
como um colaborador pensa e age diante de diferentes situações no trabalho.

3.2 Liderança
Liderança é o processo de exercer influência sobre pessoas ou grupos nos esforços para
realização de objetivos em uma determinada situação (CHIAVENATO, 2003, p. 122). Como pode
ser observado na pesquisa, o conceito de liderança pode ser relacionado com o conceito de
gerenciamento, na medida em que o gestor tem atitudes que refletem o perfil de um bom líder,
sendo assim, capaz de melhorar a produtividade e rentabilidade da empresa. Pois, além de
gerente, o gestor também deve ser um líder eficaz para que alcance, da melhor forma, o seu
objetivo como administrador e colaborador da empresa. Possuindo um papel importante,
conduzindo os liderados ao comprometimento de alcançar as metas. Há também a existência de
teorias da liderança, as teorias de traços de personalidade abordam a personalidade do gestor
como fundamental para qualificar o líder. Segundo essas teorias, o líder é aquele que possui
alguns traços específicos de personalidade que o distinguem das demais pessoas (CHIAVENATO,
2003, p.123). O conceito de gerenciamento se refere à ação e ao efeito de administrar ou
gerenciar um negócio. Porém, nos restaurantes estudados, é perceptível a falta de liderança eficaz
nesses estabelecimentos, o que acarreta também uma má gestão. É possível a existência da
relação entre liderança e gerenciamento, mas não ocorre com afinco no objeto de estudo dessa
pesquisa. A liderança deve estar alinhada a uma boa gestão, para que a empresa possa se
solidificar no mercado. Na maioria dos restaurantes percebemos que o próprio gestor não age
como um líder de maneira eficaz, deixando de traçar objetivos importantes para a equipe a fim de
um crescimento para a sua organização.

3.3 Empreendedor Por Necessidade
O empreendedor é a pessoa que inicia e/ou dinamiza um negócio para realizar uma idéia
ou projeto pessoal assumindo riscos e responsabilidades e inovando continuamente
(CHIAVENATO, 2012). As características de um empreendedor são pontos importantes para o
desenvolvimento de uma organização, pois esse tem capacidade para fazer as coisas acontecerem
dentro da empresa. Porém, o conceito de empreendedor por necessidade surgiu para um perfil de
empreendedor que, justamente, não teve um planejamento adequado antes de abrir a sua
empresa. Já de acordo com Dornelas (2007), o empreendedor por necessidade cria o próprio
negócio porque não tem alternativa. Geralmente não tem acesso ao mercado de trabalho ou foi
demitido. Para esse empreendedor, não restou outra opção, a não ser trabalhar por conta própria.
Apesar da iniciativa, esses empreendedores não contribuem com o desenvolvimento econômico
do país, por isso pode ser tido como um problema. A maioria das empresas surgiu por uma
necessidade, dessa maneira, os proprietários dessas organizações não realizaram um
planejamento adequado antes de sua abertura, posteriormente, não elaboraram um plano de
negócios, nem mesmo gerenciam suas empresas de maneira eficaz, fazendo todos os processos
necessários e utilizando ferramentas administrativas para auxiliar nas atividades de rotina.
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3.4 Amadorismo
O significado de amadorismo é a falta de técnica adequada à realização de um trabalho;
comportamento de alguém que desempenha uma atividade profissional sem ter conhecimento
avançado do assunto e utiliza equipamentos e técnicas não-profissionais. Na maioria das vezes, as
empresas nas quais os gestores não possuem conhecimentos técnicos para gerenciar os negócios,
são empresas familiares. De acordo com Ricca Neto (1998, p. 9), citado por Petry e Nascimento
(2009), as empresas familiares apresentam uma característica básica que as distingue das demais
organizações empresariais: seus laços familiares que, em conjunto com outros elementos,
determinam “[...] o direito de sucessão nos cargos de direção”. Para Gonçalves (2000), as
empresas familiares têm uma organização informal, confusa e incompleta; adotam como valor
básico a confiança pessoal, em prejuízo da competência; são imediatistas, o que impede qualquer
forma de planejamento empresarial. O problema é que a gestão amadora traz consequências
como o fracasso e falência da empresa, pois para uma organização ter sucesso, necessita de um
planejamento adequado, levando em consideração o controle sobre as metas que deveriam estar
sendo executadas. Um gestor de uma empresa amadora não tem conhecimento das leis
trabalhistas, das questões tributárias e das ferramentas de fluxo de caixa e do controle de
estoque. Um bom empreendedor deve acompanhar as novidades que aparecem no dia-a-dia, pois
o mercado está cada vez mais competitivo. Pois, o objetivo da empresa crescer e ter sucesso se
deve não apenas a um sonho do gestor e sim aos conhecimentos colocados em prática com
eficiência e eficácia.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Após a realização das entrevistas, foi possível descrever com clareza a forma que as
empresas são gerenciadas, de acordo com os aspectos abaixo. Percebeu-se pontos negativos
comuns entre as empresas, como falta de planejamento, dificuldade de adaptação ao local e
descaso com a gestão financeira e contratação de funcionários. Todos esses pontos relacionam-se
com a falta de formação acadêmica adequada para tornar o gestor capaz de solidificar o seu
negócio no mercado.

4.1 Caracterização do Gestor
No início do estudo sobre as empresas, um grande erro é aparente: os gestores não
possuem formação na área administrativa e não sentem necessidade de contratar consultoria.
Tendo em vista que uma consultoria bem elaborada poderia auxiliar na tomada de decisões do
gestor e gerar um bom planejamento estratégico para empresas com gestores sem formação
administrativa.

4.2 Caracterização da Empresa
As empresas têm boas localizações geográficas por ser em áreas litorâneas atraem muitas
pessoas todos os dias, ambas são formalizadas e não tiveram planejamento adequado antes de
sua abertura. Bem como, abriram as portas inusitadamente, levando em conta apenas o
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conhecimento de mundo do gestor. Da mesma forma que começaram, tiveram problemas com o
desenvolvimento em virtude do tempo de adaptação ao local e a falta de capital para ser investido
no negócio. Porém, já atuam em média a cinco anos no mercado.

4.3 Gestão Financeira
Na entrevista foi observado que a maioria das organizações não dispõe de capital externo
para ser investido, apenas possui vínculo de conta corrente com banco. Já a outra, dispõe de
investimento externo de crédito bancário. O controle de entradas e saídas de capital é feito
manualmente pelos funcionários, contendo um alto nível de margem de erro e prejuízos para o
gestor. Esse capital da empresa que não é totalmente separado do capital do dono, muitas vezes
acarreta despesas imprevistas para o gestor.

4.4 Produtividade
Como citado anteriormente, o fluxo de caixa é feito manualmente nas empresas e o gestor
não dispõe de ferramentas de estoque adequadas para o tipo de sua empresa. Apenas uma das
empresas utiliza tecnologias para auxiliar as atividades; porém, nas outras empresas, todo o
sistema do restaurante é colocado em comandas de papel.

4.5 Gestão de Pessoas
A contratação dos colaboradores das empresas é feita através do círculo familiar e de
amizades do dono, algumas vezes por indicações de bons currículos. Não há processo formal para
o treinamento de novos funcionários, geralmente os colaboradores ou o próprio gestor informa as
recomendações básicas no decorrer do dia de trabalho. Em nenhum dos restaurantes há cargos
totalmente definidos, por serem empresas pequenas e familiares, ocorre um rodízio de funções,
no qual a maioria dos funcionários pode exercer a função de outro.

4.6 Organização e Planejamento
Quanto ao planejamento adequado, os restaurantes não idealizam projetos futuros em
virtude da ausência de profissionalização adequada dos donos. As decisões são tomadas com base
na visão do gestor em relação a situações momentâneas que ocorrem no dia-a-dia da organização.
Em relação ao marketing e propaganda da empresa, os gestores não realizam pesquisa de
mercado, por acreditar ter um bom conhecimento do seu público e tomar as decisões de
promoção sem efetivamente realizar um estudo sobre os clientes.

5. CONCLUSÃO
Através da observação dos aspectos analisados, entende-se que os restaurantes do litoral
norte de Natal/RN iniciam suas atividades por oportunidades de localização e sem planejamento
adequado. Tendo em vista que, segundo uma pesquisa feita pelo SEBRAE – SP, “os fatores mais
importantes para a sobrevivência das empresas são um bom planejamento antes da abertura e
uma boa gestão do negócio após a abertura”. Os gestores das empresas não dispõem de básica
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formação administrativa e não avaliam como necessário a contratação de uma consultoria, o que
acarreta na má gestão do negócio. Dessa forma, ocorrem prejuízos para o dono da empresa, como
a falta de capital, por exemplo. Essa mesma pesquisa do SEBRAE – SP também mostra que “os
maiores motivos para o encerramento das atividades de uma empresa são a falta de clientes, a
falta de capital e problemas de planejamento ou má administração”. Porém, mesmo com a
inexistência de gestão adequada, as empresas em questão, estão em média há cinco anos no
mercado, por possuir recursos próprios, o que ocorre geralmente em empresas familiares. Em
uma empresa familiar, os funcionários são a própria família, ou pessoas do círculo de amizades do
gestor, essa é a realidade das empresas estudadas; bem como, não há cargos definidos nem
treinamentos adequados para os colaboradores da empresa. Os planos dessas empresas de
prosperar no mercado estão apenas na cabeça dos gestores, tendo em vista que planos que não
tem etapas do processo de alcançá-los bem definidas são difíceis de ser concretizados.
Portanto, a aplicação de ferramentas básicas como a estruturação do plano de negócios,
com análise de potencial de mercado e mapeamento de estratégias, controle do fluxo de caixa,
dependência mínima de créditos externos, separação do capital pessoal e do capital da empresa,
investimento no treinamento dos funcionários e participação em cursos e palestras sobre gestão e
negócios são atitudes que reduzem o risco de mortalidade por amadorismo nas empresas.
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RESUMO
Profissionais motivados contribuem com as metas e
objetivos da organização. Nessa perspectiva, esta
pesquisa tem como principal objetivo propor ações que
melhorem o nível de motivação dos garis, servidores
públicos efetivos e terceirizados da Secretaria Municipal
de Limpeza Urbana de Parnamirim/RN, a fim de melhorar
a eficiência e eficácia na prestação de serviço público à
sociedade. Para tal entendimento, o fundamento teórico
foi elaborado com base nos princípios da administração
de recursos humanos e do comportamento
organizacional aplicando-as no ambiente do serviço
público. A metodologia possui como objeto de estudo a
Secretaria Municipal de Limpeza Urbana de
Parnamirim/RN - SELIM. Para isso desenvolveu-se um

estudo descritivo, com a utilização de pesquisa
bibliográfica e pesquisa de campo e as técnicas utilizadas
para coleta de dados foram a observação direta e a
entrevista. Os resultados indicam que duas ações
técnicas que teriam o potencial de promover a
motivação e valorização do trabalhador deveriam ser o
desenvolvimento de dinâmicas motivacionais e o
processo de avaliação de desempenho do tipo 360º.
Conclui-se que a ausência de estratégias para valorização
desses profissionais interfere diretamente na satisfação e
motivação, e assim, a prestação de serviço à sociedade
tende a não ser desenvolvida com excelência.

PALAVRAS-CHAVE: Motivação, Satisfação, Melhoria do Desempenho, SELIM.

MOTIVATIONAL ANALYSIS IN PUBLIC SERVICE: A CASE STUDY WITH
STREET SWEEPERS THE SELIM/RN
ABSTRACT
Motivated professionals contribute to the goals and
objectives of the organization. In this perspective, this
research aims to propose actions to improve the level of
motivation of street sweepers, effective and outsourced
public servants of the Municipal Cleaning Parnamirim
Urban/RN in order to improve efficiency and
effectiveness in public service to society. For this
understanding, the theoretical foundation was based on
the principles of human resource management and
organizational behavior applying them in the public
service environment. The methodology has as object of
study the Municipal Cleaning Parnamirim Urban/RN –

SELIM. For this we developed a descriptive study, with
the use of literature and field research and techniques
used for data collection were the direct observation and
interview. The results indicate that two technical actions
that would have the potential to promote motivation
and appreciation of the work should be the
development of motivational dynamics and the
evaluation process of the type performance 360. We
conclude that the absence of strategies for recovery of
these professionals directly affects the satisfaction and
motivation, and thus the provision of service to society
tends not to be developed with excellence.

KEYWORDS: Motivation, Satisfaction, Performance, SELIM.
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1. INTRODUÇÃO
As empresas de consultoria buscam inovação nos processos, sendo baseadas em novos
conceitos e novas estratégias de gestão. Com isso, torna-se de grande importância que as
organizações públicas estejam alinhadas com a nova proposta da administração, a fim de
desenvolver eficiência, eficácia e efetividade de suas ações.
A inovação nos processos e na visão de recursos humanos proporcionou mudanças na
organização desde do século XX, sendo marcadas por três fases, em que desenvolveram novas
estratégias mercadológicas. A Era da Industrialização, ocorreu entre 1900 a 1950, foi a primeira
fase desse processo, tendo como característica organizacional, uma visão burocrática,
centralizada, funcional, inflexível e rígida. Outro destaque nessa fase, é que a cultura
organizacional era baseada na Teoria X, em que o foco era no passado, baseado na experiência
anterior (CHIAVENATO, 2003).
Com a evolução dos processos, surgiu a segunda fase, a Era da Industrialização Neoclássica,
1950 a 1990, que se destacou por sua estrutura organizacional de departamentalização por
produtos e serviços. Importante ressaltar, que nessa fase, a gestão de pessoas ganhou maior
prioridade, e às pessoas passaram a ser vistas como recursos organizacionais. Com a transição da
cultura organizacional, o foco passou a ser o cenário atual, deixando de focar o passado como na
teoria X. A terceira fase ocorreu a partir de 1900, conhecida como a Era da Informação. A
estrutura organizacional passou a ser flexível, descentralizada, e passou a buscar profissionais
multifuncionais. Importante ressaltar, que nessa fase, a cultura organizacional passou a focar o
futuro, baseado na teoria Y, com ênfase na inovação e na mudança, tendo como característica, a
valorização ao dos envolvidos na organização. (CHIAVENATO, 2003).
Cada vez mais advogam que não é possível desmembrar o sucesso da organização sem
relacionar a contribuição de pessoas no desempenho de suas atividades profissionais. Portanto, é
necessário desenvolver estratégias para motivação dos indivíduos pertencentes àquela
organização. Para Maximiano (2000, p. 347) “motivação para o trabalho é o processo pelo qual o
esforço ou a ação que leva ao desempenho profissional de uma pessoa é impulsionado por certos
motivos”.
“As pessoas passam a maior parte de seu tempo vivendo ou trabalhando
dentro de organizações. A produção de bens e serviços não pode ser
desenvolvida por pessoas que trabalham sozinhas” [...] “as organizações são
constituídas de pessoas, que podem alcançar muitos e variados objetivos
pessoais com um mínimo de custo, de tempo, de esforço e de conflito, os
quais não poderiam ser alcançados apenas através do esforço individual”
(CHIAVENATO, 2003, p.13).

Considerando-se esse contexto, uma organização que precisa da promoção de programas
motivacionais e de valorização do trabalhador são as instituições que operam a limpeza pública
urbana. Os garis são profissionais que possuem um trabalho muitas vezes desgastante. Por isso,
para esta pesquisa o objeto de estudo foi a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana – SELIM, que
está localizada no município de Parnamirim/RN, desde a década de 90. A secretaria que tem como
principal objetivo, desenvolver políticas públicas voltadas para serviços de limpeza urbana, sendo
desenvolvidas várias atividades operacionais, tais como coleta domiciliar de resíduos sólidos,
varrição, capinação, remoção de poda e entulhos, bem como cadastramento dos catadores de
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lixo,
conscientização
da
sociedade
(http://www.parnamirim.rn.gov.br/selim, 2015).

e

responsabilidade

ambiental

No período o Secretário juntamente com um quadro de assessores técnicos eram os que
conduziam a gestão da secretaria. O quadro de gestores é composto por servidores públicos
efetivos do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, e estão cedidos à Prefeitura de
Parnamirim, desde 2001. Os gestores da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana – SELIM são
profissionais qualificados, com domínio técnico no que tange a temática limpeza urbana
(http://www.parnamirim.rn.gov.br/selim, 2015).
Em 2015 eram aproximadamente 400 colaboradores, sendo 12 servidores públicos efetivos
do Município de Parnamirim/RN e 380 prestadores de serviços. O quadro funcional era composto
por grande número de colaboradores terceirizados, o que muitas vezes torna difícil o
monitoramento efetivo da secretaria em relação ao nível motivacional dos envolvidos no
processo, bem como a satisfação no ambiente organizacional.
Portanto, esta pesquisa tem como principal objetivo propor ações que melhorem o nível de
motivação dos garis, servidores públicos efetivos e terceirizados da Secretaria Municipal de
Limpeza Urbana de Parnamirim/RN, a fim de melhorar a eficiência e eficácia na prestação de
serviço público à sociedade.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
No cerne da sociedade cada vez se discute mais sobre questões relacionadas à qualidade
na prestação dos serviços públicos, oferecidos pela Administração Pública, com a finalidade de
atender os interesses e necessidades coletivas dos indivíduos. Para alcançar metas e objetivos são
necessários seguir as etapas de planejamento, organização, direção e controle na prestação de
serviços públicos, uma vez que são estratégicos para estruturação dos pilares organizacionais.
Na Administração Pública, a gestão de pessoas deve ser vista como prioridade, por
objetivar a motivação dos servidores públicos efetivos ou não, no exercício das atividades públicas
prestadas a sociedade. A motivação é o que estimula os indivíduos, e cada indivíduo dispõe de
motivações próprias geradas por necessidades distintas. As pessoas são motivadas essencialmente
pelas necessidades humanas, e quanto maior for essa necessidade, mais intensa será a motivação,
gerando assim, satisfação do indivíduo. Portanto, qualquer recompensa ou objetivo que possa
influenciar no comportamento humano é determinado pela capacidade de satisfazer as
necessidades. Segundo Chiavenato (2002, p.183) e Maximiano (2000, p.347):
A motivação pode ser influenciada por motivos externos (estímulos
ou incentivos criados devido a uma situação ou ao ambiente) ou por
motivos internos (necessidades, interesses, valores ou objetivos,
surgidos por seu próprio trabalho). Assim, é muito importante, para
que os gerentes consigam elevar a satisfação das pessoas,
entenderem o potencial interno de cada trabalhador e saibam extrair
as condições do ambiente organizacional, para também ser utilizado.
(apud PACIFICO; GONÇALVES, 2015, p.2).
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Segundo Knapik (2008), motivar é mover para ação. Ou seja, move o indivíduo a realizar
determinação ação, em busca de atingir objetivos e metas. Para Gil (2001), a motivação é a chave
do comprometimento, pois é mais fácil para as empresas conseguirem pessoas competentes do
que comprometidas. Portanto, a motivação é importante para que as pessoas tenham um
desempenho melhor na realização das tarefas, buscando cada vez mais, melhores resultados para
a organização.
As organizações enfrentam desafios constantes, e para vencer esses desafios, é necessário
elaborar estratégias motivacionais, que são ferramentas essenciais para os colaboradores, uma
vez que tem como enfoque as metas e objetivos institucionais. A motivação é uma força externa
que impulsiona o indivíduo a realizar suas atividades com prazer e satisfação, desenvolvendo
estratégias de valorização, aumentando assim, o grau de satisfação dos envolvidos nos processos
organizacionais. (VERGARA, 2014).
O referido diagnostico foi realizado na Secretaria Municipal de Limpeza Urbana – SELIM,
localizada no município de Parnamirim/RN. Compete a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana –
SELIM, as seguintes atribuições:
a) Definir e implementar a política municipal de limpeza urbana;
b) Coordenar as ações envolvendo as empresas terceirizadas que lhe são vinculadas;
c) Gerenciar e fiscalizar a coleta, reciclagem e disposição final dos resíduos sólidos, por
administração direta ou através de terceiros;
d) Realizar o gerenciamento, controle e execução, direta e indireta, da limpeza urbana, coleta
de resíduos sólidos domésticos e hospitalares, e demais serviços correlatos à limpeza
pública;
e) Elaborar as metas da Secretaria para compor o Plano Plurianual, de acordo com o plano de
gestão da Prefeitura;
f) Administrar os recursos financeiros destinados à Secretaria, de acordo com as diretrizes
estabelecidas nos planos estratégicos da Prefeitura;
g) Administrar os recursos humanos, quanto à frequência de desempenho dos colaboradores,
bem como o aperfeiçoamento profissional;
h) Participar de reuniões representando o Prefeito de Parnamirim quando solicitado;
i) Participar de reuniões nas Coordenadorias Regionais, quando solicitado;
j) Realizar outras atividades compatíveis com a destinação do órgão.
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A análise motivacional partiu da premissa de avaliar a motivação do profissional gari, e tem
como proposta melhorar a eficiência e eficácia no serviço público, uma vez que motivados, terão
maior efetividade no exercício profissional. Motivar os colaboradores que prestam serviço de
limpeza urbana será de grande benefício, tendo em vista que é uma atividade que necessita de
reconhecimento profissional. Para Chiavenato (2002, p.183) e Marras (2000, p.38):
Os interesses dos empregados e das empresas são divergentes. Os
interesses dos empregados estão relacionados com a remuneração e
a segurança (salários, benefícios, estabilidade, etc.). Já o interesse da
empresa está relacionado com cumprimento dos objetivos de
produtividade, qualidade e lucratividade. Nem sempre o alcance dos
objetivos da organização irá possibilitar o alcance dos objetivos do
indivíduo ou o contrário. (apud PACIFICO; GONÇALVES, 2015, p.3).

Advoga Chiavenato (2008), que a parceria entre organização e os colaboradores torna mais
viável para a realização de atividades com excelência, dedicação, responsabilidade e
comprometimento. Assim, as atividades laborais serão realizadas com mais eficiência, alcançando
os objetivos institucionais.

3. OBJETIVO DA PESQUISA
Esta pesquisa tem como principal objetivo propor ações que melhorem o nível de
motivação dos garis, servidores públicos efetivos e terceirizados da secretaria municipal de
limpeza urbana de Parnamirim/RN, de forma a melhorar a eficiência e eficácia na prestação de
serviço público à sociedade.

4. METODOLOGIA
O referido trabalho tem como objetivo, identificar a motivação e satisfação no ambiente de
trabalho da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana – SELIM, e assim, melhorar o desempenho
dos serviços públicos prestados. Para isso desenvolveu-se um estudo descritivo, com a utilização
de pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, que norteou as ideias analisadas nesse estudo
organizacional.
A coleta dos dados ocorreu no período compreendido entre julho de 2015 a janeiro de
2016. As técnicas utilizadas para coleta de dados foram a observação direta e a entrevista.
Aleatoriamente, alguns garis foram abordados durante a atividade laboral com perguntas não
estruturadas. Entre os 40 entrevistados (aproximadamente 10% do quadro funcional), destacamse por garis do sexo masculino e com idade média entre 25 a 40 anos, Na ocasião, também foi
realizada entrevista com um gestor da secretaria, com aplicação de um roteiro estruturado, de
forma a avaliar quais as estratégias motivacionais que estão sendo desenvolvidas na atual gestão.
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5. RESULTADOS ALCANÇADOS
A Secretaria de Limpeza Urbana de Parnamirim/RN dispõe atualmente de apenas 12 garis
que são servidores públicos efetivos e 380 garis terceirizados, que desenvolvem serviços de coleta
domiciliar, poda, retirada de entulhos, varrição e capinação. A Prefeitura de Parnamirim/RN não
tem previsão de realizar concurso público para efetivar novos garis, e assim, muitos estão
vinculados a empresas prestadoras de serviços, que concorreram à permissão mediante licitação.
Essas empresas são gerenciadas e controladas pela secretaria, e, contudo, são autônomas no que
se refere à contratação do seu quadro funcional.
O estudo analisou a partir das entrevistas que há um distanciamento entre os
colaboradores terceirizados e a secretaria. Esse distanciamento pode estar desencadeando
algumas problemáticas que afetam diretamente a produtividade do profissional, dos quais
destacam-se o alto índice de absenteísmo e a ausência de estratégias motivacionais para
valorização do profissional gari. A ausência de ações motivacionais pode afetar na produtividade
do profissional, interferindo na eficiência do serviço público.
Portanto, cabe à secretaria ter maior controle sobre as ações motivacionais das
terceirizadas, exercendo um papel de controladora, e quais as estratégias que essas empresas
desenvolvem para melhorar a motivação, satisfação, valorização e reconhecimento dos
colaboradores. Com a finalidade de motivar os colaboradores, bem como aumentar o índice de
satisfação no exercício profissional analisou-se, a partir da observação direta e das entrevistas,
que algumas ações técnicas teriam o potencial de melhorar a motivação e a valorização dos garis
na SELIM/RN como se segue:

5.1 Desenvolver dinâmicas motivacionais
Nos dias atuais, motivação é uma estratégia de oportunidade para aumentar a
produtividade, avaliar clima organizacional e melhorar relacionamento interpessoal e valorizar o
colaborador, tornando-o parte integrante do processo organizacional. Desenvolver dinâmicas
motivacionais contribuirá para estimular os colaboradores a alcançar os objetivos institucionais
com maior.
Motivar os colaboradores que prestam serviço de limpeza urbana será de grande benefício,
tendo em vista que é uma atividade que necessita de reconhecimento profissional. Assim, as
atividades laborais serão realizadas com mais eficiência, alcançando os objetivos institucionais.

5.2 Avaliação 360º
Trata-se de uma ferramenta que contribui com o desenvolvimento organizacional, visando
avaliar o desempenho das competências de todos os envolvidos no processo, através do método
de feedback. Essencial para avaliar o desempenho, e contribuir para alcançar os objetivos da
organização.
Pode-se destacar que a avaliação 360° contribuirá com o autodesenvolvimento dos
colaboradores, tornando-os envolvidos nos processos da organização. Será criado um plano de
incentivo mediante premiação por assiduidade, que terá como indicadores, reduzir o
absenteísmo, e assim melhorar a eficiência e efetividade dos processos organizacionais.
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6. CONCLUSÃO
Diante do exposto, uma vez que o papel da secretaria é servir a sociedade prestando um
serviço público com qualidade, é de grande importância fazer o acompanhamento das empresas
terceirizadas, analisar como essas empresas se preocupam com a satisfação, motivação,
valorização e reconhecimento dos colaboradores, bem como analisar o clima organizacional das
prestadoras de serviço.
Com base no estudo realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana
de Parnamirim/RN – SELIM, algumas problemáticas foram diagnosticadas, devido à ausência de
ações de motivação e reconhecimento dos colaboradores. O estudo teve como objetivo avaliar e
desenvolver atividades para melhoria dos atuais desafios encontrados na secretaria,
proporcionando assim, uma melhor valorização dos colaboradores, identificando as necessidades
e verificando o que poderia ser oferecido para melhorar o desempenho no ambiente laboral.
A motivação é um conceito que se inova com frequência para explicar as variações de
determinados comportamentos e, sem dúvida, apresenta uma grande importância para a
compreensão do comportamento humano. Conclui-se que o profissional gari desenvolve atividade
de grande importância, porém a ausência de estratégias para valorização desses profissionais
interfere diretamente na satisfação e motivação, e assim, a prestação de serviço à sociedade
tende a não ser desenvolvida com excelência.
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ANÁLISE DA INTERVENÇÃO REALIZADA NA CASA DE CAMARA E CADEIA DE
MOSSORÓ-RN EM 2012
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RESUMO
Dentre os diversos edifícios históricos, a Casa de Câmara
e Cadeia se destaca pela sua relação com o
desenvolvimento da vila ou cidade, marcando a presença
dos poderes administrativo e político local, além de suas
características majestosas para a época: edifícios grandes,
geralmente em dois pavimentos e que ocupavam local de
destaque;
frequentemente
acompanhado
pelo
pelourinho, a igreja e a praça; edifícios elementos, visto
como principais para o desenvolvimento da vila ou cidade.
A Casa de Câmara e Cadeia de Mossoró é um exemplar
recente deste tipo de edificação (1980), constitui bom
exemplo de melhoria na qualidade da construção que

ocorre no último quartel do século XIX, sendo vista como
uma das mais sofisticadas já existente no Rio grande do
Norte - RN, devido a tipologia de planta arquitetônica e
materiais utilizados. A mesma foi tombada em 1983 pela
Secretaria de Estado da Educação e Cultura do RN como
edifício histórico, e atualmente é utilizada como sede
permanente do Museu Lauro da Escóssia. Através do
estudo pode-se perceber que a tipologia arquitetônica
continua integra (mantendo o formato original), porém o
revestimento adotado retrata uma justaposição
contextual, visto que marca de forma expressiva a sua
presença sobre a edificação.

PALAVRAS-CHAVE: Mossoró, Edifícios históricos, Intervenções, Casa de Câmara e Cadeia.

ANALYSIS OF INTERVENTION PERFORMED AT THE CHAMBER’S HOUSE AND
PRISON OF MOSSORÓ-RN IN 2012
ABSTRACT
Among the many historic buildings, the Chamber’s House
and Prison stands out for its relation with the
development of the town or city, marking the presence of
administrative and local political powers, and its majestic
features for its time, large buildings, usually in two floors
and occupying a prominent place; often accompanied for
the pillory, the church and the square, seen as the most
importants to the development of town or city. The
Chamber’s House and Prison of Mossoro is a recent
examplar of this type of building (1980), is a good example
of improvement in the quality of construction that occurs

in the last quarter of the nineteenth century, being seen
as one of the most sophisticated existing in Rio Grande do
Norte – RN, due to architectural plan typology and
materials used. The same was tumbled in 1983 by
Secretary of State for Education and Culture of RN as a
historical building and, is currently used as permanent
headquarters of the Museum of Lauro Escóssia. Through
this study it is noticed that the architectural style remains
intact (keeping the original format), but the coating
adopted portrays a contextual juxtaposition because
expressively mark its presence on the building.

KEYWORDS: Mossoró, Historic buildings, interventions, Chamber’s House and Prison.
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1. INTRODUÇÃO
A casa de Câmara e Cadeia de Mossoró é uma das obras que representa o patrimônio
histórico do município, e nesta ocorreram vários fatos que elevaram a sua importância local e
nacional, sendo destaque o primeiro voto feminino da América do Sul e a prisão de um dos
representantes do cangaço que invadiu a cidade. Atualmente, o prédio da Casa de Câmara e Cadeia
de Mossoró está abrigando o Museu Lauro da Escóssia, e esta atividade é exercida desde 1982.
Devido a isto, e para manter a integridade do edifício, a mesma passou por uma intervenção em
2012.
Vieira (2007) relata que para analisar as intervenções em obras históricas e a relação destas
com a integridade do edifício faz-se de suma importância considerar alguns conceitos de posturas
intervencionistas, os quais foram propostos por Tiesdell, Oc e Heath em 1996, devendo-se destacar
a uniformidade, continuidade e justaposição contextuais.
Vieira (2007) afirma também que alguns autores consideram a uniformidade contextual
como uma cópia ou imitação de estilos já existentes no entorno, e comumente os adeptos a esse
tipo de postura intervencionista são os seguidores dos ideais de Viollet Le Duc – que presa pela
unidade estilística – e buscam reconstituir tais características perdidas. Já a justaposição contextual,
a autora afirma que é a pratica intervencionista que busca expressar a autenticidade das diferentes
épocas e estilos arquitetônicos, porém marcando de forma expressiva o seu tempo, ou seja, valor
documental sem perdas efetivas do valor artístico. Ela acrescenta ainda que tal postura está
relacionada com as ideias de Boito, uma vez que o valor documental é o ponto chave da questão,
dizendo também que tal postura pode prejudicar a leitura das obras como um todo, podendo
destacar uma intervenção sobre as outras.
Por fim, tem-se a continuidade contextual, que pode ser vista, conforme Vieira (2007), como
um meio termo entre a uniformidade e a justaposição contextual, pois permite a marcação da
intervenção (do tempo) sem afetar a leitura do todo e a não realização de uma cópia propriamente
dita dos estilos existentes.
Dessa forma, com base no exposto, o presente artigo teve como objetivo analisar a última
intervenção realizada em 2012, na Casa de Câmara e Cadeia de Mossoró, visto que se trata de uma
obra de tombamento histórico de representatividade cultural para o Município, podendo assim,
associar os conceitos intervencionistas de Tiesdell, Oc e Heath na restauração realizada.

2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1 Histórico da Casa de Câmara e Cadeia
A Casa de Câmara e Cadeia é um dos edifícios históricos de mais relevância no Brasil, visto
que a sua utilização se deu em todo território nacional e representava de forma efetiva a presença
da coroa portuguesa no país, sendo um dos núcleos estruturantes no Brasil colônia e Império. Estas
edificações eram construídas para exercer funções múltiplas, como cadeia, câmara municipal,
centro de decisões e, algumas delas, exerciam também função comercial (TEIXEIRA, 2012).
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Levando em consideração o desenvolvimento do núcleo central das vilas, além das casas de
câmara e cadeia, comumente existiam o pelourinho na frente destas edificações, a presença da
igreja matriz e da praça. Teixeira e Trigueiro (2008) relatam que as casas de câmara e cadeia
geralmente ficava isolada em relação às edificações vizinhas, e em algumas situações a sua
construção se dava no meio da praça. Os autores ainda acrescentam que o local escolhido para a
construção da casa de câmara e cadeia era de grande importância para a vila/cidade. Eles também
comentam que o centro do poder político e religioso se localizava no núcleo formado pelos edifícios
de maior relevância, pela praça central e as residências da elite local em seu entorno.
Teixeira (2012) diz que no Brasil os núcleos urbanos receberam diversas denominações. Uma
dessas é a povoação, que é o modo de formação urbana em torno de elementos arquitetônicos
como a igreja e a praça. É desta forma de aglomeração que desenvolve a importância da igreja, visto
que os arruamentos de fileiras de casas eram feitos em torno deste ambiente. O autor ainda
acrescenta que esse tipo de aglomeração urbana não tinha sede municipal própria, sendo
administrada por alguma vila ou cidade próxima, que possuíam a casa de câmara e cadeia e o
pelourinho. Segundo ele, este povoado, com o passar do tempo e com o seu desenvolvimento,
poderia tornar-se uma vila ou cidade e possuir suas edificações representativas do poder local.
Exemplo das vilas fundadas no Brasil, pode-se citar a primeira, São Vicente, em 1532 e Igarassu e
Olinda em 1537. A fundação das vilas e cidades, comumente ocorriam com as determinações reais
e com as Cartas Régias, que geralmente continham informações sobre a implantação e as principais
edificações que deveriam existir.
A designação de vila ficou em desuso após a publicação do artigo III do Decreto-Lei de 2 de
março de 1938 que determinava que a sede do município é necessariamente uma cidade; elevando
automaticamente as vilas existentes para a categoria de cidade e homogeneizando as
nomenclaturas dos centros urbanos; além disso, declara que as novas cidades geradas dessa
permuta, continuaria com o nome de origem.
Oliveira (2007) aborda que as prisões brasileiras do século XIX ainda possuíam características
da época colonial, constituída de dois pavimentos, sendo o primeiro reservado para cadeia pública
e o segundo para a câmara municipal. A autora descreve que os presídios possuíam salas livres para
o cumprimento da pena fora do cárcere, salas fortes e salas para a realização de interrogatórios e
aplicações de torturas. Ainda segundo a autora, a grande diferença das prisões do período colonial
e do Império não era a arquitetura, mas a administração, sendo no século XVIII constituída pelo
poder municipal.

2.2 Casa de Câmara e Cadeia de Mossoró
O atual prédio da câmara e cadeia de Mossoró teve sua construção iniciada no ano de 1878
e foi locada em uma das áreas privilegiadas, o núcleo central do município. A sua construção foi por
iniciativa da Comissão de Primeiros Socorros através dos esforços do presidente da instituição, o
juiz municipal Manuel Hemetério Raposo de Melo. A inauguração da nova instalação da câmara
municipal e cadeia pública de Mossoró foi no dia 8 de abril de 1880, quando o responsável da obra
Astério de Souza Pinto, fez a entrega ao Coronel Francisco Gurgel de Oliveira, presidente da
Intendência (MAIA, 2003).
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O prédio foi construído em dois pavimentos, sendo o térreo as instalações da cadeia pública,
contendo celas, porões e alojamentos para o Corpo de Guarda; e um pavimento superior, que seria
instalada a Câmara Municipal do Município, que continha salas mais amplas para a realização das
reuniões (MAIA, 2003).
Teixeira (2012) relata que na construção da Casa de Câmara e Cadeia de Mossoró foram
utilizados tijolos para alvenaria e pedras para soleiras e portais, além do uso de gradis de ferro para
garantir a segurança da edificação.
Teixeira (2012) diz que a casa de câmara e cadeia de Mossoró é um exemplo de sofisticação
aos exemplares existentes no Rio grande do Norte, visto que a sua tipologia e materiais diferenciam
das outras existentes, além de apresentar características que remetem ao neoclassicismo e ao
ecletismo. O autor ainda comenta que a construção desta edificação acompanha cronologicamente
a uma fase de desenvolvimento econômico da cidade e que esta nova instalação veio substituir
outra que se tinha iniciado, porém não chegou a ser concluída. Teixeira (2012) acrescenta que a
tipologia da Casa de Câmara e Cadeia de Mossoró segue uma disposição semelhante à de outras
duas casas de Câmara e Cadeia do Rio Grande do Norte, a de Acari e Jardim do Seridó.
Segundo Teixeira (2012), a tipologia é constituída por um corredor central que divide as celas
simetricamente (pavimento térreo) e que liga o pátio posterior à entrada principal da edificação.
Teixeira (2012) comenta que a mudança mais expressiva desse exemplar de cadeia era as celas mais
avantajadas. Ao longo da fachada frontal se dividia cinco salas aproximadamente simétricas (6,60
m x 4,32 m em média), e a sala central servia de hall para o interior da cadeia e salas laterais.
Analisando em planta, a edificação apresenta uma característica diferenciada aos outros
exemplares do RN, visto que se mostra um formato de planta em T; porém, quando se analisa a
fachada com os muros laterais que delimitam o pátio, a casa de câmara e cadeia de Mossoró
apresenta-se levemente retangular, com medidas de 40,30 x 27,31 m.
Teixeira (2012) ainda acrescenta que diferentemente da tipologia apresentada pela
edificação em Mossoró, as outras edificações com o mesmo fim estudadas por ele no Rio Grande
do Norte apresentaram uma tipologia quadrada ou levemente quadrada em planta.
O pavimento superior possui uma planta muito semelhante ao pavimento térreo, porém se
diferencia pela fusão das três salas centrais que se distribuem na fachada central, formando um
grande salão. As outras duas salas nas extremidades (direita e esquerda) que existem no pavimento
térreo, deu origem ao terraço do pavimento superior. Diferentemente de outras casas do Rio
Grande do Norte que tinham coberturas em quadro águas, a de Mossoró apresenta outra novidade,
pois a sua cobertura foi construída em duas águas (TEIXEIRA, 2012).
A Casa de Câmara e Cadeia de Mossoró ficou conhecido por alguns fatos históricos, que
foram citados por Maia (2003) e Silva (2008). São eles:
 Primeiro município a promover a abolição dos escravos, em 30 de setembro de 1883, cinco
anos antes do Brasil como um todo, através da sessão magna da libertadora mossoroense,
realizada pela Câmara Municipal de Mossoró;
 Resistencia aos cangaceiros que invadiram o município em 13 de junho de 1927, fato este,
que é constantemente lembrado pelo município como exemplo de força e resistência dos
mossoroenses;
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 O primeiro voto feminino; Celina Guimarães Viana foi a primeira mulher
na América do Sul a solicitar sua inscrição no Registro Eleitoral, em 25 de novembro de 192
7.

3. METODOLOGIA DA PESQUISA
A presente pesquisa foi realizada nos meses de outubro 2015 a janeiro de 2016. Realizou-se
visitas in loco a Casa de Câmara e Cadeia de Mossoró, para a realização de registros fotográficos do
prédio e do entorno, e levantamento do histórico da edificação.
Realizou-se visitas também à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação do
Município para levantamento dos projetos de intervenções realizadas na Casa de Câmara e Cadeia
de Mossoró e na Fundação José Augusto para levantamento de dados sobre o tombamento do
prédio em estudo.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 Relatos do documento do tombamento
A edificação estudada possui tombamento histórico pela Secretaria de Estado da Educação
e Cultura do RN em março de 1983, que foi solicitado pelo processo Nº 3.572 de 1982. No referido
documento há discrição da tipologia arquitetônica que concorda com os autores anteriormente
citados. Relata que a edificação é dominante no conjunto arquitetônico, com planta retangular
(considerando os muros laterais) e com pátios internos (laterais e posterior), além de estar isolada
das outras edificações e situada num lote em que se limita com a praça. Também faz menção ao seu
estilo arquitetônico, que possui característica neoclássicas com destaque para a arquitrave do
frontão (FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO, 1983)
Ainda com relatos do referido documento, o piso do pavimento superior era composto por
um assoalho de madeira suportada por carnaúbas espaçadas entre si no máximo 50 cm; já o
pavimento térreo, o piso era constituído por pedras irregulares. Além disso, no pavimento superior
existiam dois terraços e suas esquadrias eram de madeira; diferentemente do térreo, que eram
constituídas de madeira e gradis de ferro. A Figura 1 mostra uma imagem da casa de Câmara e
Cadeia de Mossoró, apresentada pela Fundação José Augusto.

Figura 1 – Casa de câmara e cadeia de Mossoró
Fonte: Fundação José Augusto (1983).
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4.2 Relatos de Intervenções - Prefeitura Municipal de Mossoró e Museu Lauro da
Escóssia
De acordo com a Secretaria de Infraestrutura do Município de Mossoró – SIMM (PMM,
2015), foram feitos projetos de intervenção para a referida edificação onde incluía a modificação
interna para a construção de salas de vídeo e lanchonete, mas devido ao tombamento da edificação,
se tratando de um patrimônio histórico, não houveram essas reformas. Porém, a mesma relata que
houveram duas restaurações, uma referente ao revestimento externo, e posteriormente a mais
recente em 2012, que envolveu o revestimento de paredes internas e externas, o revestimento de
pisos de algumas salas internas, além da construção de um banheiro e copa locados na parte
posterior do pátio da edificação. A Figura 2 apresenta a fachada da casa de Câmara e Cadeia de
Mossoró após as duas intervenções relatadas pela SIMM.

(a)

(b)

Figura 2 - Casa de Câmara e Cadeia de Mossoró: (a) Intervenção no revestimento externo (Acervo do Museu); (b)
(
Intervenção Atual (Autoria Própria)
b)

De acordo com o Museu Lauro da Escóssia, houve uma intervenção em meados dos anos de
1980, antes da locação do museu na referida edificação. Nesta intervenção houve a modificação do
piso mostrado na Figura 3a para o piso da Figura 3b.

(a)

(b)

Figura 3 – Casa de Câmara e Cadeia de Mossoró: (a) Piso original (b) Intervenção de 1980 – Piso atual do corredor
(
térreo (
a)

b)

4.2.1 Intervenção de 2012 – levantamento in loco
Na intervenção de 2012 houveram uma série de modificações que foram observadas in loco.
Na Figura 4, observam-se a planta atual do pavimento térreo e do pavimento superior fornecido
pela Secretaria de Infraestrutura de Mossoró.
No pavimento térreo observaram-se as seguintes intervenções:
 Revestimento interno;
 Implantação dos banheiros acessíveis na parte posterior do terreno da edificação;
 Troca de carnaúbas da estrutura da cobertura;
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 Instalação Elétrica aparente;
 Forro de gesso e acabamentos na primeira sala do lado esquerdo, onde se encontra a
mandíbula de uma baleia (umas das principais peças do museu);
 Esquadrias de vidros e acabamentos;
 Troca de piso nas salas iniciais;
 Revestimento de fachadas;
 Portas de vidros em divisórias que eram abertas (aberturas que dá para os pátios laterais);
 Implantação de uma estrutura para locação de imagem religiosa.
No pavimento superior, observaram-se as seguintes intervenções:
 Pintura e acabamento de esquadrias;
 Troca de telhas da cobertura;
 Instalação elétrica aparente.

(a)

(b)

Figura 4 - Casa de Câmara e Cadeia de Mossoró: (a) Planta de intervenção de 2012 – Pavimento térreo; (b) Planta de
intervenção de 2012 – Pavimento superior.
Fonte: Secretaria de Infraestrutura de( Mossoró (PMM, 2015).
(
a)

Em comparação com o documento do tombamento, observa-se b)que não houveram
modificações na estrutura da edificação, ela apresenta-se idêntica ao original, porém com a inserção
dos banheiros acessíveis e copa no pátio posterior da edificação.
A implantação aos novos banheiros e copa foi realizada na última intervenção e tentou-se
manter características semelhantes com a estrutura do prédio existente, porém considerando a
existência da nova intervenção. A Figura 5 apresenta a fachada dos banheiros construídos no pátio
posterior.

Figura 5 – Fachada dos banheiros e copa da Casa de Câmara e Cadeia de Mossoró
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Ainda analisando as modificações feitas na intervenção de 2012, na figura 6 é perceptível a
modificação do piso e a aplicação do forro de gesso adaptado para a mandíbula de uma baleia.

(a)

(b)

Figura 6 - Sala inicial da Casa de Câmara e Cadeia de Mossoró. (a): Piso modificado na intervenção de 2012. (b)
(
Forro realizado na intervenção de(2012.
a)

b)

Com relação as esquadrias de vidro, que apesar de ser uma intervenção e uma inserção de
um elemento não existente, percebeu-se um certo respeito com a escolha dos materiais e a sua
disposição no elemento existente, permitindo ainda a percepção do vazio proporcionado pelas
características inerentes ao material (vidro), visto que permite a total permeabilidade visual do
ambiente posterior. A Figura 7 apresenta as esquadrias e o acabamento realizado na intervenção
de 2012.

(a)

(b)

(c)

Figura 7 – Esquadrias da Casa de Câmara e Cadeia de Mossoró. (a) Janela com grade e soleira originais. (b) Porta de
vidro inserida na intervenção de 2012; (c) Detalhe da inserção de uma das portas de vidro.

Com a Figura 8, pode-se perceber
que foi mantido a pedra
( e grades originais, para enfatizar
(
(
que o ambiente era utilizado a)
como cela para presos no período
que em que a edificação
era uma
b)
c)
cadeia pública, além de mostrar o material original, visto que se trata de patrimônio histórico.
Ainda relatando as intervenções, houve a inserção de um elemento na estrutura da
edificação para alocar uma imagem religiosa, visto que este tipo de cultura é bem marcante no
município. Além disso, houve a troca de algumas carnaúbas que sustentam o assoalho do pavimento
superior e novas instalações elétricas aparentes, respeitando assim as instalações pré-existente. A
Figura 8 apresenta a nova instalação elétrica, o assoalho e a inserção da imagem religiosa.
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(a)

(b)

Figura 8 - Detalhes internos da Casa de Câmara e Cadeia de Mossoró. (a) Carnaúbas de sustentação do assoalho e a
instalação elétrica aparente; (b) Elemento (inserido para alocar imagem.
(
a)

b)

No pavimento superior foi observado a execução do revestimento interno, troca de telhas
cerâmicas, acabamento de esquadrias, além das instalações elétrica exposta. Atualmente o
pavimento superior encontra-se interditado devido a falta de acessibilidade, visto que o mesmo não
possui plataforma para pessoas com necessidade especiais.
Tendo em vista a inserção urbana da Casa de Câmara e Cadeia de Mossoró, observou-se que
houve uma construção de duas praças próxima a edificação estudada. Uma na qual ela está situada
e outra em frente. Vale salientar que esta construção não é da última intervenção, porém o desenho
da praça destoa um pouco do contexto histórico da Casa
de Câmara e Cadeia, visto que possuem
(
(
b)
materiais e tipologias diferentes. A Figura 9 apresenta
a Casa de Câmara e Cadeia de Mossoró
ea
a)
praça.

(a)

(b)

Figura 9 - Entorno da Casa de Câmara e Cadeia de Mossoró. (a) Casa de Câmara e Cadeia de Mossoró; (b) Praça da
(
(
Casa de Câmara e Cadeia.
a)

b)

Através da Figuras 9 percebe-se que a medida que o observador se afasta da Casa de Camara
e Cadeia, o paisagismo adotado para a praça esconde a edificação, sendo perceptível em pontos
especificos. Esta postura adotada com árvores de grande porte disfarça o sentido histórico do
edifício de destaque, mesmo se localizando em uma area priviliegiada do município.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A casa de Câmara e Cadeia de Mossoró teve várias intervenções de diversas ordens. Algumas
consistiram na construção de novos elementos, mas principalmente, na aplicação de novos
acabamentos e adequação ao uso atual do edifício. Levando em consideração os conceitos de
uniformidade, continuidade e justaposição contextual conclui-se que:
 Houve continuidade contextual no tratamento da arquitetura do edifício;
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 Houve justaposição na aplicação dos novos acabamentos e na implantação do desenho da
praça;
 Houve uniformidade contextual na implantação dos banheiros externos com relação aos
detalhes arquitetônicos e revestimento da nova intervenção.
Além disso, vale salientar que a restauração realizada em 2012 na edificação teve como
principal foco a integridade do edifício, visto que para o uso como Museu, eram necessárias algumas
modificações, tanto para resguardar a segurança dos objetos, como para o conforto dos visitante e
pessoas que administram o ambiente.
Também foi observado que a edificação ainda se mantem integra quando se analisa a forma
arquitetônica histórica, pois não houve modificação na estrutura da mesma, porém ao inserir os
banheiros e copa (os novos elementos), houve uma preocupação em manter uma uniformidade
contextual com a nova intervenção, a qual estes elementos faziam parte; retirando a possibilidade
de inovação com uma justaposição que marca estilos arquitetônicos diferentes, como se observa
geralmente em outras obras que passam por um processo de intervenção e inserção de um novo
elemento.
Contudo, observou-se que houve uma postura respeitosa com a edificação tombada quando
se analisa a inserção das instalações elétricas e esquadrias de vidro, visto que os materiais
marcavam a sua presença, mas não afetava a leitura do todo, efetivando assim a prática da
continuidade contextual.
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RESUMO
Este trabalho se focou no estudo de modelos narratológicos aplicados ao roteiro cinematográfico.
O objetivo foi identificar os pontos em comum e divergentes nos autores escolhidos para o
estudo, bem como especular sobre um novo modelo narrativo unificado. Por meio de um
levantamento qualitativo, buscou-se constatar a frequência com que determinados aspectos
integram os conteúdos coletados e, assim, identificar as particularidades do processo de
construção dos modelos narrativos. Depois, houve a construção de um modelo integrador. Apesar
desta pesquisa ainda estar em andamento, o resultado apresentado se fundamenta nas
estruturas, paradigmas e tipologias dos autores consagrados na área de roteiro cinematográfico,
sugerindo-se novos desdobramentos que supram as necessidades de uma unificação.

PALAVRAS-CHAVE: Roteiro, Cinema, Narrativa, Modelo Narrativo.

NARRATIVE MODEL: A STUDY ABOUT UNIFICATION IN THE NARRATOLOGICAL
MODELS FOR CINEMA

ABSTRACT
This work studied the narratological models applied to the screenplay. The goal was to identify the
commonalities and differences in the authors chosen for the study, and speculate about a new
unified narrative model. Through a qualitative survey, we sought to establish the frequency of
certain aspects that are part of the process of construction for a narrative model. Then, there was
the construction of an integrator model. Although this research is still in progress, the result
shown is based on structures, paradigms and types of authors established in the screenplay area,
suggesting new developments that meet the needs for unification.
KEYORDS: Screenplay, Cinema, Narrative, Narrative Model.
1 Arthur Luiz Cavalcante de Macêdo, coordenador do Projeto "Sala dos Escritores".
2 Aurea Estella de Araújo Silva, estudante voluntária.
3 Jose Vinicius Macena da Silva, estudante voluntário.
4 Maria Helena Medeiros de Albuquerque, estudante voluntária.
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INTRODUÇÃO
Esse artigo baseia-se no “Sala dos Escritores”, projeto em andamento do Instituto Federal
de Rio Grande do Norte, Campus Natal-Cidade Alta, na área de Comunicação. O foco da pesquisa
se ateve à construção de narrativas ficcionais dramáticas5 com o objetivo de investigar os
princípios norteadores comuns entre os diversos teóricos de narrativa, mais especificamente a
narrativa cinematográfica no formato de roteiro, e posteriormente, por meio da análise
bibliográfica dos elementos estruturantes dos variados modelos de escrita propostos, construir
um modelo narrativo para o analista e/ou escritor.
A concepção deste projeto se deu a partir do curso de Formação Inicial e Continuada (FIC)
intitulado "Narrativa e Roteiro Cinematográfico", elaborado e ministrado pelo coordenador do
“Sala dos Escritores” e divido em dois módulos semestrais, abordando a criação e
desenvolvimento de narrativas para o cinema, cujo trabalho de conclusão dos alunos consistiu na
entrega de um curta-metragem escrito e formatado nos padrões internacionais e que contém uma
narrativa ficcional dramática criada a partir de teorias e esquemas narratológicos.
O "Sala dos Escritores", no entanto, teve como proposta inicial auxiliar as disciplinas
correlatas à área de cinema do curso técnico integrado em Multimídia (Fundamentos da
linguagem audiovisual, Princípios de animação, Edição de vídeo, Captação de vídeo e Captação e
desenho de som), avaliando cada roteiro cinematográfico individualmente e apontando
problemas estruturais, sejam na trama ou argumento, construção e caracterização dos
personagens, composição dos diálogos, estilo de escrita e formatação ou qualquer outro aspecto
dramatúrgico, em analogia com o profissional Script Doctor - profissão de quem altera ou revisa
um roteiro para "melhorá-lo"6
No entanto, tendo em vista as vicissitudes do próprio curso de Multimídia e do calendário
acadêmico, o “Sala dos Escritores” migrou para o desenvolvimento de um novo modelo de
narrativa com o intuito de auxiliar os estudantes a entrarem em contato com pensamento
narratológico e o consequente desenvolvimento de seus próprios projetos. A elaboração do
roteiro escrito é essencial para o posterior delineamento do projeto audiovisual. O ponto central
deste projeto, portanto, desdobrou-se sobre a criação de personagens e seus perfis, trama e
jornadas, arco narrativo e tema, diálogos e estilo de escrita.
O “Sala dos Escritores” identificou as generalizações comuns nos autores pesquisados, ao
mesmo tempo em que propôs mudanças e novos termos para a criação de uma narrativa ficcional
dramática, construindo um modelo próprio e que atenda de maneira comum os pontos comuns,
divergentes, desconexos e ausentes nos autores pesquisados. A partir desta constatação, nasceu
um novo modelo dramatúrgico. O “Sala dos Escritores” propôs um modelo que não apenas
unifica, mas sugere novos desdobramentos.
A partir do modelo dramatúrgico desenvolvido há a possibilidade de diálogo comum entre
o criador e o analista, criando um discurso unificado por meio do mesmo modelo. Um escritor
5

cuja “ação no mais das vezes [é] violenta ou patética, na qual se enfrentam personagens histórica e socialmente
escritas em um espaço crível” (AUMONT, p. 87)
6 http://www.dictionary.com/browse/script-doctor
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(seja roteirista, romancista etc) e o analista compartilham de novos apontamentos dramatúrgicos
os quais criam um raciocínio diferenciado perante teorias já consagradas. Por isso, a pesquisa se
justifica na área de Comunicação como um aporte teórico que compreende a especificidade da
criação artística como um projeto dinâmico, não-linear e com constantes mudanças no decorrer
do processo. E como a gênese do projeto se deu a partir de um curso FIC, a interação entre
professor (analista) e aluno (criador) se articulam dentro do mesmo discurso. Há uma busca por se
evitar a simples tentativa e erro típica de estudantes que se aventuram no ofício da escrita,
inspirados pelo acúmulo de filmes, livros, quadrinhos e teatro, os quais formam uma espécie de
amalgama que confunde a mente de quem cria e gera uma falsa experiência, como comenta
Mckee:

Se você sonhasse em compor música, você diria a si mesmo: ‘já ouvi um monte de
sinfonias... eu sei também tocar piano... Acho que vou fazer uma esse fim de
semana’? Não. Mas é exatamente assim que muitos roteiristas começam. [...] se
você desejasse compor, iria a uma escola de música para estudar tanto teoria
quanto prática, focando no gênero da sinfonia. Após anos de diligência, você
fundiria seu conhecimento com sua criatividade, e, conduzido por sua coragem, se
aventuraria a compor. (MCKEE, 2006, p.28)

Do mesmo modo como o compositor perpassa a excelência dos princípios da composição
musical, o trabalho do escritor inclui entender os princípios correspondentes da história e sua
composição, pois desenvolver uma narrativa não é uma pura questão mecânica de passos
lineares. Ela é a soma final de todos os modos pelos quais o escritor consegue deixar o público
envolvido e manter este mesmo envolvimento até gerar uma recompensa significativa. Sem
desenvolver sua perícia, o escritor tem a grande possibilidade de ter uma ideia em sua mente e
deparar-se com questões ligadas à própria qualidade de sua narrativa, visto que sem um preparo
ou desenvolvimentos teóricos anteriores, não há como desenvolver um comparativo
metodológico.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Os autores escolhidos dentro do campo do desenvolvimento de narrativas no formato de
roteiro cinematográfico são dos Estados Unidos, país este que possui uma indústria
cinematográfica com grande força econômica ao redor do mundo e influência criativa nos
processos de escrita dramática (curtas-metragens, longas-metragens, séries televisivas etc). Eles
foram: Syd Field, Robert Mckee, Christopher Vogler, Michael Hauge, David Bordwell e Linda
Aronson.
O autor Syd Field apresenta o chamado "Paradigma de Syd Field", um esquema
narratológico com etapas e sub-etapas (apresentação, confrontação, resolução e pontos de
virada) e proporciona ao escritor-roteirista o desenvolvimento de sua narrativa dentro do
esquema de três atos, cada ato representando uma “unidade de ação dramática” (FIELD, 2001)
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Robert McKee aborda esquemas narratológicos sobre jornadas interna e externa dos
personagens e desenvolvimentos de conflitos em três níveis: interno (ambienta a narrativa dentro
da vida interna do protagonista, lidando com sensações e pensamentos e até mesmo sonhos),
pessoal (desloca os pensamentos para o nível de conflitos entre o protagonista e amigos, família,
amantes etc) e extra-pessoal, (expande os dois anteriores para instituições sociais, como escola,
igreja, carreira profissional e até mesmo sistema judiciário, também havendo a possibilidade de se
opor personagem e ambiente: doenças, locais perigosos de uma cidade, um objeto como carro
que tem problemas de ligar, ou um tempo acabando para se executar uma atividade). Ao se
combinar os três níveis, há uma complexa expansão dentro do design da história. (MCKEE, p. 43).
Tanto sua tipologia dos conflitos quanto a separação entre "arquitrama", "minitrama" e
"antitrama" (idem, p.55) serviram de base para o modelo narratológico unificado.
Outro autor, cujo trabalho é reconhecidamente derivado Campbell (1995), é Christopher
Vogler e seu livro A Jornada do Escritor. Vogler adapta a estrutura mítica desenvolvida por
Campbell aos personagens de cinema e literatura, simplificando as dezenove etapas do Monomito
e as adapta para doze estágios divididos em três atos (VOGLER, p. 44), o que manteve a essência
do trabalho de Campbell e, ao mesmo tempo, mudou o foco para a indústria cinematográfica e
literária. Os doze estágios se dividem a partir do personagem heroico e sua trajetória/jornada por
meio da interação com outros personagens ao redor (arquétipos) (idem, p. 64) dentro de
estruturas de conflitos e objetivos bem delineados. O autor condensa desde o “mundo comum”
(esfera do personagem e seu dia-a-dia, atitudes, perfil) até o “retorno com o elixir” (fim da
narrativa, que promove um crescimento do personagem do ponto de vista interno/emocional e,
também a partir do ponto de vista mais externo/ físico) (idem, p. 47-59).
O autor Michael Hague desenvolve uma estrutura de seis estágios e cinco pontos de trama
(HAUGE, 2014) , lidando com a jornada interna/emocional do personagem e externa/física diante
dos desafios conflituosos e de objetivos bem definidos. O autor cria uma nomenclatura que divide
o personagem em basicamente cinco esferas (ferida, medo, crença, identidade e essência) e
manipula dramaturgicamente essas cinco esferas em torno do seu desenvolvimento emocional,
tendo em vista a jornada externa diante do objetivo e, seu consequente crescimento emocional e
psicológico.
David Bordwell em seu artigo (BORDWELL, 2005) aborda os elementos estruturantes do
Cinema clássico narrativo, consagrado a partir do filme O nascimento de uma nação (D.W. Griffith,
1915), cujos princípios permanecem difundidos no cinema mundial contemporâneo. Do ponto de
vista histórico e estético, o autor analisa as esferas do romance heterossexual, personagens com
objetivos claros, linearidade narrativa e extrapola os princípios clássicos para além da escrita do
roteiro, como a montagem do filme (que prioriza a localização do espectador perante os cortes) e
direção (captação dos personagens/atores levemente virados para a câmera ou de frente para
ela).
Contrastando com o raciocínio dos autores supracitados (quanto à linearidade narrativa), a
autora Linda Aronson propõe uma tipologia diversa para filmes que são tanto lineares quanto nãolineares, dividindo-os em seis categorias: três lineares (Tandem, Multiprotagonista, Jornada
Dupla), duas não lineares (Flashback, Consecutiva), e uma considerada híbrida (ARONSON, 2010,
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p. 172). A partir desta abordagem diferenciada, a autora possibilita um raciocínio que lida com a
complexidade das estruturas narrativas que não se encaixam no modelo clássico,
consequentemente se apropriando de um novo pensamento narrativo fracionado tanto no tempo
quanto no espaço da diegese – ou seja, o espaço da “[...] própria narrativa, mas também o tempo
e o espaço ficcionais [...] e com isso as personagens, os acontecimentos e outros elementos
narrativos” (AUMONT, p. 78)
Tendo em vista os modelos narrativos dos autores acima citados, a presente pesquisa
objetivou delinear novos caminhos e propor um modelo único que abarcasse essas estruturas para
o desenvolvimento da trama e dos personagens, tendo como foco diferencial um modelo de
pensamento analítico e de criação, desde a ideia (pouco citada ou ausente nos autores) até a
formatação final (com pontos de vista dentro do estilo de escrita e modelos para revisão do
próprio texto).

METODOLOGIA
Foram delineadas três etapas:
1) Investigação dos modelos teóricos de narrativa por meio de revisão bibliográfica, ao
mesmo tempo em que examinou-se os elementos em comum e divergentes de suas respectivas
estruturas narrativas e conceitos aplicados ao tema, personagem, conflito, trama, história,
diálogos e arco narrativo.
2) Criação de um modelo unificador e consequente aplicabilidade em narrativas
cinematográficas no formato de roteiro, por meio da criação de narrativas dentro do novo modelo
criado.
3) Diante dos desafios e dificuldades de aplicação do modelo proposto nas narrativas
desenvolvidas no formato de roteiro, foram propostas novas terminologias que apresentassem
uma aplicabilidade objetiva. A partir dos problemas encontrados durante a escrita da narrativa, as
proposições de um novo pensamento foram incorporadas ao modelo, num constante
aperfeiçoamento. Os roteiros foram explorados em duas frentes: a primeira, para o
desenvolvimento do portfólio do curso Técnico em Multimídia (no qual os integrantes do “Sala dos
Escritores” desenvolveram roteiros inéditos); a segunda, por meio da análise de roteiros de
membros fora do projeto e que faziam parte das disciplinas correlatas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A presente pesquisa ainda está em andamento, mas já produziu um modelo unificador e
propôs novas terminologias para o desenvolvimento de narrativas.
O modelo desenvolvido consiste de seis etapas, não-lineares. Por meio do
desenvolvimento dos roteiros, constatou-se que a linearidade não é preservada: durante o
planejamento das narrativas, não existiu, portanto, uma cadeia linear de eventos e pensamentos
terminológicos durante o dinâmico processo de criação. Os criadores usufruíram da total
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liberdade para ultrapassar e retroceder nas etapas quando necessário, desde o nível da ideia ao
nível da escrita e projeto final. Em outras palavras, foram detectados constantes idas e vindas no
processo de criação. Percebeu-se que esse dinamismo foi causado pela constante busca de
equilíbrio entre a intenção (Ideia que existe na mente do autor, mas que ainda não foi escrita) e
prática narrativa (escrita efetiva dos elementos da história)
Portanto, apesar do modelo consistir de seis etapas, tentou-se aprimorá-lo (em seu caráter
visual) de forma que refletisse o dinamismo do pensamento criativo. Abaixo, a Figura 1 expõe o
modelo narrativo desenvolvido. As setas em sentido horário indicam um processo lógico que
consiste abordar os elementos narrativos de forma crescente em complexidade. A estrela de seis
pontas indica a possibilidade de extrapolar o pensamento linear das etapas, havendo saltos
dependendo das necessidades criativas.

Figura 1: Etapas da escrita dentro do modelo proposto

Devido à formatação e tamanho limitados do artigo, as etapas estão abaixo descritas de
forma simplificada:

1) Ideia: neste nível, o escritor possui todas as suas influências em constante choque
criativo, e precisa mediá-las por meio da transformação em códigos, no caso, de escrita. Existe um
eterno choque entre o que se pensa e o que se efetiva por meio das palavras. Questionamentos
sobre os próprios personagens, motivos, tema, conflitos e ou um modelo já preestabelecido
servem de referência para os primeiros passos. Percebeu-se que a organização das diversas fontes
criativas (romances, teatro, jogos digitais, cinema, séries de TV, relatos oralizadas de familiares e
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sonhos etc) se deu a partir do processo dinâmico da cópia (da referência em si), transformando-a
com elementos do próprio criador (a referência começa a se modificar com base no que o autor
tem em mente) e combina-se com outras fontes no decorrer do processo (à referência
transformada são combinados fontes diversas. O que fora copiado literalmente agora está
irreconhecível devido às combinações entre, por exemplo, fontes do teatro, cinema e romance).
Verificou-se, também, que esse dinamismo se manteve em todas as seis etapas.
2) Modelo: ao se pensar a estrutura narrativa, a qual comporta personagens, conflitos e o
suas relações, infere-se um modelo/estrutura já preestabelecida ou uma nova dentro de um
repertório/hábito conhecido. Em outras palavras, dentro de elementos pensados na etapa
anterior o escritor encaixa suas ideias em um modelo narrativo. Com exemplo, havendo um
romance heterossexual, objetivos definidos, linearidade, universo consistente e finais com
resoluções destes mesmos conflitos levantados, percebe-se a estrutura do Cinema Clássico. Da
mesma maneira, o contrário pode acontecer: o escritor pensa primeiramente no modelo para
depois desenvolver seus elementos (quais personagens formam o casal, quais os conflitos, quais
os objetivos etc). Caso o modelo não siga o classicismo narrativo, o escritor reflete sobre os
elementos do seu próprio universo ficcional cuja estrutura foge ao cinema clássico (quebra da
linearidade – mescla entre tempo dramático, épico e lírico – conflitos internalizados, lirismo e
fluxo de consciência, e a quebra das cenas fora de um padrão cujo começo meio e fim seria, no
modelo clássico, a regra)
3) Personagem: nesta etapa, o escritor pensa mais profundamente sobre o desenrolar e
desenvolvimento dos personagens, criando seus perfis e, ao mesmo tempo, atrelando a eles uma
carga emocional/função narrativa. A partir desse perfil, pensam-se nas motivações, propósitos,
traumas, certezas e dúvidas, o seu jeito de ser e personalidade dos personagens. Todos esses
componentes formam um conjunto temático do filme, ou seja, o assunto que será abordado cuja
carga emocional é evidenciada. Dependendo do perfil e função de cada personagem, a resolução
de conflitos (internos/psicológicos, pessoais/externos, extrapessoais/sociais) se dará de maneira
peculiar. Do mesmo modo, a partir do pensamento de personagens protagonistas, os personagens
secundários também são desenvolvidos com base nessa mesma proposição temáticoargumentativa, tendo em vista que uma história possui um argumento (o autor tem algo a dizer) e
a interação dos personagens contribui para a efetivação do argumento na mente do
leitor/espectador.
4) Macro: após o desenvolvimento dos personagens, o escritor reflete sobre a
macroestrutura da sua narrativa, ou seja, o sequenciamento de cenas e sequências que lidam com
a resolução de um problema dramático. Com base em modelos de jornadas (Jornada
Externa/física, que lida com objetivos claros externos ao personagem, e Jornada
Interna/emocional, a qual lida com as mudanças e exploração dos sentimentos dos personagens
em torno do objetivo externo buscado e que refletem as oscilações emocionais por causa de seus
temores, dúvidas e crenças sobre o mundo), divide-se a narrativa em partes (atos, sequências,
cenas). Aqui, foca-se apenas no sequenciamento em torno da resolução de ambas as jornadas
(emocional e física), dando suas características gerais e sem necessariamente entrar em detalhes
de diálogos e ações específicas do desenvolver interno da cena. As doze etapas do monomito
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foram utilizadas como delineamento inicial, para depois haver modificações diante dos objetivos
narrativos.
5) Micro: a partir da organização de eventos da etapa Macro, as ações e diálogos dos
personagens e a interação temática entre eles se desenvolve, ainda no nível estrutural, o que
significa que não necessariamente se lida com o estilo de escrita. Em outras palavras, ao se
escrever uma narrativa, as ações e diálogos dos personagens podem ser transmitidos por meio de
diversas escolhas estilísticas, no entanto, a etapa Micro ainda tem seu desenvolvimento baseado
em apontamentos sobre as ações (ex.: “O professor entra na sala, discute com os alunos e sai”
representa a etapa Micro; “O professor entra em sala. Os alunos estão em silêncio total. O
professor vai à frente e...” é a escrita efetiva da cena – há apenas um apontamento das ações na
Micro, porém a Escrita ocorre após o planejamento). Portanto, é na etapa Micro que o escritor faz
um rascunho geral do enredo, apenas refinado e revisado na etapa seguinte.
6) Escrita: a partir dos desenvolvimentos das cinco etapas anteriores, foca-se no
desenvolvimento escrito das ações e diálogos dentro de cada cena em torno do objetivo externo
do personagem (jornada externa) e abordagem emocional (jornada interna). Os processos de
revisão das próprias cenas e da escrita (rascunhos produzidos) são realizados nessa etapa. Caso a
narrativa seja um romance, por exemplo, o autor precisa escolher de que maneira a frase
sustentaria os propósitos objetivos (jornada externa) e emotivos (jornada interna) dos
personagens.
Em entrevista ao jornal The Atlantic, o escritor Stephen King relata a importância do estilo,
por exemplo, no momento em que se inicia uma narrativa:

Uma linha de abertura deve convidar o leitor a começar a história. Ela deve dizer:
Ouça. Venha aqui. Você quer saber sobre isso [...] Todos nós temos ouvido o
conselho de escrita que professores dão: Abra um livro no meio de uma situação
dramática ou convincente, porque logo você fisga o interesse do leitor. Isto é o
que chamamos de "gancho", e é verdade, até certo ponto. [...] De repente, você
está dentro da história. (FASSLER, 2013)7

Caso a narrativa seja um roteiro cinematográfico, cuja formatação possui regras próprias
e padronizadas, a Escrita estuda esses elementos de formatação, como as especificidade dos
alinhamentos para cabeçalho, ação, diálogos e transições, além do estilo de escrita em verbos no
presente (TROTTIER, p. 185) e que auxiliam na fruição do leitor-espectador como se estivesse
assistindo ao filme.

CONCLUSÃO

7

Tradução livre.
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A pesquisa aqui delineada se propôs a desenvolver um modelo unificador para narrativas.
Como ainda se encontra em fase de desenvolvimento, novos termos e etapas podem ser
incorporados ao modelo proposto a partir de problemas encontrados na criação e análise de
narrativas.
Como proposições de aperfeiçoamentos futuros, o projeto já identificou a necessidade de
se trabalhar, de uma maneira mais objetiva, com a questão do tema relacionado ao gênero
cinematográfico escolhido. Portanto, serão pensados novos desdobramentos narrativos que lidem
com as diferenciações dos diversos gêneros, o que implica uma melhor interação entre o modelo e
as necessidades do criador. Em outras palavras, serão buscados novos aportes teóricos e
terminológicos para que o modelo proposto tenha na estrutura ferramentas para criação e análise
de gêneros como comédia, horror, faroeste, ação e aventura, entre outros.
Concluiu-se que o modelo narrativo aponta para desenvolvimentos de narrativas no
formato de contos e romances, saindo do escopo cinematográfico. A partir desta constatação,
será necessária a criação de narrativas nesses formatos para, diante das dificuldades, haver a um
melhoramento no modelo.
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RESUMO
Esse trabalho tem por finalidade discutir o Comércio Justo
(Fair Trade) dentro do contexto da Economia Solidária,
abordando alguns aspectos históricos, bem como a
importância dessa modelo de negócio, focando na forma
de produção e comercialização de produtos orgânicos
diante de um cenário da preponderância da monocultura
intensiva com utilização de agrotóxicos e altamente
industrializada. Dentre os objetivos principais estão: a
compreensão do conceito de Comércio Justo;
apresentação da realidade nacional e estadual e
identificação das políticas públicas brasileiras voltadas
para o desenvolvimento da Economia Solidária. Utilizou-

se a metodologia da pesquisa bibliográfica, com revisão da
literatura e coleta de informações e dados que versam
sobre o tema exposto; foram destacados também os
diferentes conceitos dessa temática baseados em diversos
autores e instituições. Por fim, apresenta-se a realidade
atual do Brasil e suas perspectivas destacando a
importância do Plano Nacional de Economia Solidária
como política pública de incentivo às formas de produção
e comercialização, que a exemplo do Fair Trade, se
baseiam na justiça social, no preço justo e no
desenvolvimento sustentável.

PALAVRAS-CHAVE: Comércio Justo, Perspectiva, Sustentabilidade.

FAIR TRADE: CONCEPTS, HISTORY, THE BRAZILIAN REALITY AND PROSPECTS.
ABSTRACT
This work aims to discuss Fair Trade policy within the
context of the Solidarity Economy, addressing some
historical aspects, as well as the importance of this
business model, focusing on the way of production and
marketing of organic products in front of a backdrop of the
preponderance of intensive monoculture with use of
agrochemical and highly industrialized. One of the main
goals are: understanding the concept of fair trade;
presentation of reality and state and national
identification of Brazilian public policies aimed at the
development of solidarity economy. We used the

methodology of bibliographical research, with review of
the literature and collection of information and data
relating the theme exposed; were highlighted also the
different concepts of this subject based on various authors
and institutions. Finally, the current reality of Brazil and
prospect highlighting the importance of the sympathetic
economy National Plan as public policy to encourage
forms of production and marketing, that the example of
Fair Trade based on social justice, in fair price and
sustainable development..

KEYWORDS: Fair Trade. Perspective. Sustainability.
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1. INTRODUÇÃO
Por muito tempo as empresas produziam e comercializam apenas preocupadas com os fins
puramente lucrativos. Com as mudanças e turbulências econômicas que ocorreram ao longo da
história, foi se percebendo a necessidade de considerar um conjunto de fatores para o sucesso da
atividade comercial.
Atualmente, percebe-se que o comércio vem sofrendo alterações quanto a sua composição,
sendo apontada como uma das causas, a globalização. É notório ainda que essas transformações
atingiram outros segmentos como a saúde, educação, política, cultura e consequentemente a
condição social das pessoas. No entanto, essas alterações contribuíram para aumentar a
desigualdade social.
Nessa linha, as pessoas que faziam parte de todo o processo produtivo foram sendo objeto
de maior importância dentro da esfera produtiva e comercial. Com isso, foi criado o Comércio Justo
(Fair Trade), uma modalidade – alternativa – de comércio que valoriza o trabalho de pequenos
produtores em suas comunidades com situação de desvantagem na esfera socioeconômica.
Os praticantes do Comércio Justo muitas vezes apoiados por entidades não governamentais
são pequenos produtores que são instruídos a essa prática como forma de ajudá-los a desenvolver
e valorizar o seu trabalho e seu produto ecologicamente correto. Sistematicamente, são formadas
cooperativas ou associações para que possa ser formalizada a comercialização, com melhorias nas
condições de trabalho, com salários justos e visando respeitar os aspectos legais do país que adere
essa modalidade de comércio.
Com base nisso, pode se afirmar que houve uma certa mudança de paradigma na forma de
conduzir a atividade comercial, prezando pela responsabilidade social, econômica e sustentável.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Um pouco sobre Comércio Justo
Com experiência iniciada na metade dos anos de 1940, nos Estados Unidos, o Comércio Justo
é um movimento internacional que foi criado na Holanda em 1960, baseada em regras justas e claras
entre produtores e consumidores da época. Tendo como objetivo principal, a equidade no comércio
internacional (SIDAC, 2016).
O Comercio Justo nasceu da insatisfação diante das injustiças do comércio internacional e
da procura de alternativa para esta área, dessa forma foi elaborado alguns princípios básicos do
Comércio Justo:



o respeito e a preocupação pelas pessoas e pelo ambiente, colocando as pessoas acima do
lucro;
o estabelecimento de boas condições de trabalho e o pagamento de um preço justo aos
produtores e produtoras ( cobrindo as exigências da proteção ambiental e da segurança
econômica, para além do rendimento digno);
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a proteção e a promoção dos direitos humanos, nomeadamente os das mulheres, das
crianças e dos povos indígenas, bem como a igualdade de oportunidade entre os sexos;
a disponibilização de pré-financiamento ou de acesso a outras formas de crédito;
o estabelecimento de relações comerciais estáveis e de longo prazo;
a produção tão completa quanto possível dos produtos comercializados no país de origem;
o reforço das capacidades organizativas, produtivas e comerciais das produtoras e dos
produtores através de formação e aconselhamento técnico e comercial;
a transparência da estrutura das organizações e de todos os aspectos da sua atividade, e a
informação mútua entre todos os intervenientes na cadeia comercial sobre os seus produtos
ou serviços e métodos de comercialização (CIDAC, 2016).

De acordo com o CIDAC- Centro de Intervenção para o Desenvolvimento Amílcar Cabral
(2016) afirma que
O Comércio Justo assumiu desde o início duas missões indissociáveis: a sensibilização dos
cidadãos e cidadãs sobre as regras e o funcionamento do comércio, quer internacional, quer
nacional e local, e a atividade comercial baseada em regras justas e transparentes.

De acordo com a WFTO (2016), ao relatar os primeiros passos do movimento fair trade
afirma que os primeiros vestígios de Comércio Justo na Europa datam do final dos anos 1950 quando
a Oxfam Reino Unido começou a vender artesanato feito por refugiados chineses nas lojas Oxfam.
Em 1964, foi criada a primeira organização de Comércio Justo. Iniciativas paralelas estavam
ocorrendo na Holanda e, em 1967, a organização de importação, Fair Trade Original, foi
estabelecido.
Com o amadurecimento sobre a temática, durante os anos de 1960 e 1970, as ONGS
perceberam que eram necessárias novas formas de marketing para melhorar as condições de
comercialização dos desfavorecidos, prevalecendo sempre a ideia de que o objetivo principal do
Fair Trade era a equidade do comércio internacional.
A WFTO (2016) afirma que o desenvolvimento do comércio justo se deu como uma resposta
à pobreza e com foco em produtos artesanais.
Nos primeiros dias de negociação justa, organizações de comércio equitativo negociavam
principalmente com os produtores de artesanato, pois, na maioria das vezes, a atividade artesanal
proporciona renda complementar para as famílias (WFTO, 2016).
O Comércio Justo atua na América em Latina em 2004, através da Organização Mundial do
Comércio Justo – com sua regional -. Na América Latina, a WFTO é composta por 63 membros de 13
países diferentes, incluindo o Brasil.
Segundo o Relatório de Pesquisa Mundial de Comércio Justo (SEBRAE, 2010), a conceituação
e definição do Comércio Justo se evoluiu e se confundem tanto no cenário internacional como no
brasileiro. Na Conferência anual da IFAT (International Federation of Alternative Trade) define o
Comércio Justo como uma parceria comercial, sustentada em diálogo, transparência e respeito,
buscando equidade no comércio internacional, contribuindo para o desenvolvimento sustentável
por meio de condições razoáveis de troca e garantia dos direitos dos produtores e trabalhadores
discriminados.
No Brasil, o conceito é reconhecido pelo Sistema Nacional de Comércio Justo e Solidário
(SNCJS). Compreende comércio Justo e solidário, o fluxo comercial diferenciado, cumprindo os
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critérios de justiça e solidariedade nas transações comerciais resultando como principal
protagonista dos Empreendimentos Econômicos e Solidários (EES) através da participação ativa e
autonomia reconhecida (SEBRAE, 2010).
É visto como uma forma prática de comercializar produtos (agronegócios, artesanatos,
confecções etc.) que têm dificuldades de serem inseridos no mercado e comércio tradicional, sendo
visto como uma realidade recente, o Comércio Justo é pouco conhecido pelos produtores e
consumidores. Essa modalidade comercial visa incluir social e economicamente, uma boa parte de
empreendedores brasileiros que ainda estão à margem do mercado e sendo assim, desprovidos de
oportunidades. Essa alternativa aponta várias oportunidades a serem exploradas pelos pequenos
produtores brasileiros. Países em desenvolvimento que adotaram o Comércio Justo, comprovou
que a experiência deu certo. Como por exemplo, o México, com o café, adotando uma marca própria
de Comércio Justo (SEBRAE, 2016).

2.2. A Organização Mundial do Comércio Justo (World Trade Fair Organization)
A Organização Mundial do Comércio Justo é uma rede global de organizações que
representam a cadeia de abastecimento Fair Trade. A associação WFTO fornece às organizações de
comércio equitativo com credibilidade e identidade por meio de um sistema de garantia
internacional, um lugar de aprendizagem, onde os membros se conectar com pessoas afins de todo
o mundo, ferramentas e treinamento para aumentar o acesso ao mercado, e uma voz comum que
fala para fora para o comércio justo e justiça comercial - e é ouvido (WTFO, 2016).
A WTFO trabalha dentro de 10 princípios para o comércio com equidade e justiça, conforme
pode-se observar na Figura 1 abaixo.

Figura 1. Princípios da WTFO
Configura-se ainda como missão da WFTO (2016) permitir que os produtores a melhorar
seus meios de subsistência e comunidades através do comércio justo.

2.3. Sistema Nacional de Comércio Justo e Economia Solidária
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Em 2010, a Presidência da República sancionou o decreto número 7.358 de 17/11/2010 no
qual institui no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, o Sistema Nacional do Comércio Justo
e Solidário-SCJS que tem a finalidade de coordenar as ações do Governo Federal voltadas ao
reconhecimento de práticas de comércio justo e solidário, como também sua promoção. No mesmo
decreto oferece a oportunidade aos Estados, Municípios, Distrito Federal e outras entidades
envolvidas na propositura a aderirem voluntariamente para o fortalecimento da pratica da
agricultura sustentável, ambiental e do comercio justo e solidário (BRASIL, 1988)
Conforme o Artigo 2º do Decreto Nº 7.359, de 17 de novembro de 2010
(BRASIL,1988), entende-se por:
I - comércio justo e solidário; prática comercial diferencia pautada nos valores de justiça
social e solidariedade realizada pelos empreendimentos econômicos solidários;
II – empreendimentos econômicos solidários: organizações de caráter associativo que
realizam atividades econômicas, cujos participantes sejam trabalhadores do meio urbano
ou rural e exerçam democraticamente a gestão das atividades e a alocação dos resultados;
III – organismos de acreditação; organismos que credenciam os organismos de avaliação da
conformidade, atestando sua capacidade para realizar tarefas de avaliação da
conformidade e produtos, processos e serviços;
IV – Organismos de avaliação de conformidade: organismos que inspecionam e atestam o
cumprimento dos critérios de conformidade de produtos, processos e serviços com as
práticas de comércio justo e solidário; e;
V – preço justo: é a definição de valor do produto ou serviço, construída a partir do diálogo,
da transparência e da efetiva participação de todos os agentes envolvidos na sua
composição que resulte em distribuição equânime do ganho na cadeia produtiva.
Parágrafo único. Os termos fair trade, comércio justo, comércio equitativo, comércio équo,
comércio alternativo, comércio solidário, comércio ético, comércio ético e solidário estão
compreendidos no conceito de comércio justo solidário, nos termos deste Decreto.

É interessante destacar que toda a Política Nacional de promoção de Comércio Justo está
intrinsecamente alinhada aos princípios da WFTO.

2.4. Processo de Qualificação e Certificação dos produtos orgânicos brasileiros para
Comércio Justo
No processo de certificação e qualificação de produtos orgânicos a ser comercializado no
Comercio Justo e Solidário, por exigência do comercio internacional, que passou a condicionar às
exportações dos produtos a certificação de qualidade ambiental, são obrigatoriamente analisados
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Instituto Nacional de Metrologia,
Normatização e Qualidade Industrial (INMETRO). Tendo à frente o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA), que através de instruções normativas definem parâmetros e
desenvolvem normas referenciais de qualidade. O MAPA credencia empresas certificadoras para
qualificar a produção em orgânica. A certificação da produção da agricultura orgânica é baseada
fundamentalmente no respeito ao meio ambiente, Rotação de culturas regulares, a biodiversidade,
na relação com o solo nas criações animais entre outras ações que não agridam o meio ambiente
(PALLET, BRABET E FILHO, 2002).
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2.5. Sustentabilidade
Compreende-se que um produto sustentável é aquele que ajuda no equilibro da natureza. O
Comércio Justo colabora para o desenvolvimento sustentável possibilitando condições de
negociações mais justas para os produtos e garantindo seus direitos de trabalhadores (GPS-Grupo
de Pesquisa em Sustentabilidade e Inovação Consumo Sustentável, 2011).
O Comércio justo ao conseguir o controle de sustentabilidade em toda a cadeia produtiva,
ele também planeja sensibilizar os consumidores com relação as suas opções de compra para
melhor qualidade de vida em várias partes do mundo, influenciando também nas injustiças sejam
em proporções maiores ou menores no que se refere o grau do comércio praticado. Agir de forma
responsável o comércio transborda o campo econômica e introduz as esferas social e ecológica
(ECOCASA, 2016).

3. METODOLOGIA
Quanto aos objetivos, a pesquisa classifica-se como exploratória, pois visa o
aprofundamento do tema e explorar suas variáveis.
Sobre a pesquisa exploratória, Gil (2008) afirma que a mesma visa proporcionar maior
familiaridade com o problema (explicitá-lo). Referente aos procedimentos técnicos adotados,
classifica-se predominantemente como bibliográfica, uma vez que utiliza com vigor o apoio da
literatura para buscar melhor conhecimento acerca o tema tratado.
Com aspecto qualitativo, a coleta de dados se deu por meio de prospecção em instituições
internacionais e brasileiras oficiais que possuem informações relevantes sobre o Comércio Justo.
Ainda foi utilizado como fonte a literatura por meio de autores renomados que tratam a temática.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1. Realidade Brasileira: Oportunidades e gargalos
Desde que o Sistema Nacional de Comércio Justo e Economia Solidária – primeiro sistema
de comércio justo e solidário do mundo – foi criado, o mesmo já incentivou várias ações e
programas, com foco na justiça social e combate à desigualdade social.
Dentre os principais programas que foi apoiado através da SENAES – Secretaria Nacional de
Economia Solidária – estão:






Programa Nacional de Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia
Solidária;
Programa Nacional de Associativismo e Cooperativismo Social;
Programa Nacional de Resíduos Sólidos;
Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas Populares;
E outras ações nas temáticas de Redes de Cooperação Solidária, Ações Integradas, Finanças
Solidárias, Comércio Justo e Solidário, etc.
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A execução dessas políticas públicas se dá através da transferência de recursos aos estados,
municípios, universidades e organizações da sociedade civil que tenham projetos para apoiar
e fomentar empreendimentos econômicos solidários (MTE, 2016).
É importante destacar que foi lançando em 2015, o primeiro Plano Nacional de Economia
Solidária que prevê ações até 2019. A Conferência que deu origem ocorreu em 2014, em
Brasília, com o tema: “Construindo um Plano de Economia Solidária para promover o direito
de produzir e viver de forma associativa e sustentável”. Nesse plano é descrito sobre os
quatro elementos: oportunidades, ameaças, fraquezas e forças.
No aspecto oportunidades, o plano elenca como principais conjunturas brasileiras:
Os avanços na implantação de políticas e instrumentos para acesso dos empreendimentos
econômicos solidários aos recursos públicos;
Ampliação da adesão à economia solidária como estratégia emancipatória;
A conquista de alternativas de melhoria de produção sustentável e de sua comercialização.

No que tange as ameaças, a hegemonia do sistema capitalista, políticas neoliberais
configuram-se como empecilho para a consecução dos objetivos propostos dentro da política
pública.
As forças se destacam no que concerne a capacidade de constituição de empreendimentos
econômicos solidários e de sua organização em redes e cadeias de produção, comercialização e
consumo, a existência de um movimento da economia solidária de base popular que constrói
alternativas para uma estratégia nacional de desenvolvimento sustentável, a conquista e a
implantação de políticas públicas de economia solidária e a formulação de referenciais teóricos,
políticos e pedagógicos que orientam a práticas educativas na economia solidária.
Por fim, as franquezas se encontram em:
 Ambiente institucional adequado à expansão das potencialidades;
 Insuficiência de atender, em larga escala, as demandas dos empreendimentos econômicos
solidários;
 Dificuldades internas de organização social.
A análise abordada pelo Plano é importante pois ressalta as principais características da
Economia Solidária e consequentemente do Comércio Justo no território brasileiro. Corroborando
com os elementos constantes no PNEC, o SIES levantou em 2008 – são os dados mais recentes
encontrados sobre Comércio Justo – os principais desafios do Comércio Justo no Brasil, sendo que
a dificuldade de comercialização alcançava o patamar de 68%, o acesso ao crédito 55% e a falta de
apoio, assistência e formação em 27%.
A falta de capital de giro e a logística se destacavam como os principais empecilhos a
comercialização dos produtos, sendo que a regularidade de vendas também influenciava
negativamente nesse quesito.

4.2. Comércio Justo e Economia Solidária no RN
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Segundo dados do Governo do RN, a Economia Solidária tem por finalidade o alcance de
participação de 1 mil famílias nos empreendimentos econômicos solidários, dentro de cerca de 50
projetos, com repasses na ordem de 16 milhões de reais.
A primeira certificação fair trade no RN aconteceu em 2006 quando a castanha de caju
beneficiada pela Cooperativa dos Beneficiadores Artesanais de Castanha de Caju (Coopercaju), em
Serra do Mel, recebeu a certificação da Flo Cert e acabou abrindo oportunidades e firmando
contrato com a Itália, Holanda e Áustria. A cooperativa no decorrer dos anos, adquiriu as bases do
comércio justo e solidário, e já dispõe da certificação orgânica do IBD (Instituto Biodinâmico) como
também pratica o comércio justo e solidário.
Em 2009, a COODAP – Cooperativa de Desenvolvimento Agroindustrial Potiguar da
comunidade Pau Branco-RN, também foi certificada pela Flo-Cert, tornando-se, a primeira
certificação fair trade no mundo para a exportação de melão. Com o selo, foi atestado oficialmente
a qualidade dos produtos desta cooperativa, a prática da sustentabilidade nas lavouras e o respeito
aos trabalhadores e direitos das crianças. Em janeiro de 2010, eles concluem a remessa de dez
contêineres para a Inglaterra, celebrando a conquista de paga justa, podendo aspirar com dias
melhores com progresso para a comunidade e famílias.
Em 2011, a Cooperativa de Apicultores de Serra do Mel (Coapismel) recebeu a certificação
pela Flo- Cert, para a exportação de mel e a Cooperativa de Agricultores dos Frutos da Paz (Cooapaz),
de Rio do Fogo e Maxaranguape foram certificadas em comércio justo para exportar abacaxi, coco
e limão. Antes, as 93 famílias dos assentamentos desses municípios produziam apenas para levar
as frutas para o estado de São Paulo. Agora, o Rio Grande do Norte, com esse selo, passa a ter quatro
tipos de frutas a serem enviadas para o mercado internacional.

5. CONCLUSÕES
Ao observar as carências de apoio aos pequenos produtores quanto a comercialização de
seus produtos, evitando exploração de seus trabalhos dentro do comércio convencional, foram
criados movimentos de combate a essa prática prejudicial tanto para o meio ambiente como para
as sociedades envolvidas nesse contexto visando minimizar as desigualdades sociais existentes.
Através de Organizações não governamentais, deu início a conscientização de que havia a
necessidade de mudanças nas atividades de produção e comercialização de forma que sua execução
fosse realizada na ótica de responsabilidade social, econômica e sustentável.
Percebe-se que muito ainda precisa ser feito para fortalecer a Economia Solidária, porém o
Brasil passou ao apoiar e valorizar esse tipo de comércio, adotando o primeiro Plano Nacional de
Economia Solidária do mundo, com a perspectiva de superar os desafios e implantar políticas e
instrumentos cada vez mais eficientes e eficazes voltados para o Comércio Justo, ampliando a
economia solidária no país, como também melhoria da produção sustentável e comércio desses
produtos.
O Rio Grande do Norte segue a mesma concepção de economia solidária e sustentável do
país, ao adotar programas como forma de valorizar seus pequenos produtores e seus produtos
ecologicamente corretos. Através de incentivos do governo, o Rio Grande do Norte teve um
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crescimento econômico considerável dentro do Comércio Justo: recebendo selos de certificação em
seus produtos, abrindo assim, caminhos e oportunidades tanto para vendas internas como para
exportação.
Conclui-se, portanto, que são várias as oportunidades e benefícios que o Comércio Justo
oferece para aqueles que resolvem adotar essa modalidade de comércio. Com isso, faz-se
necessário implementar formas de disseminação eficiente sobre essa prática alternativa, inclusive
nas regiões que mais carecem de desenvolvimento, para que se possa oferecer a oportunidade para
produtores rurais produzirem e comercializarem dentro dos preceitos do desenvolvimento
sustentável e da justiça social.
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RESUMO
O presente artigo trata-se de uma pesquisa
bibliográfica-exploratória,

que

tem

como

um grande potencial turístico, proporcionando ao

objetivo

visitante belas paisagem, praia encantadoras, culinária

demonstrar os impactos socioambientais causados pelas

peculiar e uma tranquilidade extraordinária. Apesar de

atividades turísticas município de Galinhos, assim como,

grandes empresas terem se instalado na municipalidade,

suas potencialidades. A cidade de Galinhos é atualmente

o turismo vem a ser a atividade econômica que mais se

um dos destinos mais procurados pelos turistas que

destaca na região, atraído capital e empregando maior

visitam o Rio Grande do Norte, por se tratar de local com

parte da população residente em Galinhos.

PALAVRAS-CHAVE: Turismo, Galinhos-RN, Impactos socioambientais.

IMPACTS CAUSED BY ENVIRONMENTAL TOURIST ACTIVITY IN THE
MUNICIPALITY GALINHOS / RN
ABSTRACT
This article it is a bibliography and exploratory

offering

visitors

beautiful

scenery,

lovely

beach,

research, which aims to demonstrate the social and

distinctive cuisine and an extraordinary tranquility.

environmental impacts caused by tourist activities the

Although large companies have settled in municipality,

city of Galinhos, as well as its tourist potential. The city of

tourism becomes the economic activity that stands out in

Galinhos is currently one of the most popular

the region, attracted capital and employing most of the

destinations for tourists visiting the Rio Grande do Norte,

population living in Galinhos.

because it is local with a great potential for tourism,

KEYWORDS: Tourism, Galinhos, Impacts social and environmental.
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1. INTRODUÇÃO
A atividade turística é um fenômeno global e uma das atividades econômicas que mais vem
ganhando relevância na atualidade. Este fato se sustenta pelo turismo ir muito além de uma
simples viagem de caráter distrativo. Ele é um dos setores de maior movimentação de recursos em
escala internacional contribuindo, assim, para geração de renda e emprego.
O Brasil apresenta um potencial turístico incalculável devido ao seu extenso território junto
as diversidades de opções e belezas naturais e construídas. Vale salientar ainda, que dispõe de
alternativas, como o turismo cultural, turismo de negócios, religioso, ecológico, de sol e mar,
dentre outros.
O turismo de sol e mar, presente em toda a área litorânea do Brasil, é o mais expressivo
das atividades turísticas do país. Esta é a que mais atrai turistas, tanto a nível nacional quanto
internacional, geralmente seduzidos pela ideia do repouso, acompanhado de fatores como: calor,
água e sol.
Um exemplo dessa alternativa pode ser evidenciado no Estado do Rio Grande do Norte,
reconhecido internacionalmente por suas praias com cenários paradisíacos. Segundo a Secretaria
de Turismo do RN (SETURN, 2015), o turismo de sol e mar no Estado, ainda é o mais procurado
pelos que visitam o lugar e querem se entregar ao prazer de apenas apreciar a natureza.
O turismo, em geral, é uma atividade relevante na economia do Rio Grande do Norte,
sendo um dos principais responsáveis por impulsionar o desenvolvimento do Estado. Conforme
Albano et al. (2013), foi a partir da década de 1980, que devido ao seu grande potencial turístico, o
governo implantou políticas públicas que proporcionou maior visibilidade a região, atraindo,
assim, a captação de novos investimentos de pequenas e médias empresas.
Como já explanado anteriormente, esse setor é um dos que mais se expande no século XXI.
Esse aspecto contribui para dar uma nova estrutura, tanto no caráter social quanto no econômico.
Nesse caso, nos munícipios norte-rio-grandenses que almejam um lugar de notoriedade no
Estado.
Apesar de trazer bastante recursos para as cidades, o turismo também tem pontos
negativos, como a violência, os diferentes tipos de poluição, o aumento na geração de resíduos
sólidos, dentre outros.
Nesse trabalho, trataremos do desenvolvimento e, também, dos problemas causados pela
atividade turística em Galinhos-RN. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é apresentar os
principais impactos ambientais e sociais causados por essa economia no munícipio de GalinhosRN.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O turismo, segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT, 1995), é um serviço que
correlaciona o deslocamento e as atividades praticadas pelos indivíduos, ao longo de uma viagem,
em lugares diferentes do ambiente em que vive, por um período de apenas um dia ou inferior a
um ano, com diversas finalidades, entre elas, lazer e negócios.
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A necessidade de viajar sempre esteve inserida na realidade do homem desde os
primórdios da humanidade como, por exemplo, o deslocamento para caça. O turismo, na
antiguidade, não era “sinônimo” de folga. Essas viagens estavam relacionadas à devoção, isto é,
motivos religiosos, ou também, por motivos de saúde e, principalmente, pela comercialização de
seus produtos.
Apesar de estar bastante agregado na história, foi apenas no século XIX que a palavra
“turismo” foi introduzida no vocabulário da sociedade. Segundo Moesch (2002), a primeira
presença do termo em um registro foi em um dicionário da língua inglesa, que definiu a expressão
tanto como teoria como também a prática de viajar ou deslocar-se por prazer.

2.1 Impactos do turismo
Segundo Ruschmann (1993): Os impactos do turismo referem-se a gama de modificações
ou sequência de eventos, provocados pelo processo de desenvolvimento turístico nas localidades
receptoras.
O meio ambiente, seja ele natural ou esculpido pelas ações antrópicas, é o cenário mais
procurado pelas indústrias turísticas. Ou seja, o principal refúgio do cotidiano e, também, da
badalação da cidade para as pessoas é a tranquilidade da natureza. Mas em contrapartida a esse
fato, para receber um maior número de turistas nesse ambiente de calmaria, o mesmo acaba
sofrendo mudanças relevantes, sendo a principal, as obras de infraestrutura que são fundamentais
para o desenvolvimento turístico. Estas, mesmo sendo essenciais, podem ocasionar impactos
negativos para o cenário (OLIVEIRA, 2008).
É evidente que o crescimento da indústria turística contribui para o
desenvolvimento econômico de qualquer país, seja ele nacional ou internacional. No Brasil, essa
realidade não poderia ser diferente. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Turismo
(EMBRATUR, 2005), o país teve um grande número de visitantes internacionais alcançando um
aumento de 12% desse fluxo turístico entre os anos de 2003 e 2004. Nesse contexto, quando a
demanda de turista aumenta, há a necessidade de ampliar e instalar a infraestrutura básica já
oferecida pela cidade, como os meios de hospedagens, saneamento básico, restaurantes, entre
outros, como aponta Cruz (2003).
Para expor os possíveis impactos que o turismo pode trazer para as cidades, foram
estabelecidas três categorias, sendo elas: os impactos ambientais, impactos socioculturais e
impactos econômicos.
Dentre os impactos ambientais positivos podemos destacar: Melhoria dos padrões de solo
e da coleta de lixo e resíduos sólidos, manutenção na qualidade da água, melhoria na qualidade do
esgotamento sanitário, entre outros. Entretanto, o turismo também ocasiona impactos negativos
para o meio ambiente como a má utilização dos recursos naturais, ocupação desordenada do solo
e o aumento da poluição.
Já os entre os impactos socioculturais temos, como parte benéfica, a consolidação da
identidade cultural como o resgate e valorização de atividades típicas da área e também ações
voltadas para a preservações do patrimônio histórico e cultural. E entre os impactos negativos
para essa classe, pode-se citar a mudança nos hábitos e padrões culturais e de consumo, como
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também, a perda da identidade cultural por influência externa. E por último temos os impactos de
caráter econômico que, da mesma forma que os outros, podem ser classificados em positivos e
negativos. Dentre os positivos podemos apontar a ampliação das atividades econômicas na região,
aumento da circulação de capital, aumento de empregos voltados para as atividades da
comunidade, entre outros. Já entre os negativos, temos: a depência local da atividade turística, o
aumento do custo de vida e ampliação da desigualdade.

2.2 Município de Galinhos/RN
A cidade de Galinhos é um pequeno vilarejo com uma extensão territorial de 333,4
quilômetros quadrados, distante cerca de 170 km de Natal, capital do Estado do Rio Grande do
Norte. O munícipio está localizado no litoral norte do estado e limita-se com os municípios de
Jandaíra, São Bento do Norte e Guamaré. Por ser uma península, está rodeado de águas oriunda
do Oceano Atlântico. Assim, sendo dadivado com um cenário deslumbrante de praias, sendo a
mais conhecida a Praia do Farol (MORAIS, 2007).
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), o primeiro relato
que se tem da área deu-se com as terras do Padre Jesuíta João de Melo, localizadas no Porto de
Galos. O início do vilarejo adveio do interesse dos pescadores na grande quantidade de peixes,
denominados de peixes “galos”, na região, assim, contribuindo para a fixação desses indivíduos. A
cidade já teve seu território anexo a São Bento do Norte. Foi somente na década de 1960, mais
especificamente em 26 de março de 1963, que foi decretada a lei de nº 2.838, sancionada pelo
governador da época, Dr. Aluízio Alves, a qual dava a emancipação política e administrativa do
povoado de Galinhos.
Segundo dados do Diagnóstico do Município de Galinhos, realizado pelo Ministério de
Minas e Energia (MME, 2005), a região apresenta temperaturas médias elevadas e clima
semiárido, com estação chuvosa atrasando-se para o outono e tem temperaturas médias anuais
com máxima de 33,0ºc e mínima de 21,0ºC. Sua formação vegetal é caracterizada pela Caatinga
Hiperxerófila, Manguezal e Restinga que do ponto de vista geomorfológico, de acordo com o
Código Florestal é um depósito arenoso de origem marítima e é considerada vegetação de
preservação permanente a que cobre essa planície arenosa como também as formações
estabilizadoras de mangue.
“O município de Galinhos encontra-se inserido, geologicamente, na Província Borborema,
sendo constituído por sedimentos da Formação Jandaíra (K2j), do Grupo Barreiras (ENb) e pelos
depósitos Aluvionares (Q2a) ” (MME, 2005).

2.3 Turismo em Galinhos
Galinhos é uma cidade tranquila onde predomina o turismo de sol e praia devido ser uma
área cercada de águas. De acordo com Morais (2007), a força turística da região advém das praias
de Galinhos, de Galos, do Farol, entre outras. O autor ainda destaca como atrações as pirâmides
de salinas naturais, os passeios de charrete na praia e os passeios de buggy´s nas dunas.
Conforme a Secretaria de Estado do Turismo do Rio Grande do Norte (SETUR, 2015), a
cidade é uma Península com praias tranquilas, mangues, rio, recifes, dunas com lagoas, salinas,
passeio de barco e um clima místico. O acesso é feito de barco, a partir do porto de Pratagil, no
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próprio município, levando cerca de 20 minutos de travessia. Sol e mar, calor humano e simpatia é
o que o município oferece com charme. Alugar um barco e percorrer toda a enseada é
indispensável e seduz qualquer visitante.
Segundo a Secretária de Turismo da Prefeitura de Galinhos, Marinho (2015, informação
verbal na roda de conversa), foi a partir da década de 1990 que o município de Galinhos passou a
receber uma grande quantidade de turistas europeus, que se encantaram pelo lugar e investiram
em pousadas, restaurantes e em outros tipos de comércio. Mas, somente no início do ano 2000,
com a mudança da administração, foi observado o grande potencial turístico do município, que
começou a crescer.
Ainda conforme Marinho (2015), com o aumento de turistas que frequentavam o local,
surgiram os passeios de barcos pelas gamboas (são pequenos trechos que só tem água durante a
maré cheia) e de charretes como outras opções atrativas no município. Outro importante passo
para o turismo em Galinhos foi à criação da Secretaria de Turismo, no ano de 2001, com a
responsabilidade de pôr o município na rota turística do Rio Grande do Norte. A partir de então, o
turismo da região começou a ser vendido em feiras por todo o Brasil, impulsionando a atividade
na região.
Marinho (2015) reforça que:
“Nós temos surfe em alto mar, é o único local que tem surfe em alto mar. O
nosso turismo é mais de passagem e de descanso, não temos tanto essa parte de
balada, a maioria das pessoas quando vem em grupo fazem sua própria balada,
aqui é o turismo de descanso e passagem. ”

3. METODOLOGIA
3.1 Estratégia de estudo
Este estudo é parte do Seminário de Orientação do Projeto Integrador que corresponde à
um componente curricular do segundo período do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental, que
promove as inter-relações entre teoria e prática, na perspectiva de resolução de problemas por
intermédio dos conhecimentos adquiridos nas disciplinas Cartografia Ambiental, Técnicas de
Educação Ambiental, Ecologia e Geologia Ambiental numa perspectiva multidisciplinar.
Na etapa seleção da temática a ser trabalhada, também foram definidas as metodologias
que seriam utilizadas para os diagnósticos da atividade em questão. Dentre as metodologias
abordadas, cita-se a roda de conversa que consiste em uma conversação grupal ou um diálogo,
supostamente livre, com a participação de diferentes pessoas dialogando sobre algum interesse do
pesquisador (PETIT 2012).
A roda de conversa ocorreu na câmara dos deputados na sede do município em Galinhos,
com a participação de alguns moradores da localidade e alunos da rede pública de ensino, com os
temas citados na roda de conversa foram referentes aos impactos causados pelas atividades
econômicas (salineira, carcinicultura, energia eólica e o turismo) no entorno do distrito de Galinhos.
Para avaliar os impactos da atividade turística em Galinhos, utilizou-se do método Sistema
de Avaliação de Impacto Ambiental de Inovações Tecnológicas (AMBITEC – social). O Sistema de
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Avaliação de Impacto Ambiental de Inovações Tecnológicas (AMBITEC) é um método multicritério,
avaliado por um conjunto de indicadores, organizados em matrizes de ponderação automatizadas.
O AMBITEC-SOCIAL compõe-se de um conjunto de planilhas eletrônicas (plataforma MSExcel®) construídas para permitir a consideração de três aspectos de contribuição de uma dada
inovação tecnológica para melhoria social a citar: emprego, i) renda, ii) saúde ,iii) gestão e
administração iv).
O método consiste em indicar que o adotante de uma determinada inovação tecnológica
indique a direção dos coeficientes de alteração dos componentes indicadores em razão específica
da tecnologia aplicada em atividades agropecuárias, no entanto, para este estudo, utilizou-se
desse procedimento para determinar o coeficiente de alteração referente aos resultados
considerados pelos pesquisadores na roda de conversa e observação in locu.
Os coeficientes de alteração das variáveis são valorados de acordo com a intensidade
(aumento, diminuição ou inalterado) para cada indicador, como se vê na Tabela 1.
Tabela 1 - Efeito da inovação tecnológica e coeficiente de alteração do componente
Coeficiente de alteração da
Efeito da tecnologia
variável
Grande aumento na variável
+3
Moderado aumento na variável
+1
Variável inalterada
0
Moderada diminuição na variável
-1
Grande diminuição na variável
-3
Fonte: (REBOUÇAS, 2013) adaptado de Rodrigues; Campanhola; Kitamura (2003)

As matrizes de cada indicador são formadas pelas variáveis desse indicador mais os fatores
de ponderação, que se referem à importância da variável para a formação do indicador, cuja soma é
igual a um (+,1, -1) e a escala de ocorrência que aponta o local onde ocorre a alteração
(abrangência) e pode ser: pontual, quando o efeito da tecnologia restringe-se ao local do
empreendimento, cujo valor é 1; quando o efeito é sentido externamente ao local, porém confinado
aos limites da propriedade, escala local o valor é 2 e entorno, quando o impacto gerado ultrapassa
os limites da tecnologia, ou seja, o turismo, o valor é igual a 5 (IRIAS et al., 2004).
Em seguida, esses coeficientes de alteração são inseridos nas matrizes de ponderação
e em sequência nas planilhas que resulta na expressão automática do coeficiente de impacto social.
Os resultados finais da avaliação de impacto são expressos graficamente na planilha “AIS da
Tecnologia” após ponderação automática dos coeficientes de alteração.

4. RESULTADOS E DISCURSSÃO
Segundo dados colhidos através da técnica de diálogo, conhecida como Roda de Conversa,
os moradores expuseram suas opiniões sobre as atividades inseridas na região, dentre elas, o
turismo.
De acordo com os nativos, a atividade turística galinhense emprega a maior parte da
população do município, que preferem trabalhar por conta própria, como é o caso dos barqueiros,
guia turísticos, bugueiros e charreteiros. Essa escolha ocorre por eles considerarem que as
atividades ligadas ao turismo são mais rentáveis e menos cansativas que a jornada de trabalho em
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outros empreendimentos instalados na cidade, como carcinicultura, parques eólicos e a indústria
salineira.
Os moradores ainda relataram que mesmo os empregos sendo incertos, devido a
instabilidade no fluxo de turistas na região, o setor melhorou muito, visto que as operadoras de
turismo estão fazendo viagens conhecidas “bate e volta”, isto é, passar o dia conhecendo as
atrações oferecidas pela cidade e ao terminar esse passeio retorna para sua residência ou
continua sua viagem em outros destinos.
Tendo em vista que o turismo da região emprega a maior parte da população do município,
a Secretaria de Turismo de Galinhos formou vários sindicatos das categorias que trabalham
diretamente com esse setor. Sendo assim, formado os sindicatos específicos de cada classe, sendo
elas, bugueiros, barqueiros e charreteiros. A Secretaria também trabalhou em parceria junto com
o SEBRAE para a qualificação desses trabalhadores.
O turismo em Galinhos também acarretou impactos negativos ao meio ambiente. Segundo
dados coletados em loco, foram identificados os seguintes problemas:
● Contaminação da água dos rios e mares, devido ao aumento de esgotos não tratados. Por
não possuir saneamento básico, todo o esgoto doméstico é depositado em fossas sépticas,
contribuindo assim para a poluição do lençol freático, que abastece a cidade por meio de
poços artesiano.
● Alterações ambientais relacionada ao tráfego de veículos no ambiente costeiro. Apesar do
acesso mais comum para Galinhos ser a travessia de barco, também é possível chegar ao
município de carro. O acesso é realizado pela beira-mar, por uma estrada que liga a
comunidade de Galos ao município de Galinhos, esta opção de acesso aumenta o fluxo de
veículos na região, ocasionando problemas como compactação da camada arenosa da
praia.
● Poluição da praia. Um dos problemas mais comuns quando se trata de turismo de Sol e
Praia é a poluição desse ambiente, em Galinhos essa realidade não é diferente. Quando se
anda pelas praias da cidade é possível perceber os diversos objetos jogados na areia pelas
pessoas que passam por lá, como garrafas, embalagens, resíduos de construção civil,
dentre outros.
● Aumento da quantidade de resíduos sólidos. Este fato se torna agravante, porque
Galinhos, não possui um local específico e apropriado para encaminhar o todo lixo gerado,
tanto pelos turistas quanto pelos nativos, sendo assim, todos os resíduos gerados ficam
espalhado por trás das dunas, próximas a praia do Farol, poluindo assim a área.
Foi mencionado também que a categoria que apresenta problemática significativa é a dos
charreteiros. As maiores reclamações a respeito são os cuidados com os animais e,
principalmente, que muitos trabalhadores dessa classe não conservam a limpeza das ruas da
cidade que ficam todas sujas e com uma recendência desagradável de excretas dos animais.
Quando perguntados se a cidade tinha alguma proposta em relação a melhoria do turismo,
como a qualificação dos profissionais do setor, eles disseram desconheciam a existência de
discussão sobre essa temática. Entretanto, uma moradora reiterou a importância desse
acontecimento e ainda acrescentou que todo tipo de qualificação é necessário, principalmente
para um melhor desenvolvimento dessa atividade que tanto contribui para a economia da cidade
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Ainda a respeito das charretes foram obtidas algumas informações a partir de um diálogo
com um dos condutores. Segundo ele, a cidade tem um total de sessenta charretes, sendo trinta
contratados pela prefeitura e os outros trinta, donos do seu próprio negócio.
O condutor, que além de nativo da cidade é privilegiado com a bolsa da prefeitura, ainda
complementa:
“O certo é que cada condução leve no máximo três pessoas mais o
motorista. Entretanto, muitos deles, principalmente os que não são
cadastrados pela prefeitura, abusam ou até mesmo exploram da
capacidade do animal”.
A partir de dados coletados no munícipio de Galinhos através da técnica da roda de
conversa, foi possível construir esquemas, através do Sistema de Avaliação de Impacto Ambiental
de Inovações Tecnológicas (AMBITEC), com os resultados obtidos.
Na figura 5, foram obtidos os coeficientes de impactos sociais de cada aspecto mostrado
no quadro.

Figura 5: Avaliação dos impactos gerados pelo turismo em Galinhos

E por fim, na figura 6 verifica-se o índice geral de impacto social da inovação tecnológica.

Figura 6: Índice geral de impacto
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5. CONCLUSÃO
Com o desenvolvimento deste trabalho, foi constatado que a atividade turística no
município de Galinhos/RN apresentou, no decorrer dos últimos anos, uma crescente econômica
significativa, assim tornando-se a principal fonte de renda e emprego da cidade.
Apesar dos bens trazidos por esta economia, foram identificados vários impactos negativos
para o meio ambiente, logo trazendo malefícios para o bem-estar da população local como
também para o cenário da região.
Foi observado também a necessidade de programas de sensibilização ambiental, que
mostre a importância do cuidado com a natureza e de um ambiente natural preservado, como
também, a implantação de políticas públicas de qualificação profissional, para a melhoria dos
serviços prestados aos turistas e um forte investimento na infraestrutura da cidade, para suprir as
necessidades básicas dos nativos e uma melhor acomodação para os visitantes.
Salvo de todos os problemas apresentados anteriormente, a população tem um enorme
apreço pela cidade, pela tranquilidade e pelas belezas que a cidade apresenta. Em outras palavras,
eles consideram Galinhos um verdadeiro oásis.
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RESUMO
O presente trabalho abordará sobre os riscos
encontrados em um canteiro de obras de uma
empresa da construção civil localizada em Natal/RN,
também trata sobre as medidas de segurança do
trabalho adotadas por essa empresa. A metodologia
adotada foi a pesquisa em campo e a bibliográfica
acerca do tema principal. Buscou-se analisar a
segurança do trabalho no âmbito de um canteiro de
obras de construção civil, entendendo a relação dos
riscos com a adequação das normas à realidade
daquele ambiente. Nessa inspeção, foi possível
verificar os riscos ocupacionais de cada setor da obra,
falhas em relação ao dimensionamento da Comissão

Interna de Prevenção de Acidente e a eficiência na
organização e higiene do local de trabalho. Bem como,
analisar a situação real quanto às documentações de
saúde e segurança do trabalho e possíveis problemas
de saúde que podem atingir os trabalhadores. Esse
trabalho propõe possíveis soluções e melhorias para
os problemas encontrados no referido canteiro de
obra, a fim de que as normas regulamentadoras sejam
praticadas e se alcance um ambiente cada vez mais
seguro, para inibir pontos mais críticos, os quais
precisam de mais atenção para que realmente a obra
fique livre de riscos e possíveis acidentes.

PALAVRAS-CHAVE: Riscos à saúde, Construção civil, Segurança do Trabalho.

ANALYSIS OF WORKER SAFETY CONSTRUCTION OF A BUILDING IN THE
METROPOLITAN AREA OF THE NATAL-RN
ABSTRACT
This paper will address the risks found in a
construction site of a construction company located in
Natal / RN, also deals with the work safety measures
adopted by the company. The methodology was field
research and literature about the main subject. We
sought to examine the safety of the work under a
construction of civil works, understanding the
relationship of risk to the adequacy of the standards to
the reality of that environment. In this inspection, we
found the occupational risks of each sector of work,
failures in relation to the design of the Internal

Commission for Accident Prevention and efficiency in
the organization and hygiene of the workplace. And to
evaluate the actual situation regarding occupational
health and safety documentation and possible health
problems that may affect the workers. This paper
proposes possible solutions and improvements to the
problems encountered in that construction site, so
that the regulatory standards are applied and reach an
increasingly secure environment to inhibit most critical
points, which need more attention for really the work
is free of risks and possible accidents.

KEYWORDS: Health risks, Construction, workplace safety.
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1. INTRODUÇÃO
A indústria da construção civil é uma área econômica tradicionalmente conhecida por suas
obras, que envolvem fatores sociais, culturais e políticos. Sendo considerada uma das mais
perigosas em todo o mundo, liderando as taxas de acidentes de trabalho fatais, não-fatais e anos
de vida perdidos (ROBERVAL; VILMA, 2004).
Esse fato gera inúmeras perdas tanto de recursos humanos como financeiras. Os acidentes
estão associados a inúmeros fatores: empregadores que não oferecem um ambiente seguro para
se trabalhar; trabalhadores que desenvolvem suas atividades de forma inadequada e não
respeitam as normas de segurança; além de fatores psicológicos, ambientais e sinistros.
Nesse âmbito para que se previna esses acidentes tem-se na segurança do trabalho uma
norma regulamentadora especifica da construção civil a NR-18 (2015). Essa norma estabelece
diretrizes de planejamento e de organização para implementar medidas de controle e sistemas
preventivos de segurança nas atividades realizadas na construção civil, sempre considerando as
questões ambientais, além de determinar a elaboração do Programa de Condições e Meio
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT). A partir da prática dessas regras de
segurança, é possível desenvolver um ambiente com menos acidentes e mais produtividade,
elevando o grau de segurança dos colaboradores a uma situação ideal.
A fim de chegar a esse ideal, é preciso desenvolver estudos que tenham como foco esse
tipo de ambiente para que seja possível encontrar meios de implementar melhorias. Sendo assim,
esse trabalho apresenta uma visão de pesquisa realizada dentro de um canteiro de obras a fim de
contrapor a teoria e a prática de segurança do trabalho no contexto de construção civil.
A problemática abordada no trabalho visa verificar a relação das condições encontradas
nesse tipo de ambiente de trabalho com as normas regulamentadoras da construção civil, de
modo que é considerado a aplicação de normas de segurança na prática das atividades
desenvolvidas em um canteiro de obras.
O objetivo geral desse trabalho é analisar a segurança do trabalho no âmbito de um
canteiro de obras de construção civil. A partir desse objetivo, obtêm-se os seguintes objetivos
específicos: observar os riscos ambientais de um canteiro de obras, verificar as aplicações de
segurança no canteiro de obras e avaliar medidas de melhorias a serem desenvolvidas e aplicadas
neste canteiro de obras.
A empresa em construção civil foi escolhida, pois esta área é conhecida por ser um lugar
com muitos riscos de acidente de trabalho. Além disso, é um setor econômico que cresce cada vez
mais na cidade de Natal/RN, gerando lucro e empregos, e, portanto, devemos atentar para os
cuidados de segurança do trabalho para que a empresa e os trabalhadores não tenham prejuízo.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Em se tratando de risco no âmbito do trabalho, define a possibilidade de perda ou danos
ao trabalhador, conforme conceitua Porto (2000); sendo, portanto, denominado de riscos ou
danos à saúde trabalhador, os quais são ocasionados por acidentes, doenças ou pelo sofrimento
dos profissionais, assim como pela poluição ambiental.
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A CIPA - Comissão Interna de prevenção de Acidentes, regulamentada pela NR 05 (1978)
tem uma grande importância na prevenção de acidentes, pois de acordo com essa NR seu objetivo
é a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível
permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador,
portanto tem o dever de preservar a saúde e integridade física dos trabalhadores e de todos que
interagem com a empresa como é o caso dos terceirizados. Dessa forma cabe a CIPA promover e
tornar conhecido o cuidado pela observância das normas de segurança, investigar os acidentes,
assim como promover a Semana Interna de Prevenção de Acidentes (SIPAT).
Através da Norma Regulamentadora 24 (1993), estão definidas as condições mínimas de
conforto, nos locais de trabalho, relativas às instalações sanitárias, vestiários, refeitórios, cozinhas,
etc. a serem observadas pelas empresas. Dessa forma é importante que as empresas, sejam de
grande, médio ou pequeno porte aplique na prática essa norma para que o funcionário realize
suas atividades em um ambiente limpo e confortável, não somente para evitar doenças e
contaminação, mas também para oferecer integridade e segurança ao colaborador.
A NR-24 (1993) tem como objetivo orientar todas as empresas acerca desses parâmetros. É
necessário que as empresas estejam cientes dessas orientações e busquem deixar a empresa
limpa e segura todos os dias. Ainda de acordo com a norma, sua aplicabilidade acontece de duas
formas a primeira relativa à parte das condições sanitárias que envolvem todas as definições e
requisitos mínimos para se obtiver a mínima qualidade sanitária do trabalhador e a segunda parte
relativa às condições de conforto no ambiente de trabalho, tais como alojamentos, vestiários,
refeitórios e cozinhas.
Essa norma determina medidas para cada um desses departamentos deixando claro como
cada uma deve ser feita, organizada e mantida.
Segundo Diniz (2005), Os acidentes são causados pelos atos inseguros ou pelas condições
inadequadas. As ações indevidas ou inadequadas cometidas pelos empregados podem gerar
acidentes, enquanto as condições inadequadas são aquelas presentes no ambiente de trabalho
que podem vir a causar um acidente, podendo estar ligada direta ou indiretamente ao
trabalhador, ou seja, é uma situação em que o ambiente pode proporcionar riscos de acidentes do
trabalho, ao meio ambiente e equipamentos durante o desenvolvimento das atividades.

3. METODOLOGIA
Para elaboração do estudo, foi necessário traçar uma trajetória para a pesquisa, foi
realizada uma revisão bibliográfica sobre o PCMAT (Programa de Condições e meio Ambiente de
Trabalho na Indústria de Construção) da empresa, livros e artigos de onde foram extraídas as
informações necessárias. A seguir, serão descritas as etapas que foram seguidas para confecção
do trabalho.
Etapa 1 – Estudo específico prévio, onde se buscou informações sobre o setor da
construção civil mais especificamente em construções de edificações verticais, procurando
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entender as normas regulamentadoras de segurança mais importantes para esse contexto, a fim
de adquirir embasamento teórico para elaboração desta monografia.
Etapa 2 – Levantamento físico: esta etapa consiste na extração dos dados de fontes diretas,
obtidos no local. Nela foi realizado o acompanhamento das atividades executadas pelos operários
na obra.
Etapa 3 – Redação: realizados todos os procedimentos necessários à elaboração do
presente estudo.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A empresa estudada pertence ao setor da construção civil, mais especificamente ao ramo
da construção de edifício vertical, que é um ramo que vem crescendo na região do Rio grande do
Norte, segundo a pesquisa Deloitte (2015), a construção civil cresceu 33% em 2015, valor
considerado bom mesmo diante da situação econômica de crise do país. A empresa está há 18
anos no mercado, sendo uma empresa relativamente nova. A empresa começou construindo
casas e fazendo reformas, hoje constrói edifícios.

4.1 Análise do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do
Trabalho (SESMT)
O SESMT- Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho
regulamentado pela NR 04 (1978) é bastante importante, pois tentam alertar os empregados dos
riscos no ambiente de trabalho e promove ações para neutralizá-los ou eliminá-los. Sempre
visando à promoção da saúde, prevenção de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais. O
SESMT está submetido às leis trabalhistas e as empresas, sendo necessário que o Estado e as
empresas se direcionem na busca da valorização do homem, tanto no aspecto social como
profissional, pois é o homem o tema central da prevenção dos infortúnios do trabalho. (SOUZA,
2007).
De acordo com a NR 04 (1978), para o caso da empresa em questão que possui risco 3 e
apenas 25 funcionários, o dimensionamento da SESMT não obriga ter Engenheiro, enfermeiro,
auxiliar de enfermeiro, médico e técnico de segura do trabalho.

4.2 Análise das condições gerais das edificações
Através da Norma Regulamentadora 24 (1993), estão definidas as condições mínimas de
conforto, nos locais de trabalho, relativas às instalações sanitárias, vestiários, refeitórios, cozinhas,
etc. a serem observadas pelas empresas. Dessa forma é importante que as empresas, sejam de
grande, médio ou pequeno porte aplique na prática essa norma para que o funcionário realize
suas atividades em um ambiente limpo e confortável, não somente para evitar doenças e
contaminação, mas também para oferecer integridade e segurança ao colaborador.
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A NR-24 (1993) tem como objetivo orientar todas as empresas acerca desses parâmetros. É
necessário que as empresas estejam cientes dessas orientações e busquem deixar a empresa

limpa e segura todos os dias. Ainda de acordo com a norma, sua aplicabilidade acontece de duas
formas a primeira relativa à parte das condições sanitárias que envolvem todas as definições e
requisitos mínimos para se obtiver a mínima qualidade sanitária do trabalhador e a segunda parte
relativa às condições de conforto no ambiente de trabalho, tais como alojamentos, vestiários,
refeitórios e cozinhas.
Essa norma determina medidas para cada um desses departamentos deixando claro como
cada uma deve ser feita, organizada e mantida. Para a empresa em questão, observa-se que ela
segue a risca o que declara a NR-24, alojamentos limpos, banheiro higienizado e com número de
laváveis e sanitários adequados para o numero de funcionários, assim como o refeitório que
disponibiliza de um bebedouro de água potável, é observável também que toda a obra dentro do
possível é bastante limpa, e o acesso às instalações e a toda obra está de acordo com as normas
facilitando assim a locomoção dos trabalhadores.

4.3 Análise dos Riscos Ambientais na empresa
A análise de riscos nos locais de trabalho não é um mero instrumento burocrático: é um
processo contínuo, que precisa periodicamente ser revisado, principalmente quando surgem
novas circunstâncias (PORTO, 2000). Além das novas circunstâncias tem o fator humano que
tendem a ignorar quanto à prevenção, e aí que mora o perigo, porque assim pode aumentar as
condições de perigo em potencial. Para que isso não ocorra e que o ambiente de trabalho se
mantenha sempre seguro e sem riscos, manter uma efetiva campanha, mostrando sempre os
riscos existentes é fundamental, tem-se então sempre um bom ambiente de trabalho.
Segundo Diniz (2005), Os acidentes são causados pelos atos inseguros ou pelas condições
inadequadas. As ações indevidas ou inadequadas cometidas pelos empregados podem gerar
acidentes, enquanto as condições inadequadas são aquelas presentes no ambiente de trabalho
que podem vir a causar um acidente, podendo estar ligada direta ou indiretamente ao
trabalhador, ou seja, é uma situação em que o ambiente pode proporcionar riscos de acidentes do
trabalho, ao meio ambiente e equipamentos durante o desenvolvimento das atividades.
Na empresa analisada os riscos encontrados como: físico, químicos, biológicos e
ergonômicos, podem causar vários malefícios à saúde dos trabalhadores como: surdez, problemas
pulmonares, câncer de pele, perda de membros, problemas osteomuscular, dermatites, entre
muitos outros, esses danos quando ocorrem e geram afastamento, causam ainda problemas
psicológicos como depressão, pois os trabalhadores se sentem frustrados por não estarem mais
trabalhando e sentem medo de quando retornarem do afastamento ocorra uma demissão.
A prevenção a esse fator de risco pode ser obtida, prioritariamente, através da adoção de
medidas de engenharia, intervenções nas fontes emissoras, como enclausuramento da fonte de
ruído, bem como medidas administrativas que podem ser complementadas pelo uso adequado de
protetor auricular e nos exames médicos periódicos, realizar audiometria para detectar possíveis
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perdas auditivas. A situação vista na empresa visitada exige a adoção de medidas de prevenção e
controle para esse fator de risco de forma a proteger a saúde dos trabalhadores expostos.
No caso do canteiro de obra os problemas ergonômicos são decorridos de postura
inadequada, esforço repetitivo e a falta de pausas para alongamentos. Como medidas de controle,
indica-se a um treinamento para realizar o trabalho com postura correta, pausas e alongamentos
para evitar as longas horas nas mesmas posições; implantação de programas ergonômicos e
rodízio nas tarefas que implicam movimentos repetitivos.
A empresa estudada apresentou vários aspectos positivos no que diz respeito à segurança
e saúde do trabalhador, procurando oferecer EPIs e EPCs (equipamento de proteção individual e
coletiva respectivamente), mas mesmo assim foram encontrados aspectos que ainda precisam de
melhorias, para que assim o ambiente fique ainda melhor. Soluções:
• Trocar os EPIs com mais frequência, foi observado que os cintos de segurança estão
bastante velhos, assim como as máscaras com filtros (trabalhadores recamaram que as máscaras
atrapalham em vez de ajudar);
• Contratar profissional especializado para fazer ginástica laboral periódicas com todos os
trabalhadores, buscando a prevenção de DORT (Doenças Osteoarticulares Relacionadas ao
Trabalho) e LER (Lesão por Esforço Repetitivo);
• Comprar EPIs para os de trabalhadores de carga e descarga, como ombreiras de raspa e
protetor de coluna (muitos trabalhadores reclamaram de dores), assim como orientação de
postura correta ao realizar o trabalho para evitar essas lesões;
• Comprar o EPI chapéu árabe, para os trabalhadores que ficam bastante tempo exposto
aos raios solares, como também roupas e óculos com proteção UVA e UVB e pensar em soluções
para o fardamento dos mesmos (reclamação devido ao calor e com o tipo de fardamento
disponível piora a situação);
• Ter mais atenção sobre os animais que acabam entrando na obra, como gatos e ratos,
eles são riscos biológicos para os trabalhadores;
• Não usar o elevador com pessoas e materiais ao mesmo tempo, o uso deve ser
separadamente;
• Modificações no mobiliário do setor técnico. As mobílias que lá se encontram não são
adequadas para quem precisa usá-los por longos períodos e acabam causando problemas
osteomusculares;
• Melhorar a circulação de ar no subsolo onde se encontra a betoneira e melhorar a
iluminação para alguns lugares na construção de alvenarias.
• Escolher o designado da CIPA.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como a área da construção civil está de certa forma sempre crescendo, por ser um ramo
que emprega um número elevado de funcionários e onde a grande importância desse setor se
concentra no produzir, acaba deixando de lado um fator trabalhista extremamente importante
que é a segurança do trabalhador. Com isso o setor da construção civil é um dos que mais envolve
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acidentes de trabalho e onde se tem maior resistência para implantar métodos de segurança do
trabalho.
Após análise dos dados, foi observado que a empresa (obra) apresentou muitos aspectos
positivos na área de segurança do trabalho, mas que mesmo assim algumas coisas precisam ser
melhoradas para que então o ambiente fique o mais seguro possível pra os trabalhadores, tais
como, troca de EPI’s, troca de mobiliários e fazer a escolha de um designado da CIPA.
Para tanto, é importante destacar que as práticas de segurança do trabalho devem estar
em constante renovação e aperfeiçoamento. Pois, tanto a gestão quanto os colaboradores devem
prezar por políticas eficazes e equipamentos de qualidade e funcionais contra o combate aos
riscos e danos à saúde dos trabalhadores no ambiente de trabalho.
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RESUMO
O foco deste trabalho é a análise do uso das tecnologias
BIM e os desafios de inserção das mesmas nas
universidades de nossa região, mais especificamente na
zona metropolitana de Natal. A área da pesquisa se dá no
ramo da Construção Civil, na qual os cursos de
Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil serviram

como base para levantamento de dados na educação
superior. Esse estudo contou com a ajuda de
profissionais, professores e alunos dos campi de ensino
(UFRN, UNIFACEX, IFRN, UnP, FACULDADE MAURÍCIO DE
NASSAU, FANEC, ESTÁCIO e UNI-RN).

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia, BIM, Ensino, Educação Superior.

CHALLENGES OF BIM TECHNOLOGY IN EDUCATION SECTOR
ABSTRACT
The focus of this study is the BIM Technologies usage
analysis and also its insertion challenges in universities
from our region, specifically in Natal’s metropolitan zone.
This research overlooks on Civil Construction branch,
having Architecture and Urbanism and Civil Engineering

courses providing data survey around college education.
This study had help from professionals, teachers and
students of these institutions (UFRN, UNIFACEX, IFRN,
UnP, FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, FANEC,
ESTÁCIO and UNI-RN).

KEYWORDS: Technology, BIM, Teaching, Higher Education.
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1. INTRODUÇÃO
Este trabalho tem por finalidade a análise do manuseio da tecnologia BIM dentro dos
grandes centros de educação e ciência: as universidades natalenses. Por meio destes dados,
acreditamos encontrar uma base para entendimento do que vem sendo adotado atualmente e
quais as perspectivas para o futuro da Construção Civil. Isto é, o que se faz necessário para
capacitação de profissionais que possam se utilizar desta ferramenta em seus trabalhos e projetos
futuros. Destacaremos assim as dificuldades dessa área em nosso meio acadêmico-profissional e
uma possível discussão do uso de programas e tecnologias que possam facilitar a concepção de
nossas construções.
O início dessa pesquisa deu-se dentro do núcleo de pesquisa BIM localizado no Campus
Natal-Central, núcleo que tem como foco a utilização de plataformas BIM, em especial o REVIT, e
as influências da tecnologia BIM no meio acadêmico e profissional. Esta análise parte do interesse
de alunos e professores do grupo e o seu intuito principal é de aprofundar dados e estudo do BIM
na região local. Esta pesquisa encontra-se ainda em sua fase inicial. Este artigo apresenta os
primeiros contatos com alguns coordenadores dos cursos bacharelados de Engenharia Civil e
Arquitetura e Urbanismo oferecidos na grande Natal. Contamos ainda em aprofunda-la para uma
melhor averiguação acerca da introdução do BIM tanto no mercado de trabalho quanto na vida de
estudantes e profissionais da região metropolitana de Natal, ressaltando os benefícios que esta
ferramenta pode gerar.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 O que é o BIM
BIM (Building Information Modeling) é um processo de produção da Construção Civil que
engloba desde a fase de projeto até a concepção e manutenção da obra. Ele é um conceito de
modelagem e informação diante das construções. Ou seja, os projetos de Arquitetura, Instalações
e Estabilidade são criados em modelo 3D que auxilia a captação de interferências e falhas, além de
gerar dados informativos e quantitativos de materiais, custos e prazos. (ROCHA, 2011, p. 38). O
BIM é operado através de variados programas com funções específicas desenvolvidas por
consagradas empresas como a Autodesk e Bentley Systems.
De acordo com Eduardo Toledo (ROCHA, 2011, p.38), professor-doutor do departamento
de engenharia de construção civil da Poli-USP, “ganha-se muito em velocidade. Não só no projeto,
como na obra, os ganhos são determinantes. Erra-se menos, há menos trabalho, a execução vai
mais rápida. O BIM é a ferramenta ideal para um momento como este. Todos os agentes do
mercado estão percebendo isso e vão caminhando na direção de adotá-lo rapidamente”.

2.2 Surgimento do BIM
O conceito BIM nasce da junção de outros dois termos já utilizados a partir da década de
80 e citados em outros artigos: “Building Products Models” e “Product Information Models”. Um
desenvolvido nos EUA e outro na Finlândia, respectivamente. Com o tempo, houve a junção de
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ambos os termos e chegamos ao mais próximo do conceito atual “Building Information Modeling”.
(EASTMAN et al. apud SOUZA, AMORIM e LYRIO, 2009)
O surgimento do BIM está relacionado a uma busca do mercado da construção civil por
melhorias de processos, visando atingir exigências quanto a prazos, qualidade e custos. A
modelagem trouxe facilidade para concepção de obras e consequentemente aceleração da
produção, contando com a tecnologia da informação como suporte para esses processos. (SOUZA,
AMORIM e LYRIO, 2009). Nos Estados Unidos, desde 2006, em todos os projetos custeados pela
GSA (General Services Administration) responsável pelos prédios federais, faz-se obrigatório o uso
do BIM. Nos países como Holanda, Noruega, Finlândia e Dinamarca, o uso do BIM nos projetos
públicos é obrigatório. No Reino Unido, a meta para 2016 é que todos os projetos públicos
utilizem o BIM obrigatoriamente. Em Singapura, desde 2001 a utilização é obrigatória para
aprovação dos projetos. (KNIJNIK, 2014). Com tudo isso, o estudo do BIM dentro de universidades
e centros de estudo e pesquisa passam a ser cada vez mais necessários com intuito de capacitar
profissionais adaptáveis ao mercado e suas exigências.

2.3 Inserção nas universidades
No ano de 1990, é que se têm as primeiras evidências de estudo do BIM nos cursos de
Arquitetura e Engenharia Civil nos Estados Unidos (as primeiras universidades a introduzirem o
ensino de BIM em seus currículos estão destacadas na Figura 1 abaixo). Porém, somente em 2005
é que o estudo do BIM torna-se mais consolidado e presente em um número maior de instituições
ao redor do mundo. (BARISON, 2015)

Figura 1: Cursos que introduziram BIM no período 1990-2009. Fonte: Barison, 2015.

O BIM começa, aos poucos, a fazer parte do dia-a-dia nas instituições de ensino superior.
Atualmente, os Estados Unidos tem se destacado nesse processo e como Barison (2015) defende
em sua tese de doutorado:
“(...) o ensino do BIM tem alcançado um elevado nível nos Estados Unidos, porém,
está restrito a poucas universidades que possuem os recursos necessários e são
capazes de estabelecer parcerias com empresas para trocas de informações. Os
métodos e recursos de ensino são, geralmente, definidos pela cooperação entre
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as instituições acadêmicas e a indústria, com o propósito de simular, na
universidade, a prática profissional”. (BARISON, 2015, p. 10)

Ainda em seu estudo, Barison (2015, p. 10) discute o fluxo de trabalho BIM em algumas
empresas e escritórios de construção civil brasileiros numa tentativa de identificar as
competências em BIM que deveriam ser ensinadas na graduação de cursos como Arquitetura e
Urbanismo e Engenharia Civil.
Nos últimos anos, houve uma difusão de discussões acerca do BIM dentro do cenário
nacional, aparecendo alguns pesquisadores e estudiosos que fomentassem o início do ensino do
BIM nos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil dentro de eventos e conferências.
Ainda em estágio inicial, o que pode ser observado é a adoção do BIM dentro desses dois cursos.
(RUSCHEL, ANDRADE e MORAIS, 2013). O artigo publicado em 2013 (O ensino de BIM no Brasil:
Onde estamos?) descreve relatos de experiências em cinco universidades brasileiras. Essas eram:
Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar),
Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), Centro Universitário Barão de Mauá (CBM) e
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Os autores do artigo ainda classificaram o
processo de implementação do BIM em níveis de competência (como pode ser visto na Figura 2),
existindo no Brasil apenas os níveis introdutório e intermediário. Estes níveis de aprendizagem
corresponderiam, essencialmente, a modelagem de projetos, simulações 4D e geração de
estimativas de custo. (RUSCHEL, ANDRADE e MORAIS, 2013)
Algumas universidades brasileiras começaram a integrar o BIM em suas disciplinas em fase
inicial como teste para análise de resultados. É o caso de outro artigo brasileiro encontrado que
explicita a utilização do BIM no terceiro período do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC
Minas. (ALMEIDA, 2014). Este trabalho trata da apresentação de resultados parciais quanto à
utilização de plataformas BIM por parte de alunos e professores na disciplina de Projeto Integrado
III. Nessa disciplina, os alunos necessitam desenvolver um projeto de uma casa com até 45m². Os
professores verificaram um real ganho no processo de ensino com o BIM.
“Os modelos digitais de arquitetura devem ser úteis para permitir a simulação de
várias questões como: a insolação, a estrutura, conforto ambiental, acústica, etc.
A arquitetura vem se tornando cada vez mais complexa, as exigências em
infraestrutura, equipamentos, componentes, legislações, tomam cada vez mais
tempo durante o processo de projeto, assim, a representação em si, não ocupa a
centralidade no processo como há 30 anos atrás. Os arquitetos precisam cada vez
mais de tempo para dedicar à simulação, ter um controle maior dos resultados do
projeto após execução e existem vários softwares desenvolvidos para arquitetura
para elaborar estas simulações como o Robot Structural Analysis Professional e o
Ecotec Analysis da Autodesk.” (ALMEIDA, 2014, p. 50)

Já no contexto atual, a USP, em 2014, implantou uma disciplina exclusiva de estudo do BIM
no curso de Engenharia Civil denominada Introdução do Projeto na Engenharia. (GIRIBOLA, 2015).
Nela, os alunos aprendem conceito de BIM, onde ele pode ser usado e como pode atuar no ciclo
de vida do projeto. A disciplina foca na leitura e modelagem de projetos de instalações prediais,
estrutural e arquitetônico, segundo o professor Eduardo Toledo. (GIRIBOLA, 2015).
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Figura 2: Classificação de experiências nacionais de ensino de BIM quanto ao nível de competência. Fonte:
RUSCHEL, ANDRADE e MORAIS, 2013.

2.4 Experiência no IFRN
O Núcleo de Pesquisa em BIM (NP-BIM), vinculado ao Grupo de Pesquisa Qualidade e
Produtividade no setor da Construção Civil, vem desde 2011 introduzindo a filosofia BIM, através
de projetos de pesquisa com alunos da instituição, dos cursos técnicos de nível médio em
Edificações e Estradas e do curso superior de Tecnologia em Construção de Edifícios e voluntários
de outras instituições, dos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo. E mediante
projetos de extensão, com profissionais da área de Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC).
No laboratório do NP-BIM são ministrados treinamentos em softwares BIM, como REVIT
Architecture, REVIT - MEP, Navisworks, entre outros. Os alunos inseridos nos projetos são ainda
capacitados através da disciplina Introdução ao BIM, que busca mostrar que o mesmo representa
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muito mais que apenas as ferramentas, que se trata de uma nova filosofia de trabalho, que requer
maior cooperação por parte dos envolvidos em todas as disciplinas. Nesta disciplina são
apresentados ainda os benefícios da implantação do BIM, bem como seus desafios.
Ainda dentro do projeto os alunos tem a oportunidade de ampliarem seus conhecimentos,
elaborando materiais didáticos como apostilas para futuros treinamentos, além de tornarem-se
instrutores, replicando o conhecimento adquirido em termos de ferramentas BIM. Todo o material
desenvolvido através das pesquisas é divulgado através de eventos como CONNEPI, CONGIC,
EXPOTEC, bem como de palestras em outras instituições de ensino, a exemplo, a SEC (Semana de
Engenharia Civil, realizada na UFRN).

3. METODOLOGIA
Para levantar dados sobre a pesquisa, criamos um questionário padrão. Esse questionário é
destinado aos coordenadores de cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil em um
primeiro instante e, em uma pesquisa mais aprofundada, se pretende adaptá-lo a professores e
estudantes dos cursos referidos. Utilizamos para este artigo apenas os questionários dirigidos aos
coordenadores, já que sua intenção é de desenvolver aspectos da grade curricular e de programas
BIM já utilizados na instituição. Entramos em contato com as coordenações de três formas: a) por
meio de seus respectivos e-mails, pelos quais enviamos os questionários; b) mediante a
colaboração de professores das instituições, que levaram os questionários em mãos; e c) com o
auxílio de estudantes das instituições, que aplicaram os questionários.

3.1 Conteúdo dos questionários
O questionário se constitui por perguntas simples e objetivas. Nele, os coordenadores
forneceram informações sobre:
- O período que o curso está ativo;
- Existência na grade curricular de alguma disciplina de projeto assistido por computador e
quais programas são utilizados;
- Utilização ou não de programas BIM dentro da grade curricular e quais softwares;
- Existência de disciplinas que tratem do conceito BIM ou interoperabilidade;
- Existência de algum grupo de pesquisa BIM;
- Quais planejamentos existem na instituição para inserção de ferramentas e estudo do
BIM.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Conseguimos resposta de 4 (quatro) coordenadores das universidades UFRN, UNI-RN e
UNIFACEX. Dentre as respostas, 75% das instituições oferecem o curso (Arquitetura e Urbanismo
e/ou Engenharia Civil) há menos de 5 anos, destacando apenas a UFRN que oferta o curso de
Arquitetura e Urbanismo há mais de 30 (trinta) anos.
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Período de existência do curso

5 anos ou menos
30 anos ou mais

Figura 3: Tempo em que os cursos são ofertados nas instituições.

Todos os cursos apresentam alguma disciplina de projeto assistido por computador e os
programas mais utilizados são o CIS (25%), Trimble SketchUp (50%) e Autodesk AutoCAD (100%).
Neste contexto, importante observar que não foram questionados as versões dos softwares, o que
impede a real classificação do Trimble SketchUp, pois sua versão 2014 já se insere no mundo do
BIM, para a análise em questão, consideramos a resposta do entrevistado, que o incluiu ainda
como ferramenta CAD. Todos apresentam também, em alguma das suas disciplinas da grade
curricular, a utilização de Softwares BIM e o Autodesk Revit foi o único destacado. O estudo de
BIM e interoperabilidade, além da existência de um núcleo de pesquisa BIM, é apresentado em 3
(três) dos cursos estudados. A UFRN, única a não apresentar os elementos acima, tem
planejamento para mudança de grade curricular em 2017.
Quantidade de cursos que apresentem:

3

3
1

Núcleo de pesquisa Estudo de BIM e
Não apresenta
BIM
interoperabilidade núcleo ou estudo de
BIM
Figura 4: Quantitativo de cursos que apresentam estudo de BIM e interoperabilidade e/ou núcleo de
pesquisa.
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5. CONCLUSÕES
Os resultados pareceram bastante animadores, visto que a maioria dos cursos que tivemos
resposta tem pouco tempo de atividade dentro das instituições, mas as ações de mobilização e
inserção de softwares BIM dentro do meio acadêmico se mostram de forma eficaz através dos
resultados encontrados. Ainda não temos uma resposta definitiva ou próxima de ser conclusiva, já
que dos 11 (onze) cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil que tentamos contato,
conseguimos questionários respondidos de apenas 4 (quatro) cursos. As respostas que obtivemos
apresentam apenas um resultado parcial e uma perspectiva geral de nossa pesquisa na questão da
introdução do BIM na educação e, consequentemente, no meio profissional. Parte desses
resultados reflete a necessidade da capacitação de jovens e adultos no ensino superior diante das
exigências de mercado regional, nacional e internacional da construção civil.
Os coordenadores ainda ressaltaram as importâncias do ensino do BIM nas universidades,
destacando também projetos e propostas para o ensino de ferramentas BIM. Esperamos continuar
nossa pesquisa e nos aprofundar cada vez mais em direção a uma compreensão maior da
dimensão BIM em nossa região. O estudo do BIM é muito complexo e entendemos que mesmo a
utilização do Autodesk Revit em todas as universidades, não representa uma total utilização desta
tecnologia. Ela compreende muito mais do que a modelagem 3D (especificidade do REVIT). É
necessário um aprofundamento desse estudo, já que à medida que pesquisamos e entendemos o
conceito BIM, percebemos os pontos positivos e benefícios que o BIM pode causar no meio da
construção civil. Estes benefícios poderiam ser destacados na integração dos diversos projetos da
obra, dinamicidade e análise prévia de erros e incompatibilidades, aceleração e compreensão de
prazos e custos, concepção 3D de obra prévia, otimização dentro do canteiro de obras e precisão
máxima de materiais e acabamentos. Isso aliado a uma boa formação de arquitetura/ engenharia
começa a delimitar os rumos e as metas para o futuro da construção civil em nossa região,
facilitando o processo de construção de obras à nível local.
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RESUMO
Ao longo dos anos, a experiência no canteiro de obras da
construção civil tem mostrado que a edificação projetada
não é a que efetivamente se constrói, devido a
interferências, ineficiências, alterações de projeto e
mudanças de especificações. No exterior, a filosofia de
trabalho BIM (Building Information Modeling), aplicada ao
setor de AEC (Arquitetura, Engenharia e Construção) tem
mostrado nas duas últimas décadas, como o trabalho
integrado dos diferentes profissionais que compõem a
equipe de projeto e de execução da obra, associado a
robustos programas computacionais, tem minimizado
tempo e desperdícios, aumentando lucros. No Brasil, o
BIM tem ganhado cada vez mais espaço, sendo utilizado
principalmente na feição 3D de seus softwares, com
produção automática de documentação 2D, simulações

de eficiência energética e verificações de interferências
entre disciplinas. Os programas BIM 4D (fases de execução
com geração automática de cronogramas e animações
gráficas da construção) e 5D (automatização dos
orçamentos), também têm chamado atenção de
construtores e projetistas. Como filosofia integradora de
disciplinas e buscando reunir conhecimentos das
diferentes áreas/diretorias acadêmicas, este projeto
propõe o primeiro estudo em 6D BIM (gerenciamento da
manutenção do modelo construído) através de extensão
no software, entre a DIACON (experiência no uso de
softwares para modelagem 3D e 4D BIM) e a DIACIN
(experiência no monitoramento do desgaste e
manutenção de peças).

PALAVRAS-CHAVE: BIM, 6D, Aprendizagem Interdisciplinar, Manutenção, Plug-in.

BIM 6D FOR INTERDISCIPLINARY LEARNING
ABSTRACT
Over the years, experience in the building site has shown
that the building is not designed that effectively builds due
to interference, inefficiency, design changes and
specification changes. Abroad, the BIM (Building
Information Modeling) work philosophy, applied to the
AEC (architecture, engineering and construction) sector
has shown in the last two decades, as the integrated work
of the various professionals who make up the project
team and implementing work associated with robust
computer programs, have minimized time and waste,
increasing profits. In Brazil, the BIM has gained more and
more space, being used mainly in the 3D feature of their
software, with automatic production of 2D

documentation, energy efficiency simulations and
verifications of interference between disciplines. BIM 4D
programs (execution phases with automatic generation of
timetables and construction graphic animations) and 5D
(automation of budgets), also have called attention of
builders and designers. As integrative philosophy of
disciplines and seeking to bring together knowledge from
different areas/academic boards, this project proposes
the first study in 6D BIM (maintenance management of
the built model) through plugins to the software, between
DIACON (experience using software for modeling 3D and
4D BIM) and DIACIN (experience in monitoring the wear
and maintenance parts).

KEYWORDS: BIM, 6D, Interdisciplinary Learning, Maintenance, Plugin.
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1. INTRODUÇÃO
Diferentemente de um simples modelador 3D, a plataforma BIM, é uma filosofia de trabalho
que integra arquitetos, engenheiros e construtores (AEC), podendo ser aplicada na fase de projeto,
durante a execução da obra, na manutenção da edificação construída, até a sua demolição. Essa
filosofia utiliza, por outro lado, programas computacionais que, referindo-se à projetação,
concorrem para a elaboração de um modelo virtual preciso, o qual gera uma base de dados que
contém tanto informações relativas à expressão das relações espaciais, como características de
materiais, subsídios necessários para a orçamentação, cálculo energético e a previsão das fases da
construção, entre outras possibilidades.
Inicialmente, analisando a grande diferença entre um simples software de modelagem 3D e
um software BIM, verifica-se, para este último, a sua capacidade de gerar objetos paramétricos e
documentação 2D automática (cortes, fachadas, tabelas, etc). É a parametricidade que garante
gerar objetos editáveis que podem ser alterados automaticamente e dar o suporte à plataforma
BIM.
Além disso, observa-se que ao se alimentar a base de dados com o parâmetro ‘tempo’,
obtém-se, o que tem sido denominado, um projeto 4D (análise das fases da construção do edifício).
Já no 5D-BIM, adiciona-se o parâmetro custo ao projeto e, no 6D-BIM, a base de dados é alimentada
com informações sobre desgaste/manutenção, caracterizando o ciclo de vida da edificação.
Por outro lado, para realizar funções específicas e complementares ao programa principal,
existem também extensões de programas, ou plug-ins, que podem ser instalados paulatinamente
no software, podendo ser produzidos pelo próprio fabricante ou por terceiros.
No ano de 2014, o grupo 'Qualidade e Produtividade no Setor da Construção Civil' da DIACON
(Diretoria Acadêmica de Construção Civil) – Campus Natal Central, em uma pesquisa amparada pelo
'Programa Institucional de apoio à Pesquisa', desenvolveu um arcabouço para um plug-in para o
Autodesk Revit.
Com essa primeira iniciativa, os pesquisadores envolvidos adquiriram familiaridade com a
interface de programação do referido software e conseguiram, através do Microsoft Visual Studio,
criar novas guias, painéis e botões de comando. Entretanto, muito ainda necessitava ser feito além
dessa primeira versão, e para a implementação de comandos que armazenassem informações sobre
o desgaste dos componentes modelados (6D-BIM), haveria a necessidade da participação de
pesquisadores de outras áreas.
Dessa forma, o projeto de 2014 foi concluído com êxito, por haver cumprido seu objetivo
com a primeira versão do plug-in e aguardou-se uma futura oportunidade de aperfeiçoamento.
Agora, em 2016, a partir da criação do grupo de pesquisa 'GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA
EM INTEGRAÇÃO DE PROJETOS', uma integração entre áreas diferentes do conhecimento começou
a ser estabelecida, e percebeu-se uma situação favorável para a retomada do estudo de uma nova
versão do plug-in, agora vislumbrando o 6D-BIM, pelo fato do estudo da manutenção preventiva
ser uma ideia que fazia interseção com projetos da DIACON e DIACIN (Diretoria Acadêmica de
Indústria).
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A partir do Edital 06/2016 publicado pela Pró Reitoria de Pesquisa e Inovação do IFRN,
percebeu-se a oportunidade de se efetivar essa abordagem, valorizando a importância da
integração dos conhecimentos das diferentes áreas para alcançar um objetivo comum.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Na área da construção civil é perceptível a necessidade de que se tenha foco e atenção nas
fases de projeto e execução de uma obra. Entretanto, quando a edificação fica pronta e entra em
uso, é muito comum cessar a comunicação entre o proprietário e os arquitetos e engenheiros.
Por outro lado, sabe-se que o edifício tem um tempo de vida útil e a manutenção preventiva
é de fundamental importância. Um exemplo é a necessidade de manutenção periódica nas
instalações elétricas que, se for realizada, pode evitar sérios problemas, como até mesmo, incêndios
(ABNT, 1981; ABNT, 1983). Um outro exemplo se dá com o mau contato (pela oxidação) nas
conexões elétricas, que ocorre com o passar do tempo, se não houver limpeza com produtos
adequados. Nesse caso, a capacidade de condução da corrente elétrica do sistema será reduzida.
De acordo com a NBR 5410, a periodicidade da manutenção deve adequar-se às
características da instalação, considerando-se sua complexidade, importância e classificação das
influências externas do local (ABNT, 2008).
Nesse mesmo contexto, e em uma época de crises econômicas e desafios na indústria da
Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação (AECO), o Building Information Modeling (BIM)
tem se mantido como um novo paradigma, apontando muitos benefícios na sua utilização, os quais
têm culminado em aumento de eficiência e em diminuição de custos finais.
Não somente escritórios e construtoras da AECO, mas também algumas instituições
governamentais, em várias partes do mundo, têm adotado esta prática, o que tem impulsionado
cada vez mais a sua consolidação.
Com o objetivo de adicionar alguma funcionalidade aos softwares BIM, muitas vezes, através
da programação, são criadas extensões ou plug-ins para os mesmos. Vários plug-ins estão
disponíveis hoje em dia, tanto em versões pagas como gratuitas (AUTODESK, 2016).
Softwares como YouBIM (YOUBIM, 2016) já foram desenvolvidos para o 6D BIM, entretanto,
quando se busca soluções gratuitas, na forma de simples plug-ins, estes são inexistentes. A ideia
seria a de que esses plug-ins informassem ao proprietário do edifício quando deveria executar a
manutenção preventiva do seu imóvel (nesse caso, assume-se que o proprietário não havia somente
recebido as plantas de projeto impresso ou um arquivo CAD-2D, mas tinha em seu poder, um
modelo gerado por softwares BIM, capaz de continuar disponibilizando novas informações). Um
plug-in desta categoria seria muito útil, inclusive para uso em condomínios e edifícios públicos.
É interessante ressaltar que, dependendo do software BIM onde se queira inserir um plugin, essa atividade pode ser muito simples, ou não. Isso depende da facilidade de acesso à interface
de programação de cada software.
A interface para programação de aplicações ou API (Application Programming Interface)
possibilita o desenvolvimento de aplicações e funcionalidades adicionais na plataforma de um
software e as integra em seu próprio ambiente (STELLMAN & GREENE, 2011), e para o software BIM
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aqui pesquisado, Autodesk Revit 2015, a API é facilmente acessada com auxílio do suporte on-line
do fabricante.
Na verdade, sem conhecer linguagens de programação, pode-se aprender, passo-a-passo, a
começar a criar plug-ins para Revit com a tecnologia Microsoft.NET do Microsoft Visual Studio
(programa que automatiza e facilita tarefas, como edição da programação), em linguagem C# (C
Sharp) (AUTODESK, 2013).
Assim, o que se torna necessário fazer, na verdade, é utilizar bibliotecas de links dinâmicos
(dynamic-link library ou DLLs) e arquivos manifesto ‘.addin’, que fazem com que o Revit reconheça
os novos comandos (HART, 2005).
Embora seja possível usar várias linguagens na plataforma ‘.NET’, C# é aquela que
atualmente está sendo mais utilizada, pelo fato de oferecer o mesmo poder do C++ e a mesma
facilidade de programação do Visual Basic, além de ser a linguagem nativa para a nova plataforma
da Microsoft.
Observa-se, finalmente que o Autodesk Revit (BOKMILLER et al, 2013) é disponibilizado
gratuitamente em sua versão educacional. Da mesma forma, o Microsoft Visual Studio pode ser
adquirido no IFRN sem nenhum custo, através do módulo do SUAP, Dreamspark.
Dessa forma, tornou-se viável a primeira experiência na elaboração de um plug-in 6D-BIM,
e este é o objetivo deste projeto.

3. METODOLOGIA
A metodologia aqui utilizada está relacionada com as metas a serem alcançadas e englobará:
Orientações presenciais; Revisão bibliográfica e busca na internet (referencial teórico acerca da
interface de programação do Autodesk Revit e do desgaste de componentes elétricos de instalações
prediais); Treinamento para capacitação em linguagem computacional C# para plug-ins BIM e na
modelagem de projetos de instalações elétricas de edifícios, a ser realizada no laboratório de
informática do NP-BIM (situado no Núcleo de Inovação Tecnológica, ou, NIT), e que dispõe de nove
máquinas de configuração robusta, com os softwares adequados já adquiridos pelo IFRN e
previamente instalados; Utilização, como projeto piloto, de uma pequena residência para listagem
de todos os materiais constantes da referida instalação; Destaque, dentre esses materiais, de quais
recebem manutenção e quais são descartados; Elaboração de uma tabela que determinará os
tempos para cada peça, seja de manutenção, seja de vida útil; Reprodução de um plug-in de
exemplo; Elaboração do plug-in 6D-BIM versão 2; Elaboração de um fluxograma que servirá como
base para a futura (2017 ou 2018) implementação computacional que melhorará o 'IFRN BIM 6D'
versão 2.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Apesar deste projeto ainda estar em seu início, já se tornou possível obter alguns resultados,
a partir da observação de cada uma das metas do projeto, como pode ser visto na Tabela 1.
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Tabela 1: Análise das metas do projeto.

Meta

Análise

Período de
Tempo

1.Frequência da equipe

Lista de frequência e observação presencial

17/08/16
até 18/05/17

2.Acompanhamento e
avaliação

Realizado presencialmente e por observação de
relatórios

3.Confecção de material
de apoio

Facilmente confeccionado havendo acesso à
bibliografia base

4.Disponibilização de
Referencial Teórico

Acessível

17/08/16
até 31/08/16

5.Treinamentos em Revit
MEP

Realizado em laboratório exclusivo e equipado

17/08/16
até 23/09/16

6.Estudo do desgaste e
manutenção

Com orientação da DIACIN

17/08/16
até 21/10/16

7.Estudo e elaboração de
plug-in

Com base na versão 1, já desenvolvida pela DIACON

07/10/16
até 18/05/17

17/08/16
até 18/05/17
17/08/16
até 21/08/16

Analisando-se as Metas 1 e 2, percebeu-se, até o momento, que alunos e professores estão
motivados, esforçando-se para alcançar os objetivos.
Quanto à Meta 5, pode-se relatar que os treinamentos em Autodesk Revit 2015 (de nível
básico) estão sendo bem sucedidos, com alunos respondendo com desenvoltura ao contato da
ferramenta computacional e às solicitações de pesquisa bibliográfica. Por outro lado, para que se
possa oferecer o treinamento de nível intermediário, os professores necessitaram dedicar um maior
esforço e iniciaram pela melhoria do template (arquivo modelo) MEP Elétrica, conforme pode ser
observado na Figura 1.
No que se refere à Meta 7, verificou-se como fator facilitador o plug-in, versão 1, já
desenvolvido anteriormente, em 2014, uma vez que se lançou mão do mesmo, como base para
início da programação computacional a ser implementada. A Figura 2, a seguir, ilustra uma nova
guia, com novos painéis, dispostos na faixa de opções do Autodesk Revit 2015, após o plug-in haver
sido instalado.
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Figura 1: Planta de forro de uma pequena edificação: projeto elétrico modelado através do novo template
desenvolvido. Fonte: os autores.

Figura 2: Guia, Painéis e botões de comando inseridos pelo plug-in NP-BIM versão 1, no Autodesk Revit 2015. Fonte:
os autores.

5. CONCLUSÃO
Com base nos resultados obtidos até o momento, pôde-se tecer algumas conclusões ou
considerações finais. São elas basicamente relativas ao Autodesk Revit e não propriamente ao plugin:
Pontos positivos: 1. É possível fazer a modelagem em conformidade com os produtos que
são vendidos nacionalmente e assim levantar os quantitativos; 2. Com este modelo template é
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possível fazer a compatibilização com outros projetos; 3. É possível fazer o dimensionamento
elétrico.
Pontos negativos: 1. Não é possível fazer ainda o diagrama unifilar, existindo a necessidade
de se utilizar ferramenta de anotação; 2. Não se conseguiu ainda quantificar fios; 3. Na atual versão
do programa, é necessário adotar anotações, também para identificar o fio retorno na iluminação.
Apesar dos pontos negativos detectados, a equipe está confiante, uma vez que, comparado
as ferramentas CAD, existem mais vantagens que desvantagens no uso do software BIM. Por outro
lado, ainda há muito o que evoluir, mas pode-se comparar o módulo MEP Elétrica do Autodesk Revit
2015, como o Autodesk Revit 2011, módulo Arquitetura, de há 5 anos atrás, cujos problemas foram
fortemente solucionados.
Finalmente, e uma vez que o projeto está fluindo com boa desenvoltura, aguarda-se o
cumprimento dos objetivos propostos, com a versão 2 do plug-in NP-BIM, para maio de 2017.
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RESUMO
O presente trabalho trata-se de um estudo bibliográfico,
com o intuito de analisar o planejamento relativo ao
arranjo físico dentro da perspectiva de otimização de
perdas e aumento da produtividade das indústrias da
Construção Civil e Metalúrgica, abordando as variáveis
requeridas para o sequenciamento lógico da produção e
responsáveis por propiciar uma maior amplitude das
condições favoráveis à segurança e qualidade de vida no
trabalho dos funcionários. Para tanto, foram elencados os
tipos de layouts existentes e qual se adequa melhor a cada
setor, assim como foi realizada a análise referente a
necessidade de modificação deste ao longo do processo
executivo para obtenção dos produtos finais e serviços
prestados. Além disso, a pesquisa busca esclarecer quais
fatores desencadeiam essa necessidade da escolha de um
arranjo físico e identificar os gargalos e desperdícios que
podem ser eliminados a partir da organização eficaz do
espaço operacional. Dos resultados, obteve-se que utilizar

o espaço físico de forma eficiente e otimizar o uso dos
recursos são estratégias utilizadas para que uma
organização se torne competitiva. Conclusivamente,
fatores distintos interferem no trabalho e produção em
qualquer setor, e não somente para cada ramo industrial,
mas para cada etapa executiva dentro de um determinado
empreendimento, requerendo-se uma análise referente
ao funcionamento global, de modo que haja uma
organização efetiva da produção. Para isso, a literatura
traz que o layout deve estar em concordância com o
projeto e em atendimento às normas regulamentadores,
para acarretar uma melhoria significativa no rendimento
da obra, impedir atrasos e auxiliar a comercialização do
empreendimento (uma vez que a organização possibilita
maior confiança em relação à qualidade), e,
principalmente, impossibilitar a ocorrência dos acidentes
em virtude dos obstáculos existentes nos postos de
trabalho.

PALAVRAS-CHAVE: Planejamento. Segurança nos processos. Riscos. Ambiente de trabalho. Produção.

THE IMPORTANCE OF PHYSICAL ARRANGEMENT IN CONTROL OF RISKS AT WORK
ABSTRACT
This work it is a bibliographic study, in order to analyze the
relative planning to the physical arrangement within the
losses optimization perspective and increasing the
productivity of Civil Construction and Metallurgical
industries, addressing the variables required for the
production logical sequencing and responsible for
providing a greater range of favorable conditions to the
safety and quality of working life of employees. For that,
we listed the types of layouts and which is best suited to
each sector, as well as performed the analysis regarding
the need to change this during the enforcement
proceedings to obtain the final products and services. In
addition, the research will seek to clarify which factors
trigger the need of choosing a physical arrangement and
identify bottlenecks and waste that can be eliminated
from the effective operational space organization. From

the results, it was found that using the physical space
efficiently and optimize the use of resources are strategies
used for an organization to become competitive.
Conclusively, different factors interfere with work and
production in any industry, not only for each industrial
sector, but for each executive stage within a specific
project, requiring an analysis regarding the overall
operation, so that there is an effective production
organization. For this, the literature meant that the layout
should be in accordance with the project and in
compliance with regulatory standards, to bring about a
significant improvement in performance of the work,
preventing delays, assist the marketing of the project,
since the organization enables greater confidence in
relation to quality, and especially preclude the occurrence
of accidents because of obstacles in the workplace.

KEYWORDS: Planning. Security in the processes. Scratchs. Workplace. Production.
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Slack et al. (2009) designa o arranjo físico, ou layout, como a localização de todas as
instalações, máquinas, equipamentos e pessoas de uma operação produtiva, sendo este uma
ferramenta que serve não somente para determinar a aparência da operação, mas também a
maneira com que os recursos transformados (materiais, informação e clientes) fluem por esta.
Nesse contexto, a decisão referente à essa escolha deve ser criteriosa, tendo em vista que, conforme
os autores, o caso de uma inadequação na seleção pode levar a padrões de fluxo muito longos ou
confusos, elevado período de operações e inflexibilidade destas, fluxos imprevisíveis e altos custos,
o que acarretaria a necessidade de um rearranjo, e, consequentemente, interrupção e perdas no
processo de produção.
A situação ideal é que haja um fluxo linear e contínuo, possibilitando, assim, uma economia
de tempo e custos com as movimentações dos produtos, uma vez que se estaria evitando os
elevados gastos associados aos deslocamentos e possíveis danos às peças (OLIVEIRA et al., 2006).
Não obstante, o planejamento e a organização dos processos contribuem não somente para
a otimização da produção, através da minimização de interferências, movimentação excessiva e
perdas relacionadas ao transporte, mas acima de tudo para o estabelecimento da segurança dos
trabalhadores, possibilitando, assim, que o trabalho seja realizado em um ambiente sem riscos e
mais favorável à produtividade. Um layout é considerado “bom”, segundo Monks (1987), quando
permite que os recursos supracitados no parágrafo anterior fluam de uma forma eficiente e segura.
Neste sentido, é evidente a relevância da necessidade do planejamento e organização, tanto
do empreendimento como um todo, a fim de que seu arranjo físico permita o melhor
aproveitamento dos recursos materiais e humanos empregados na obra, assim como possibilite as
práticas enxutas, seja em um canteiro de obras ou em “chão de fábrica”. Essa organização, segundo
Stephens e Meyers (2005) objetiva: estimular a eficiência do uso de recursos, oferecer aos
empregados conforto e segurança na realização de seus trabalhos e permitir flexibilidade na
produção. Portanto, a preocupação com o layout, seja da fábrica ou seja em um canteiro de obras,
está além do beneficiamento na produção e eliminação de perdas, já que procura evitar ou reduzir
acidentes que comprometam a saúde e integridade física dos funcionários que estão em serviço.
Dessa forma, o presente trabalho tem o objetivo de explanar como o planejamento do
arranjo físico do local de trabalho na construção civil e indústria metalúrgica pode contribuir para a
execução das atividades de forma eficiente e segura. Para isso, serão abordados os tipos de layout,
estratégias que podem ser adotadas para cada caso, e normas regulamentadoras que estimulam
um ambiente de trabalho organizado, evitando imprevistos no processo produtivo e acidentes
envolvendo os indivíduos em seus serviços.

2. TIPOS DE ARRANJOS FÍSICOS
Conforme Monks (1987), o tipo de arranjo físico é determinado através das características
do produto ou serviço, do tipo de processo necessário para a sua realização e do volume da
produção. Normalmente, na literatura, são definidos quatro tipos básicos de arranjo físico: por
produto (ou linha), por processo (ou funcional), posicional e celular.
Segundo Oliveira et al. (2006), o arranjo físico por produto (Figura 1) corresponde ao sistema
de produção contínua, tais como as linhas de montagem e as indústrias de processo. Os
equipamentos são dispostos de acordo com a sequência de fabricação do produto, situando-se um
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imediatamente após o outro e facilitando o controle do processo, através da redução do manuseio
de materiais (TORRES, 2001).

Figura 1 – Arranjo físico por produto.
Fonte: Torres (2001).

O arranjo por processo ou funcional (Figura 2) é caracterizado pela organização dos recursos
de acordo com as funções que desempenham e de suas necessidades comuns, segundo Torres
(2001). Corresponde, portanto, ao sistema de produção de fluxo intermitente, como a produção por
lotes ou por encomendas (Oliveira et al., 2006). No caso da indústria metalúrgica, cada empresa
pode adotar o melhor layout de acordo com suas necessidades, todavia é bastante comum se
utilizar o arranjo por processo, onde as máquinas que realizam atividades semelhantes são
colocadas em um mesmo setor, ou ainda uma combinação deste com o arranjo por produto, sendo
todas organizadas seguindo o fluxo de produção.

Figura 2 – Arranjo físico por processo ou funcional.
Fonte: Torres (2001).

No arranjo posicional (Figura 3), o produto ou material a ser trabalhado permanece
relativamente fixo, enquanto os executores e as ferramentas movimentam-se. Isso ocorre em
situações onde todo o processo produtivo se desenvolve em uma área restrita (TORRES, 2001). Tal
arranjo é bastante estudado ao se avaliar um canteiro de obras, já que este requer movimentação
reduzida de material, supervisão geral, grande flexibilidade de alterações no projeto e atenção no
controle e na programação da produção. Sendo assim, para a Construção Civil é o que mais se
adequa, contudo, existe a possibilidade de se realizar alguma mudança de configuração de arranjo
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físico a medida que a obra se desenvolve, isto é, passa por etapas de execução distintas que
requerem maior movimentação de funcionários, ferramentas e materiais.

Figura 3 – Arranjo físico posicional.
Fonte: Torres (2001).

No arranjo físico tipo celular (Figura 4), segundo Torres (2001), o material em processo, após
chegar à operação, é encaminhado para uma célula, na qual diversas etapas do processamento irão
ocorrer. Esse sistema confina os fluxos a uma região específica da planta a fim de reduzir os fluxos
intensos através de longas distâncias.

Figura 4 – Arranjo físico tipo celular.
Fonte: Torres (2001).

Comumente, as empresas adotam layouts mistos, isto é, combinam elementos de um ou de
todos os arranjos físicos clássicos, ou ainda, usam mais de um tipo de arranjo em diferentes partes
da instalação (SLACK et al., 1997).
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3. APLICAÇÃO DA LOGÍSTICA DE MELHORIA DE ARRANJO FÍSICO
3.1 Em Canteiro de obras
Conforme Saurin e Formoso (2006), o objetivo do processo de planejamento do canteiro
remete a melhor utilização do espaço físico disponível, de forma a propiciar segurança e eficiência
dos homens e máquinas durante o trabalho, principalmente através da minimização das
movimentações de materiais, componentes e mão-de-obra. Em outras palavras, o projeto do
canteiro de obras visa possibilitar qualidade e segurança à obra, mediante uma otimização dos
fluxos de trabalho.
Tal projeto é definido por Ferreira (1998) como sendo o serviço do processo construtivo
responsável pela definição do tamanho, forma e localização das áreas de trabalho (fixas e
temporárias) e das vias de circulação, necessárias ao desenvolvimento das operações de apoio e
execução, durante cada fase da obra, de forma integrada e evolutiva, de acordo com o projeto de
produção do empreendimento, oferecendo condições de segurança, saúde e motivação aos
trabalhadores e execução racionalizada dos serviços.
Em relação ao problema de transporte de materiais, Mourão et al. (2009) citam que sua
minimização pode se dá procurando-se a melhor posição para o guincho, central de betoneiras,
locais para o estoque de material e entrada de caminhões, tendo por intuito otimizar as distâncias.
Os princípios que devem ser respeitados na elaboração do layout de um canteiro de obras
devem ser os mesmos do industrial, que de acordo com Borba (1998), são: integração de todos os
elementos e fatores (almoxarifados, entradas e saídas para operários distintos e para os clientes,
disposição dos equipamentos etc.); mínima distância (para garantir a minimização e/ou eliminação
do transporte); obediência do fluxo de operações (evitando-se cruzamentos, retornos,
interferências e congestionamentos); racionalização do espaço; flexibilidade (propiciando
possibilidade de mudança futura dos equipamentos); e satisfação e segurança do empregado, tendo
em vista que um melhor aspecto das áreas de trabalho promove tanto a elevação da moral do
trabalhador quanto a redução de riscos de acidentes.
No que diz respeito às condições de trabalho, é importante considerar a Norma
Regulamentadora – NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção,
atualizada em 2015, que trata das diretrizes administrativas, de planejamento e organização para a
implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos,
condições e meio ambiente de trabalho na construção. Esta, assim como a resolução do CONAMA
307, segundo Fontenelle (2009), são abordagens de grande relevância na gestão e produção do
canteiro de obras de edificações, pois são requisitos legais que uma obra deve atender. Além disso,
a autora relata que a certificação em ISO 9000:2000 e o BPQP-H também são fatores que afetam a
organização e limpeza do canteiro de obras, pois normalmente são processos que incluem
programas de limpeza como: 5S, agora 9S; 5L e SOL (Segurança, Organização e Limpeza).
Dessa forma, tem-se que uma organização efetiva do canteiro de obras, com layout em
concordância com o projeto e o atendimento às normas regulamentadores, acarreta também em
uma melhoria significativa no rendimento da obra, impedindo assim qualquer atraso, especialmente
àqueles em virtude de acidentes de trabalho, e ainda auxilia a comercialização do empreendimento,
uma vez que um canteiro organizado possibilita maior confiança em relação à qualidade da obra.
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3.2 Em ambientes industriais “chão de fábrica”
A programação do layout do “chão de fábrica” traz inúmeras vantagens industriais, uma vez
que influencia diretamente o fluxo de produção e a segurança dos colaboradores. Para Moura
(2005), este pode ser definido como o planejamento e integração dos meios que concorrem para a
produção obter a mais eficiente e econômica inter-relação entre máquinas, mão-de-obra e
movimentação de materiais dentro de um espaço disponível. Tal definição é bastante semelhante
à considerada para a Construção Civil, já que o princípio, isto é, a essência organizacional, é análoga.
Nesse contexto, Santos e Araújo Júnior (1999) afirmam que cerca de 75% das peças
produzidas nas indústrias metalúrgicas são em lotes menores que 50 peças, e constata-se, em
alguns casos, que cerca de 95% do tempo gasto para produzir uma peça resulta de movimento de
material pela fábrica e espera ao pé-da-máquina. Diante disto, Oliveira et al. (2012) asseguram que
a proposta de melhoria do arranjo físico consiste em realizar correções na atual disposição de
recursos da empresa, identificando o melhor tipo de arranjo físico de modo a aumentar a eficiência
da empresa.
A decisão sobre a disposição da planta deve começar pelo aspecto global e seguir para os
postos de trabalho, atendendo aos principais fatores, como materiais e insumos, produtos,
processos de fabricação, segurança, entre outros (MATUSEK, 2012). Quanto a isso, Trein e Amaral
(2001) ressaltam que mudanças no layout da indústria podem ser adotadas no intuito de: diminuir
espaços entre postos de trabalho; reduzir custos materiais, paradas de produção, perdas e mão de
obra; permitir maior flexibilidade na produção; e possibilitar alterações futuras em busca de
melhoria.
Assim, para o desenvolvimento desse layout fazem-se necessárias algumas informações, tais
como: quantidade de produtos a produzir e matérias-primas, a especificação e características dos
produtos, sequência da operação, espaço necessário para os equipamentos, informações sobre
recebimento, estocagem de matérias-primas e produtos acabados (GAITHER; FRAZIER, 2001).
Uma das ferramentas utilizadas para isso é a manufatura enxuta no projeto do layout. Nela,
busca-se economizar o espaço ocupado no chão de fábrica, estimulando a ocupação vertical e ainda
assim atendendo a produção. Além disso, procuram-se máquinas com setup rápido; a possibilidade
de ampliação da indústria, permitindo a movimentação e acréscimo de máquinas; acesso rápido às
principais informações da fábrica; melhores condições ergonômicas; e armazenagem de matériaprima e outros produtos baseada em fluxo just in time, para reduzir o espaço ocupado pelo estoque
(MENEZES; RODRIGUES; MONTEIRO, 2006).
A metodologia no planejamento de layout SLP (Systematic Layout Planning), desenvolvido
por Muther (1978), também pode ser utilizada. Com ela, segundo Tompkins et al. (2010), procurase organizar os elementos em um sistema de fabricação observando alguns passos: fluxo de
material, relacionamento e dependência entre atividades, requerimento de espaço, limitações
práticas, alternativas de layout e flexibilidade do sistema. Esse método permitirá o fluxo de material
para a produção com baixo custo.
Corrêa e Corrêa (2006) afirmam que o objetivo primordial dessas decisões sobre arranjo
físico é apoiar a estratégia competitiva da operação, significando que deve haver um alinhamento
entre o projeto de layout e as prioridades da empresa. Contudo, o fator segurança não pode ser
deixado de lado, e as empresas buscam cada vez mais avaliar se a escolha pelo layout que possibilita
menores interferências é àquele que garante a integridade física dos colaboradores.
Para a sinalização de segurança, a indústria utiliza as considerações estabelecidas pela NR 26
– Sinalização de Segurança (2015), de forma a adotar cores para indicar riscos e fornecer outras
informações aos colaboradores. Aplicando esta norma no arranjo físico da fábrica, é possível
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observar onde é seguro o trânsito de pessoas, onde e quais equipamentos de proteção individual
devem ser utilizados, quais produtos estão sendo transportados através dos encanamentos, entre
outras informações que são fornecidas apenas com a utilização de cores nos locais necessários.
Adotando estas e outras ferramentas na organização do ambiente de trabalho das indústrias,
é possível reduzir acidentes e, consequentemente, reduzir custos e paradas de produção não
programadas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o presente trabalho foi possível visualizar a importância do planejamento e organização
do ambiente de trabalho para a otimização do processo produtivo e prevenção de riscos e acidentes.
Para tanto, mostrou-se que para se alcançar tal resultado, faz-se necessário, muitas vezes, para
resolver conflitos, não modificar as ferramentas construtivas, mas sim as de planejamento, de modo
a manter sempre o serviço organizado e em condições favoráveis à qualidade de vida e integridade
dos trabalhadores. Isso porque tal planejamento e organização contribuem não somente para a
otimização da produção, através da minimização de interferências, movimentação excessiva e
perdas relacionadas ao transporte, mas, acima de tudo, para o estabelecimento da segurança dos
trabalhadores, possibilitando, assim, que o trabalho seja realizado em um ambiente sem riscos e
mais favorável à produtividade.
Além disso, fatores distintos interferem no trabalho e produção em qualquer setor, e não
somente para cada ramo industrial, mas para cada etapa executiva dentro de um determinado
empreendimento, requerendo-se uma análise referente ao funcionamento global, de modo que
haja uma organização efetiva da produção. Para isso, a literatura traz que o layout deve estar em
concordância com o projeto e em atendimento às normas regulamentadores, para acarretar uma
melhoria significativa no rendimento da obra, impedir atrasos e auxiliar a comercialização do
empreendimento, uma vez que a organização possibilita maior confiança em relação à qualidade,
e, principalmente, impossibilitar a ocorrência dos acidentes em virtude dos obstáculos existentes
nos postos de trabalho.
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RESUMO
Este projeto visa melhorar o processo de secagem das
telhas através da construção de um secador solar
horizontal, para a indústria da cerâmica vermelha no
Seridó do Rio Grande do Norte, que proporcionará mais
facilidade e comodidade ao processo de produção
destas, tem seu principio de funcionamento como o de
uma esteira comum de grande porte, mas inovando no
quesito de utilizar um sistema do tipo estufa para
intensificar a incidência solar sobre as telhas, com uma
cobertura de vidro e um sistema inteligente para
circulação de ar quente, possuindo dois exaustores um

em cada uma das suas extremidades da superfície
translúcida, esta esteira é projetada estrategicamente
para que o fenômeno da tixotropia possa ocorrer de
maneira correta, evitando que a telha sofra qualquer tipo
de interferência que possa comprometer os seus
aspectos físicos, mecânicos e dimensionais, busca-se
também alavancar o processo de desenvolvimento do
polo tecnológico da cerâmica no Seridó, já que a
atividade é uma das principais fontes de renda do povo
daquela região.

PALAVRAS-CHAVE: Materiais Cerâmicos, Secagem, Tixotropia.

DRYER SOLAR TILES HORIZONTAL, RED CERAMIC INDUSTRY OF THE SERIDÓ/RN
ABSTRACT
This project aims to improve the drying process of the
tiles by building a horizontal solar dryer for the ceramic
industry in Rio Grande do Norte Seridó that adds ease
and convenience to the process of production of these
has its operating principle as a common wake large, but
innovating in the question of using a greenhouse type
system to intensify the sunlight on the tiles with a glass
cover and a clever system for hot air circulation, having
two one extractors in each of the ends of the translucent

surface, this treadmill is designed strategically to the
phenomenon of thixotropy may occur properly,
preventing the tile suffer any interference that may
compromise their physical, mechanical and dimensional,
is sought also leverage the development of the
technological center of the process of ceramics in Seridó,
since the activity is one of the main sources of income of
the people of that region.

KEYWORDS: Ceramics Materials, Drying, Thixotropic.
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1. INTRODUÇÃO
Este artigo tem como finalidade apresentar uma solução para o problema do processo de
secagem na fabricação de telhas nas indústrias do Seridó do Rio Grande do Norte, introduzindo ao
leitor os conceitos básicos sobre os materiais cerâmicos e a atual situação deste polo industrial no
estado.
O desenvolvimento deste projeto é necessário, para auxiliar as indústrias de cerâmica
vermelha a maximizarem o seu processo produtivo, tendo em vista que do grande número de
fábricas que produzem telhas no Seridó/RN, a grande maioria ainda utiliza um processo de
secagem natural o que faz com que uma grande quantidade de telhas não fique dentro dos
padrões dimensionais, físicos e mecânicos estabelecidos pela NBR15310, que é a norma vigente
para produção de telhas cerâmicas.
Entende-se que com esse projeto as indústrias poderão não só diminuir de forma
significativa a margem de erro na fabricação das telhas devido a troca da secagem natural pelo
processo automatizado como também melhorar a qualidade do produto e reduzir o tempo
necessário para a fabricação.

1.1 Materiais cerâmicos
Os materiais cerâmicos são materiais inorgânicos, não metálicos, que são formados em
conjunto com elementos metálicos e não metálicos, ligados quimicamente por ligações iônicas
e/ou covalentes, alguns exemplos de materiais cerâmicos são os carbonetos (SiC), nitretos (Si3N4),
óxidos (Al2O3), silicatos (ZrSiO4) etc.
Algumas características dos materiais cerâmicos é que eles são materiais duros, porém
frágeis, pois possuem pouca tenacidade e ductibilidade, outro aspecto interessante a respeito
desse tipo de material é que a falta de elétrons livres torna-os um excelente isolador elétrico, sua
temperatura de fusão é bastante elevada, possuem uma grande estabilidade química, o que lhes
dá uma grande resistência a corrosão. (LINO, 2016) Os materiais cerâmicos geralmente são
divididos em dois grupos, são eles os materiais cerâmicos tradicionais, e os técnicos. Os materiais
cerâmicos tradicionais: a) São obtidos a partir de três materiais base que são argila, sílica, e
feldspato; b) Possuem microestruturas que são geralmente polifásicas; c) São exemplos da
aplicação deste tipo de material o tijolo, louça sanitária, moldações cerâmicas e telhas.
Já os materiais cerâmicos técnicos possuem algumas outras características diferentes do
material da cerâmica tradicional, são geralmente formados por compostos puros, ou quase puros,
como por exemplo, óxido de alumínio, óxido de zircônio, carboneto de silício, nitreto de silício,
esse tipo de material é altamente utilizado nos dias de hoje, pois as suas propriedades possibilitam
inúmeras aplicações. Como propriedades dos materiais cerâmicos técnicos pode - se apontar: a)
Resistência à flexão; b) Biocompatibilidade; c) Resistência química; d) Densidade e rigidez (modulo
de young); e) Resistência compressiva; f) Dureza; g) Resistência à corrosão; h) Compatibilidade
com os alimentos; i) Piezo eletricidade e dinâmica; j) Resistência a temperatura; k) Resistência ao
choque térmico e as flutuações; l) Metalização; m) Resistência ao desgaste; n) Expansão térmica;
o) Isolamento térmico; p) Condutividade térmica. Esse conjunto diversificado de propriedades
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possibilita aplicações em diversas indústrias, o que torna a cerâmica técnica um material
altamente utilizado (CERAMTEC, 2016).

1.2 Indústria da cerâmica vermelha no Rio Grande do Norte.
Segundo pesquisa realizada por pesquisadores do Rio Grande do Norte (SEBRAE/RN, 2013),
existem atualmente cerca de 186 indústrias/empresas de cerâmica vermelha no estado,
espalhadas em 42 municípios, o que gera um rendimento anual de R$ 208.159.320,00, conforme
mostra a Figura 1:

Figura 1: Mapeamento das Indústrias de cerâmica vermelha no RN

.
1.2.1 Indústrias da cerâmica vermelha no Seridó
O polo cerâmico do Seridó é constituído por aproximadamente 100 empresas
localizadas em 15 municípios e tem como principal foco a produção de telhas que são
exportadas na sua grande maioria para estados do Nordeste como, Pernambuco ou
Paraíba a maior parcela dos compradores são consumidores que estão construindo suas
próprias casas o que pode ser alterado dentro de pouco tempo devido ao grande
crescimento da área da construção civil. O Seridó possuí características que favorecem o
mercado da cerâmica vermelha tal como o clima favorável para as diferentes etapas do
XII CONGIC | II
II SECITEX

1873

processo de fabricação, por isso a região é uma das principais produtoras da área o que
gera ao RN diversos empregos diretos e indiretos, e um lucro anual de cerca de R$
106.924.000,00.

1.3 O processo produtivo
Processo produtivo de peças cerâmicas possui algumas etapas, onde cada uma influencia
de forma direta o resultado final do produto fabricado. O processo se inicia a partir da extração da
matéria prima, e tem como desfecho a distribuição das peças produzidas para o mercado. A seguir
na Figura 2 veremos um fluxograma que exibi cada etapa do processo.

Figura 2: Fluxograma do Processo produtivo FONTE: Adaptado de SEBRAE/RN, 2013, p.1
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2. SECAGEM
Considerado um dos processos mais importantes na fabricação do material cerâmico, pois
é nessa fase em que ocorre o processo de evaporação da agua que ainda está presente nas
partículas da argila que compõe a estrutura física da peça.
Com a retirada dessa água, a peça sofre uma perda em sua estrutura física, diminuindo de
tamanho, essa perda causa uma retração na peça, chamada de retração linear. A água deve ser
retirada durante a secagem de forma homogênea, pois caso isso não aconteça, a peça poderá
trincar ou até quebrar, isso ocorre por conta da retração diferencial.
Vale destacar que, caso ocorra trinca ou quebra na peça, ela retornará para o processo
inicial de extrusão. No processo de secagem, espera-se que haja uma eliminação uniforme da água
presente nas moléculas de argila da peça, evitando esta retração, para que isso aconteça é
necessária uma secagem mais lenta e controlada, pois quanto maior a velocidade da secagem
maior será o impacto da retração. “A velocidade de evaporação da água em uma superfície livre
depende de vários fatores, sendo os principais: temperatura do ar, velocidade do ar, teor de água
no ar (umidade) e temperatura da água. ” (BACCELI JÚNIOR, 2010. p.49).
A telha ao sair do processo de extrusão ainda úmida, não pode ser mandada diretamente
ao forno para ser cozida, pois isso faria com que ela explodisse igual um milho quando é exposto
ao calor que em seguida se transforma em pipoca. Isso ocorre por conta da água que se encontra
presa no interior da argila, por este motivo antes da queima, é necessária a secagem. “A umidade
de extrusão dos produtos cerâmicos normalmente oscila entre 20 e 30% e, após a secagem, esta
umidade residual deve estar abaixo de 5%. ” (BACCELI JÚNIOR, 2010.28 p.49). modelo de forma
de apresentação do artigo
Existem dois tipos de secagem para peças cerâmicas, esses tipos são “secagem natural” e
“secagem forçada”. Nas indústrias de cerâmica vermelha do Rio Grande do Norte, encontramos
os dois métodos de secagem sendo utilizados. A forma como a fábrica irá secar suas peças
dependerá da condição financeira da mesma, espaço disponível no local de produção, e clima
predominante na região.

2.1 Secagem forçada
A secagem forçada ou artificial ocorre com a utilização de um secador, que tem como
objetivo acelerar e controlar a secagem da peça úmida, diminuindo as chances de retração
diferencial. Este método de secagem pode ser aplicado através da utilização de um secador
intermitente ou um secador continuo, no Rio Grande do Norte estes dois tipos de secador, estão
presentes em algumas indústrias. Na secagem forçada, é possível controlar melhor o processo de
saída de água dos produtos, evitando trinca e empeno das peças. No início do processo de
secagem, o ambiente deve ser úmido e morno e no final da secagem, deve ser quente e seco. Esse
ambiente pode ser mais bem controlado na secagem forçada. (SEBRAE/RN, 2013. p.60)A secagem
forçada pode ocorrer em secadores intermitentes ou contínuos. Em ambos os casos, são
necessários insuflar ar quente no secador. Este ar quente pode vir da coleta da chaminé, de um
forno ou da queima de combustível, exclusiva para esta finalidade. Os dois secadores são câmaras
fechadas e o que difere um do outro é que nos secadores intermitentes as peças são colocadas de
XII CONGIC | II
II SECITEX

1875

forma a secarem todas ao mesmo tempo; enquanto no secador contínuo, vagões ou carrinhos
carregados de peças atravessam continuamente um túnel, estando estas secas ao final do mesmo.
Há ainda um tipo de secador artificial, conhecido como secador espanhol, em que o ar quente é
desviado da chaminé e forçado a sair em respiradouros no piso de um galpão, sobre o qual estão
dispostas as peças, organizadas em pilhas. Ventiladores colocados acima das peças forçam o ar
quente para baixo, deixando-o mais tempo em contato com elas. (BACCELI JÚNIOR, 2010. p.49)
O tempo de conclusão de secagem das peças submetidas ao processo de secagem forçada
varia, de acordo com a matéria-prima, tamanho e formato da peça, e modelo do secador utilizado.
“O período de secagem artificial depende das características da matériaprima, do formato das
peças e do tipo do secador, entretanto há uma variação média de 12 a 40 horas. A secagem é
realizada a temperatura variando entre 80 a 100 Cº. ” (BACCELI JÚNIOR, 2010. p.50)
Secagem Natural
A secagem natural é realizada através da exposição das peças ao ar livre. Ela é mais rápida
que a secagem forçada, porém não permite controle de secagem, provocando assim retração
diferencial na peça, ocasionando trincas, deformações e quebras. A secagem natural pode ser
realizada, em pátios onde as peças são colocadas no chão e expostas diretamente ao sol, ou em
galpões onde a secagem logicamente será mais lenta. Na secagem realizada nos pátios, existe a
limitação de poder ser realizada apenas em dias ensolarados. A secagem natural acontece pela
exposição das peças ao ar livre, e é mais rápida. Ela sofre influência das condições atmosféricas:
umidade do ar, velocidade e direção do vento, calor, etc. Pode ser de 2 tipos: exposição direta ao
sol em grandes pátios das empresas, onde a secagem é muito rápida, ou em galpões, onde as
peças são arrumadas em pilhas ou em prateleiras, sendo neste caso mais lenta. (BACCELI JÚNIOR,
2010. p.49)
Essa influência dos fatores ambientais sobre a secagem das peças é, responsável pelo
problema da perda de qualidade do produto. Para que a secagem seja eficiente e não provoque
defeitos nas peças, é necessário um controle na remoção de água nas peças e no ambiente onde a
mesma será submetida à secagem, diminuindo assim a possibilidade de retração diferencial, o
problema é que não existe essa possibilidade na secagem ao ar livre.
A secagem natural em galpão é muito comum nas regiões da Grande Natal e Baixo Açu.
Nestas regiões, o percentual de empresas que praticam esse tipo de secagem é de 45% e 48%
respectivamente. Já a secagem natural em pátio é muito praticada pelas cerâmicas da região
Seridó e Oeste, sendo respectivamente de 68% e 69% o percentual de cerâmicas que fazem uso
dessa prática de secagem [...]. No estado do Rio Grande do Norte, 161 (cento e sessenta e uma)
indústrias cerâmicas secam seus produtos exclusivamente por secagem natural seja em pátio,
galpão ou nas duas formas. Esse número corresponde a 86% das indústrias cerâmicas em
atividade no Estado [...]. Existe no estado do RN 25 (vinte e cinco) cerâmicas que possuem
secadores intermitentes e/ou contínuos, que corresponde a 14% das indústrias em atividade do
setor cerâmico do RN. Destas, apenas duas indústrias, localizadas na Grande Natal, trabalham
exclusivamente com secagem forçada, são duas das três que possuem fornos e secadores tipo
túnel.
As demais cerâmicas utilizam as duas modalidades de secagem, natural e forçada. A
quantidade de cerâmica que utiliza secagem natural passou de 7% (13 das 159 cerâmicas em
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atividade) no levantamento realizado pelo SENAI em 2001 para 14% (25 das 186 cerâmicas em
atividade) nos dias atuais. (SEBRAE/RN, 2013. p.58)
2.2 Vantagens e desvantagens dos processos de secagem
SECAGEM NATURAL
- Menor custo na geração de calor
- Favorecimento de locais com clima propício
- Tempo maior para secagem
- Produção relativamente baixa
- Dependência do fator climático
- Maior número de perdas devido as alterações nas condições climáticas
SECAGEM ARTIFICIAL
- Menor tempo de secagem - Maior produtividade - Redução no número de telhas perdidas
- Custo para geração de calor - Maior exigência em conhecimento técnico dos operadores
- Melhoria na qualidade das telhas
- Necessidade de equipamentos de controle ( termômetros, higrômetros)
Do ponto de vista industrial, a operação de secagem é uma das fases mais delicadas de
todo o processo produtivo cerâmico, em que se encontram perdas de massa associadas à variação
das dimensões do corpo cerâmico. A ocorrência de gradientes térmicos e de umidade, durante o
processo de eliminação da água, dá lugar ao aparecimento de tensões mecânicas, que estão
sujeitas a gerar defeitos nos produtos como deformações e fissuras que os inutilizam, ou baixam
os níveis de qualidade (FREITAS, 2007. p.18).

3. SECADOR SOLAR HORIZONTAL
O secador solar horizontal foi a solução encontrada para fornecer uma melhoria não
somente ao processo de secagem de telhas na indústria do Seridó/RN mas em toda a fabricação
em geral, tendo em vista que apenas o processo da secagem natural em pátio leva em média
entre 5 e 10 horas dependendo das condições climáticas e da, matéria prima, entende-se que com
a construção do secador será possível fazer com que as indústrias de cerâmica vermelha
maximizem o seu processo produtivo, levando em consideração que a maioria das indústrias do
Seridó ainda utilizam um processo de secagem natural o que aumenta a probabilidade de que
ocorra alguma interferência nas telhas como rupturas, ranhuras dentre outros problemas que
fazem com que as telhas não fiquem dentro dos padrões dimensionais, físicos e mecânicos
estabelecidos pela NBR1531, O secador tem como finalidade realizar especialmente a secagem
das telhas, pois as outras peças como, por exemplo, os tijolos, não apresentam grande
deformidade ao serem submetidas à secagem natural em pátios, pois sua estrutura é mais
robusta, já as telhas por serem menos robustas são as peças que mais sofrem com as
deformidades causadas pela retração diferencial ocasionada pelo processo de secagem natural, a
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secagem realizada por este secador é uma secagem seminatural. Busca-se a implantação deste
secador, nas indústrias de cerâmica vermelha do estado que realizam secagem natural em pátio
aberto, especificamente nas indústrias situadas na região do Seridó. De acordo com os dados
presentes no diagnóstico do setor cerâmico do RN (SEBRAE/RN, 2013. p.74.),
as cerâmicas da região do Seridó são as maiores fabricantes de telhas do Rio Grande do
Norte sendo responsáveis por 87% do total de telhas produzidas. De todas as peças fabricadas nas
cerâmicas do estado, 54% são telhas, 42% bloco de vedação e os 4% restantes são de outros
produtos. Através destes dados, nota-se a grande importância que a produção de telhas possui
para o mercado da cerâmica vermelha potiguar. “A Região do Seridó apresenta a maior
concentração de cerâmicas do estado em um total de 99 (noventa e nove) indústrias, que gera
3.277 (três mil duzentos e setenta e sete) empregos diretos e tem um faturamento médio anual
de R$ 126,9 milhões. ” (SEBRAE/RN, 2013. p.26.)
Do total das cerâmicas que atuam na região do Seridó, 68%delas utiliza o método de
secagem natural em pátio aberto, o que ocasiona a perda da qualidade das telhas as deixando fora
da conformidade exigida.
Entende-se que com esse projeto as indústrias de cerâmica vermelha poderão não só
diminuir a margem de erro na fabricação das telhas de maneira significativa e melhorar a
qualidade do produto, como também será possível reduzir drasticamente o tempo total
necessário para a produção. Portanto compreende-se ser de suma-importância a criação de um
sistema que auxilie esse segmento de indústria tendo em vista que é uma das fontes de renda do
povo daquela região, além de que traria ao Rio Grande do Norte maior visibilidade no mercado.

Figura 3: Principio de Funcionamento do Secador solar horizontal. Fonte: Autoria Própria
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Descrição da ilustração:(A) Exaustor responsável por forçar a entrada de ar atmosférico no
secador; (B) Exaustor responsável pela retirada de ar com umidade, presente dentro do secador;
(C) Motor que movimenta a esteira; (D) Roletes metálicos; (E) Corrente metálica que realiza a
interligação entre os roletes; (F) Teto de vidro transparente; (G) Telhas úmidas sendo conduzidas.

4. CONCLUSÃO
A construção do secador solar horizontal deve alavancar e estimular o crescimento do polo
tecnológico da cerâmica vermelha do Seridó do Rio Grande do Norte, tendo em vista que ele
oferece a oportunidade de conseguir estabelecer técnicas de controle para o processo de
secagem, e que devido ele ser construído por outros materiais cerâmicos também produzidos
pelas mesmas indústrias, o investimento com a construção seria relativamente baixo.
A partir do início da ideia de começar a se projetar a melhoria para o processo de secagem
de telhas para a indústria da cerâmica vermelha do Seridó/RN, já era notória a fragilidade do atual
sistema utilizado, por este motivo é possível concluir que a construção do secador solar horizontal
é não só algo viável como também é necessária para alavancar o setor no estado, tendo em vista
que é uma das maiores fontes de renda da região seridoense e do povo que reside naquela região.
Apesar de no princípio o secador ser um equipamento robusto, o projeto é totalmente
apto a receber atualizações e melhorias tais como a inclusão de um sistema mais complexo de
controle com o uso de balanças digitais para realizar o aferimento com muito mais precisão, para
que seja possível calcular exatamente quanto as telhas vão perder em porcentagem de umidade e
saber com exatidão em que ponto do processo a telha está totalmente apta a avançar para a
próxima etapa que no caso seria a queima, com esse conhecimento sendo exato seria possível
reduzir ainda mais o tempo total necessário para conclusão da secagem gerando ainda mais lucros
e benefícios para a indústria e aumentando a produção, o projeto também conta com a
disponibilidade de receber melhorias na parte mecânica através de novos sistemas de caixas de
redução, e ajuste de velocidade de forma mecânica que poderia reduzir os custos com energia
elétrica. Com a expectativa sobre o que as atualizações deste secador solar horizontal podem
trazer para o setor da cerâmica vermelha como a facilidade de controlar o processo de secagem
das telhas e a redução significativa no tempo total demandado para o processo de secagem, fica a
esperança de colocar o Seridó do Rio Grande do Norte em um patamar acima no mercado. Por se
tratar de um projeto pioneiro, alguns dados são baseados em expectativas que são
fundamentadas a partir de outros projetos que possuem características similares, porém tem seu
princípio de funcionamento totalmente diferente, estima-se realmente com esse projeto atingir
grandes patamares e alavancar uma nova era para o desenvolvimento tecnológico industrial no
nordeste brasileiro, em especial no Rio Grande do Norte.
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RESUMO
Neste artigo são apresentados estudos de diversos tipos
de cenários. Primeiramente, vamos considerar as
variáveis utilizadas e a metodologia empregada nesta
análise. A simulação é uma das generalizações da Pesquisa
Operacional (P.O), que vem crescendo com a atual
modernização. A análise de cenários via simulação
permite uma verificação dos dados e a sumarização de
uma variedade de relatórios para suporte ao

gerenciamento de uma mina. O trabalho contempla um
estudo de caso realizado na mina do Tamanduá, da MBR Minerações Brasileiras Reunidas, no Quadrilátero
Ferrífero. O objetivo deste estudo é mostrar e comparar
através de analises de cenários utilizando o simulador
SIMIN, as operações de carregamento e transporte de
estéril desta mina.

PALAVRAS-CHAVE: simulação, análise de cenários e mineração

ANALYSIS SCENARIOS INVOLVING CHARGING OPERATIONS AND
TRANSPORT IN A MINE USING THE OPEN SKY SIMULATION
ABSTRACT
In this article studies of several types of sceneries are
presented. Firstly, we will consider the used variables and
the methodology maid in this analysis. The simulation is
one of the generalizations of the Operational Research
(P.O), that comes growing with the current
modernization. The analysis of sceneries through
simulation allows a verification of the data and the
summarization of a variety of reports for support to the

management of a mine. The work contemplates a case
study accomplished in the mine of Tamanduá, of MBR Minerações Brasileiras Reunidas, in the Ferrous
Quadrilateral. The objective of this study is to show and to
compare through you analyze of sceneries using the
simulator SIMIN, the shipment operations and transport
of sterile of this mine.

KEYWORDS: simulation, analysis of sceneries and mining
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1. INTRODUÇÃO
A análise de cenários via simulação, possibilita assim, uma interpretação rápida do melhor
modelo a ser utilizado. Hoje em dia, o engenheiro de minas deve saber lidar com uma linguagem de
programação para atender à demanda de um mercado cada vez mais exigente e qualificado. Grupos
multidisciplinares de pesquisadores trabalhavam na determinação da melhor forma de utilização de
recursos limitados. Segundo Rasche e Sturgul (1991) as aplicações de simulação na mineração
remontam a partir da década de 60. Enquanto o mundo tem mostrado um crescente interesse no
uso da simulação conforme afirmado por Saliby (1993), na área mineral este crescimento ainda é
um tanto quanto tímido.
Normalmente, o que se faz é uma coleta de dados de tempos de ciclos de caminhões e
escavadeiras, colocando estes dados em planilhas e fazendo por tentativas a alocação destes
equipamentos. Infelizmente, esta prática conduz a muitos erros, tornando praticamente impossível
se chegar às causas da má distribuição dos equipamentos devido à ausência de pessoal capacitado
em programação. A atual tecnologia da computação disponibiliza várias linguagens e programas
para a melhoria do processo de simulação. Entre as principais linguagens se destacam o DELPHI,
FORTRAN, VISUAL BASIC, C ++ etc.
A metodologia de pesquisa mostra como foi feita a coleta dos dados na mina do Tamanduá
das Minerações Brasileiras Reunidas (MBR) e a criação de um banco de dados sobre todas as
atividades dos equipamentos da mina para utilização no simulador SIMIN. E por último são
apresentados aqui uma série de resultados das aplicações do simulador SIMIN na mina do
Tamanduá através da análise de cenários e suas respectivas conclusões. O modelo foi desenvolvido
utilizando o Diagrama de Ciclo de Atividades – DCA e o simulador SIMIN.
O objetivo desta dissertação é mostrar como o uso da simulação pode ajudar na análise de
cenários produtivos em minas a céu aberto. Para tanto, foi simulada a operação de carregamento e
transporte de estéril da mina do Tamanduá, pertencente à Minerações Brasileiras Reunidas – MBR.
O modelo foi desenvolvido utilizando o Diagrama de Ciclo de Atividades – DCA e o simulador SIMIN.
Os cenários analisados, apesar de simples, serviram para mostrar como a simulação pode ser
utilizada na análise de sistemas de produção em minas a céu aberto.

2. METODOLOGIA
A sequência metodológica do trabalho foi a seguinte:
Identificação e caracterização do problema estudado
Foi estudado com uso do simulador SIMIN, a produção dos caminhões fora-de-estrada que
trabalham no estéril e seus respectivos impedimentos operacionais.
Coleta de dados
Esta fase consiste da coleta de dados envolvidos nas operações da mina. Estes dados dizem
respeito a tipos e capacidade dos equipamentos, produção da mina, número de equipamentos e
tempos de duração de diversas atividades.
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Construção do Modelo
Nesta fase foram identificadas as diversas entidades, atividades e filas que compõem o
sistema a ser analisado. Foi feita a representação gráfica do modelo utilizando o DCA (Diagrama de
Ciclo de Atividades) de todas as entidades do modelo.
Codificação do Modelo
Nesta fase o modelo já representado anteriormente foi codificado dando origem a um
simulador específico para este caso. A programação do modelo foi feita no Borland DELPHI 5.0 e
utilizou rotinas específicas do SIMIN.
Verificação e Validação do Modelo
Após o desenvolvimento do simulador, o mesmo foi testado para verificação de erros de
lógica e programação. Feito isto o modelo foi validado utilizando os parâmetros da mina, de forma
a comparar os dados de produção simulados com os dados de produção reais.
Implementação do Modelo
Com o modelo verificado e validado procedeu-se a análise de dois cenários de produção:



Análise da implantação de um sistema de despacho (alocação dinâmica) tendo como política de
despacho o aumento da produtividade (redução de tempos ociosos).
Análise do aumento da capacidade dos caminhões fora-de-estrada de 150 toneladas para 240
toneladas considerando a alocação estática.

3. SIMULAÇÃO DO SIMIN
A transformação do modelo desenvolvido via DCA para o SIMIN é bem simples, devido à
forma de como o SIMIN foi desenvolvido. Primeiro deve-se abrir o aplicativo SIMIN.DPR e adicionar
os componentes de distribuição de probabilidades e histogramas ao formulário FDadosBasicos,
conforme mostrado na figura 1. As propriedades destes componentes devem ser preenchidas à

medida que eles vão sendo fixados no formulário.
Figura 1 - Janela referente ao Fdados básicos. Fonte: Pinto, 1999.
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A seguir, deve-se adicionar os demais componentes ao formulário FModelo, levando-se em
consideração as relações entre eles. A figura 2 mostra esta fase. Esta fase requer bastante atenção,
pois as relações entre os componentes, apesar de serem meras referências (um componente
referencia outros) podem ser numerosas dependendo do tamanho do modelo. Feito isto, deve-se
proceder à programação manual do modelo, quando for o caso.
A programação manual, quando necessária, é bastante simples e deve ser totalmente
desenvolvida na unidade TelaModelo, que já contém duas rotinas para programação do início e do

fim das atividades condicionais.
Figura 2 – Janela referente ao Fmodelo. Fonte: Pinto, 1999.
Obviamente, o usuário deve conhecer as rotinas da biblioteca do SIMIN para executar esta
programação. Após a programação, o aplicativo deve ser compilado. Depois de compilado, o
aplicativo gerado (SIMIN.EXE) pode ser então executado. O aplicativo incorpora o modelo e cria
todo um ambiente para simulá-lo. Para checar o modelo contra erros básicos de construção devese clicar sobre o ícone de menu Parâmetros/Checar Modelo ou sobre o primeiro botão. Caso o
modelo apresente algum erro básico aparecerá uma mensagem na tela. Feito isto, deve-se clicar
sobre ícone de menu Parâmetros/Dados da simulação ou sobre o segundo botão. A tela mostra e
deve-se informar ao SIMIN os seguintes dados:







Título dos Relatórios;
Duração das corridas de simulação;
Duração do aquecimento;
Número de corridas a serem realizadas;
Se deseja detalhar a simulação no vídeo (S para sim e N para não);
Se deseja realizar a simulação por passos (S para sim e N para não).
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A execução da simulação é feita clicando-se sobre o ícone de menu Simular/Executar
simulação ou sobre o terceiro botão. Ao iniciar a simulação, é mostrada a tela da figura 3, que

contém diversas opções de controle e de visualização da simulação do modelo.
Figura 3 – Janela de visualização e controle da simulação. Fonte: Pinto, 1999.
Ao término da simulação, é possível a retirada de relatórios para análise dos dados
coletados durante a mesma. Para solicitação destes relatórios deve-se clicar sobre o ícone de menu
Relatórios e escolher uma das opções apresentadas ou, mais facilmente, sobre o quinto botão, que
apresenta todas as opções (figuras 4 e 5). Os relatórios podem ser por corrida ou globais.

Figura 4 – Janela de menu dos relatórios. Fonte: Pinto, 1999.
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Figura 5 – Janela de visualização dos relatórios. Fonte: Pinto, 1999.

4. BANCO DE DADOS DA MINA TAMANDUÁ
A partir dos dados coletados na mina foi possível elaborar tabelas de impedimentos
operacionais para todos os equipamentos de carregamento e transporte da mina que operam no
estéril, conforme mostrado na tabela 2. Os impedimentos operacionais são circunstâncias ou
eventos que impedem o desempenho de atividades operacionais de qualquer equipamento da
mina. Podem ser definidos assim:
Manutenção(MNT): Manutenção corretiva e manutenção preventiva.
Atraso Operacional (AO): Inspeção visual, troca de turno, abastecimento, espera no local de
carga / descarga, acerto de praça, etc.
Hora Reserva (HR): Sistema anterior fora de operação, falta de operador, detonação, não
escalado, Falta de caminhão, etc.
Foram elaboradas tabelas que mostram a descrição de todos os equipamentos da mina
através de dados coletados.
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Modelo:

Evento:
Manutenção

Equipamento:

ESC001

H-285S

18001

Período: de
01/05/2001 até
31/07/2001

Duração

Evento

Descrição do
Evento

401

MANUTENÇÃO
CORRETIVA
MECÂNICA

Intervalo
Eqpto

de MNT

Data/ Início

Data/ Fim

01/05/2001
01:00

02/05/2001
01:00

02/05/2001
01:03

02/05/2001
01:28

70,03

0,42

401

MANUTENÇÃO
CORRETIVA
MECÂNICA

04/05/2001
23:30

04/05/2001
23:45

103,33

0,25

400

MANUTENÇÃO
PREVENTIVA

...........

.............

..........

.......

......

..................

30/07/2001
06:55

30/07/2001
19:00

401

MANUTENÇÃO
CORRETIVA
MECÂNICA

0,05

24,00

2,65

12,08

Tabela 1 – Exemplo das atividades dos equipamentos da mina. Fonte: Departamento de
Manutenção da mina do Tamanduá
Depois de elaboradas essas tabelas utilizou-se os intervalos entre ocorrências e as durações
de cada atividade dos diversos equipamentos da mina. Com o uso do software Best Fit, que é um
programa estatístico que ajusta os dados coletados à distribuição de probabilidades que melhor
representa o seu comportamento, foram ajustadas as distribuições de probabilidade que
representam esses intervalos e durações das atividades, como mostrado na figura 6.
ESC001 MNT(Duração) - Exponencial (32,00)
0.0003

Input

0.0001
Expon

0.0000
0.0

3.2

6.4

9.5

12.7

15.9

Values in 10^3

Figura 6: Gráfico gerado pelo software Best Fit.
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5. CONSTRUÇÃO DO MODELO A SER DECODIFICADO
O modelo é representado pelo DCA – Diagrama de Ciclo de Atividades. Este DCA é a forma
mais simples de representar os dados coletados sob a forma computacional. O Diagrama de Ciclo
de Atividades (DCA) da mina do Tamanduá (figura 7) mostra a representação gráfica das
atividades e filas. O circuito dos caminhões fora-de-estrada está representado em vermelho no

Manutenção
Esc

Atraso Op.
Esc

Hora Res.
Esc

Esc_OC
F01
Ag.
MNT
Esc

Carga F1-Estéril

Ag.
AO
Esc

Iniciar_OPCAM
Carga F2 -Estéril

Esc_OC
F02
Standby
ESC

Ag.
Desloc.
Vazio

Desloc. Vazio

Ag
Chec
ESC

ChecESC

Ag.
HR
Esc

Ag.
Carreg
F1-Est

Iniciar
OP_ESC

Ag.
Carreg
F2-Est
Standby
CAM
Pilha_Est
OC

Desc. Pilha-Estéril
Ag.
MNT
CAM
Ag
Chec
CAM

Ag.
Desloc.
Carreg.
Ag Desc.
Pilha_Est

Desloc. Carreg.

DCA da MBR
(Mina do Tamanduá)

ChecCAM

LEGENDA:

Ag.
AO
CAM
MM
Ag.
HR
CAM
M

Manutenção
CAM

Atraso Operacional
CAM

Hora Reserva
CAM

Caminhões
Escavadeiras

DCA da mina e em preto está representado o circuito das escavadeiras / carregadeiras.
Figura 7 - DCA da Mina do Tamanduá – MBR

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Alguns destes resultados são apresentados pelo próprio simulador SIMIN que fornece resultados
através de gráficos e relatórios de produção gerados pelo próprio programa.
ANÁLISE DOS DADOS GERADOS PELO SIMULADOR SIMIN
Nesta etapa se fez uma comparação dos dados de produção simulada com os dados de
produção real. Todos os relatórios foram gerados com 5 corridas, duração de 720 horas e
aquecimento de 24 horas.
ANÁLISE DO RELATÓRIO GERADO PARA VALIDAÇÃO DO MODELO – PADRÃO DE
OPERAÇÃO REINANTE
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Analisando os dados estatísticos das atividades do relatório padrão observa-se que o número
de execuções de carga da frente 02 é superior ao número de carga da frente 01 devido ao maior
número de caminhões alocados para frente 02.
Os dados estatísticos relacionados às entidades mostram que a utilização dos caminhões nas
atividades corresponde a 74,14% e o restante 25,83% são os tempos em que os caminhões
permanecem em filas para carga e descarga e os tempos parados aguardando operação (standby).
As escavadeiras/carregadeiras têm uma utilização de 53,54% nas atividades e o restante de
46,46% correspondem aos tempos em fila ou paradas aguardando operação (standby). Os dados
estatísticos de produção da mina mostram que a produção gerada pelo simulador SIMIN é de
1.034.280,00 ton/mês. Já a produção real média da mina no período de três meses (maio, junho e
julho) de 2001 é de 1.041.631,30 ton/mês .
Portanto o cálculo do erro será:

Erro 

Pr eal  Psimulada 1.041.631,30  1.034.280,00

 0,71%
Pr eal
1.041.631,30

Onde:
P real – Produção real
P simulada – Produção simulada

Por este resultado, conclui-se que a diferença é muito pequena entre a produção
real e a simulada. Logo, o modelo simulado representa bem a realidade da produção da
mina sendo um modelo confiável para análise dos cenários propostos a seguir.
CENÁRIO 1 - ANÁLISE DE CENÁRIO COM DESPACHO DE CAMINHÕES (ALOCAÇÃO
DINÂMICA):
Neste cenário foi analisado qual seria o impacto na produção da mina, caso a empresa
implantasse um sistema de alocação dinâmica de caminhões (despacho). Na alocação dinâmica não
é definido o número de caminhões para cada frente de produção. Os dados estatísticos das
atividades mostram um pequeno aumento no número de execuções das atividades de
carga/descarga devido à mudança do tipo de alocação. Os dados estatísticos relativos a entidades
não sofreram grandes alterações nas taxas de utilização de caminhões e escavadeiras com adoção
da alocação dinâmica no sistema.
Os dados estatísticos relativos à produção mostram a produção simulada com valor de
1.009.038,40 ton/mês, ou seja, um decréscimo de 3,13% em relação à produção real (sem alocação
dinâmica). Por este resultado pode-se concluir que, considerando apenas a movimentação de
estéril, a adoção de um sistema de despacho não apresenta vantagens em relação à produtividade
dos caminhões. Portanto não houve vantagem da implantação de despacho porque o sistema não
apresenta gargalos nas operações de carga das frentes devido ao pequeno número de caminhões
na mina.
CENÁRIO 2 - ANÁLISE DE CENÁRIO COM AUMENTO DA CAPACIDADE DOS CAMINHÕES DE
150 TONELADAS PARA 240 TONELADAS (ALOCAÇÃO ESTÁTICA):
Neste cenário foi analisado a utilização de caminhões com capacidade de 240 toneladas em
substituição aos atuais caminhões de 150 toneladas (sendo utilizado 136 toneladas de capacidade
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nominal). Inicialmente considerou a quantidade inicial de oito caminhões. Mas observou que a
produção simulada foi de 1.825.200,00 ficando muito acima da produção real da mina.
A partir daí, foi se alterando o número de caminhões para 7, 6 e 5 até atingir aproximadamente
a produção real da mina. Portanto, para se atingir aproximadamente a mesma produção, são
necessários apenas quatro caminhões (sendo 2 caminhões para cada frente). Os relatórios do SIMIN
para este número de caminhões mostram uma produção de 1.025.880,00 toneladas.

7. CONCLUSÕES
As principais conclusões deste trabalho foram:
O simulador SIMIN se mostrou eficiente para a análise dos cenários propostos. Os resultados
mostram que o modelo simulado representa muito bem a realidade da mina do Tamanduá. Os
relatórios gerados pelo SIMIN apresentam questões importantes, como a conclusão de que a
implantação de um sistema de despacho não traria benefícios em termos de produtividade,
considerando-se apenas a movimentação de estéril, conforme o modelo estudado.
A simulação de um modo geral deve ser mais difundida no ambiente mineiro. As empresas
devem se conscientizar da importância do uso na simulação para facilitação de análise de cenários
de produção. A correta análise dos dados de entrada para determinação das distribuições
estatísticas que regem os tempos das diversas atividades é fundamental para um resultado de
simulação próximo da realidade.
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RESUMO
A atividade de desmonte de rocha é um dos principais
elos da cadeia produtiva da atividade de extração
mineral, com influência direta nas etapas de
carregamento,
transporte,
beneficiamento
e,
principalmente, no controle ambiental. O objetivo geral
deste estudo foi o de avaliar os impactos gerados à
população circunvizinha à mineração, proporcionados
por desmontes de rocha com o uso de explosivo,
realizados na pedreira urbana Mineração Dantas Gurgel
& Cia Ltda – Caicó-RN, dando ênfase à aplicação de
tecnologias para minimizar os impactos à população e ao
meio ambiente. Foram realizadas leituras e fichamentos
de referenciais de suporte ao estudo, pesquisas
exploratórias, levantamento de dados qualiquantitativos

e experimentos, através de ensaios sismográficos, por
meio de fogos iniciados com o uso da espoleta eletrônica
como um sistema de controle sobre todo o processo de
desmonte. Esta técnica demonstrou inúmeros benefícios,
como: redução do nível de vibração e ruído, operação
mais segura e melhores resultados nos desmontes. Em
suma, o estudo constatou que o uso de espoleta
eletrônica além de mitigar os impactos à vizinhança,
promove melhorias nas condições de segurança do
entorno das pedreiras. Em decorrência disto, melhores
resultados serão perceptíveis quanto aos aspectos
socioambientais, posto que se otimizarão as expectativas
em relação à saúde e à sustentabilidade.

PALAVRAS-CHAVE: Desmonte de rochas, Impactos de vizinhança, Tecnologia, Problemas socioambientais.

IMPACTS NEIGHBOURHOOD ARISING OUT OF ROCK BLASTING WITH EXPLOSIVES
FOR USE: A CASE STUDY IN THE "MINING AND DANTAS GURGEL E CIA LTDA"
CAICÓ-RN
ABSTRACT
Rock blasting activity is one of the main links in the
production chain mining activity, with direct influence on
the loading stages, transportation, processing, and
especially in the environmental control. The aim of this
study was to evaluate the impacts to the surrounding
population to mining, provided by takedowns rock with
the use of explosive, made in urban quarry Mining
Dantas Gurgel & Cia Ltda - Caico-RN, emphasizing the
application of technology to minimize the impact to the
population and the environment. readings and
fichamentos were carried out in support of references to
the
study,
exploratory
research,
survey

qualiquantitativos data and experiments through
seismographic testing, through fires started using the
electronic fuze as a control system on the whole process
of dismantling. This technique has shown numerous
benefits, such as reducing the level of vibration and
noise, safer operation and better results in takedowns. In
short, the study found that the use of electronic fuze well
as mitigate impacts to the neighborhood, promotes
improvements in security conditions surrounding the
quarries. As a result, best results will be noticeable as the
social and environmental aspects, given that optimize
the expectations of health and sustainability.

KEYWORDS: Remove rocks, neighborhood impacts, technology, social and environmental problems.
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1. INTRODUÇÃO
Associados à competição pelo uso e ocupação do solo, os aspectos e impactos causados
pela mineração se caracterizam por gerar conflitos socioambientais em virtude da falta de respeito
às normas do não reconhecimento da pluralidade dos interessados envolvidos. Os conflitos
oriundos da atividade de mineração em áreas urbanas devido à expansão desordenada e à falta de
controle dos loteamentos nas áreas limítrofes, exigem um conhecimento constante das técnicas
utilizadas nesta atividade, a fim de evitar situações de impasse.
O desmonte de rocha com uso de explosivo, utilizado para fragmentar o maciço rochoso,
quando executado sem a condução de um planejamento adequado da atividade, causa
desconforto humano e ambiental haja vista que prejudica não apenas a saúde dos trabalhadores
expostos a esta atividade, mas também a saúde da população do entorno, além de causar danos
às estruturas construídas e ao meio ambiente. Esta exposição pode ser configurada por meio de
efeitos maléficos, tais como: ultralançamento, ruído, poeira, vibração, modificações das
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio.
As percepções acerca dos problemas ambientais de cada uma das partes envolvidas,
geralmente são divergentes. A parte envolvida na mineração, quando informada sobre o
desconforto causado pela atividade, tem condições de interferir no processo de gerenciamento
dos impactos socioambientais para a busca de soluções que minimizem as situações de conflito.
A política de boa convivência e a comunicação constituem as melhores ferramentas
existentes quando ocorrem conflitos entre a empresa mineradora e os moradores do entorno. A
empresa deve manter uma conduta de transparência e priorizar a busca por um ótimo
relacionamento com a comunidade vizinha divulgando, de maneira permanente, as atividades em
execução (WORSEY, 2004).
No entanto, devido às relações continuadas estabelecidas entre a dinâmica do crescimento
das cidades, particularmente nas últimas décadas, como os conflitos decorrentes do uso do solo e
dos impactos ambientais, ressaltados pelo fato de que poucas empresas praticam suas atividades
de modo a evitar tal situação. Todavia, a Empresa Mineração Dantas Gurgel & Cia Ltda, localizada
no município de Caicó-RN – objeto de estudo desta tese – apesar de deter certa importância no
contexto econômico-social para a cidade, afora o fato de assumir compromissos afetos à boa
relação homem versus natureza, vem recebendo algumas reclamações da população vizinha,
quanto à vibração e ao ruído.
Estudos referentes aos procedimentos adotados no desmonte de rocha com uso de
explosivo, em conjunto com o crescimento do impacto ambiental e a necessidade do
conhecimento humano, evidenciam que os problemas ambientais gerados pelo desmonte são
incompatíveis com o processo de regeneração do meio ambiente, apesar do desmonte ser
essencial para o ciclo da exploração mineral (GAMA, 2003).
Assim sendo, o controle e a minimização desses efeitos constituem prática importante que
deve acompanhar o planejamento e a execução dos trabalhos de desmonte de rocha (SÁNCHEZ,
1995). Dentre as tecnologias utilizadas para este fim tem-se destacado o uso da espoleta
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eletrônica, devido ao seu potencial para mitigar os efeitos deletérios ao meio ambiente pela
redução dos níveis de vibração e ruídos. A ausência de registro de uso da espoleta eletrônica na
atividade do desmonte de rocha no nordeste brasileiro se deve, em grande parte, aos elevados
custos do material e à falta de capacitação dos profissionais da área; entretanto, essas dificuldades
podem ser superadas pelo ótimo resultado alcançado nos desmontes e pela profissionalização no
setor.
Conquanto se toma como referência o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) que é um
instrumento de gestão da política urbana e ambiental inserido no Estatuto da Cidade pela Lei
Federal nº 10.257, de 10 julho de 2001, que estabelece as diretrizes gerais da política urbana
(SOARES, 2001) e se constitui, assim, uma ferramenta para o planejamento e a gestão do uso dos
recursos naturais em áreas urbanas.
Desta forma, os elementos e aspectos aqui assinalados fazem parte dessa investigação de
caráter acadêmico/científico, justificada pela necessidade de se avaliar e propor medidas
mitigadoras durante a etapa do desmonte de rocha, principalmente nas operações realizadas no
entorno urbano. Além disso, a escassez de estudos sobre este tema na literatura pesquisada se
destaca dentre as principais razões para esta abordagem. Portanto, é nítida a importância da
realização de estudos de avaliação dos impactos ambientais de vizinhança, decorrente da
atividade do desmonte de rocha e das vulnerabilidades sociais, econômicas e ambientais da
população do entorno. Tais estudos têm a finalidade não apenas de otimizar as condições do
meio ambiente mas também aprimorar a qualidade de vida dos trabalhadores e da população
residente na área vizinha.
Enfim, o desenvolvimento dessa atividade econômica precisa ser planejado quanto à visão
holística que envolva aspectos sociais, econômicos, ambientais e culturais, dentre outros, a fim de
que sejam perfeitamente contemplados no desmonte de rocha e conduzam à sustentabilidade de
determinada comunidade.

2. METODOLOGIA
Os impactos decorrentes das atividades do desmonte de rocha com o uso de explosivos
realizado pela Mineração Dantas e Gurgel & Cia Ltda, foram avaliados de acordo com a
metodologia do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) considerando-se as seguintes etapas:

2.1 Caracterização do empreendimento e zoneamento legal da área urbana;
2.2 Elaboração da matriz de impacto socioambiental decorrente da atividade de
desmonte de rocha com o uso de explosivo e os aspectos físicos, bióticos e
antrópicos;
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2.3 Comparação da eficiência entre o uso das tecnologias: linha silenciosa e eletrônica
para redução dos impactos ambientais. Monitoramento sismográfico foi realizado
com o sismógrafo S100 ZTEX.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E ZONEAMENTO LEGAL DA ÁREA
URBANA
A Mineração Dantas Gurgel & Cia Ltda, objeto do estudo, é uma empresa devidamente
regulamentada no Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e no Instituto de
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA). A pedreira está
localizada próximo à área urbana e faz fronteira com os bairros Vila Altiva (2.630m), Samanaú
(2.360m) e Nova Caicó (1.100m), conforme Figura 1.

Figura 1: Recorte espacial dos bairros estudados no entorno da pedreira.

As atividades são executadas por meio da extração do granito para a produção de brita
pelo método de lavra a céu aberto, em cava, com bancadas descendentes. As etapas da lavra são
desenvolvidas da seguinte forma: perfuração com perfuratrizes pneumáticas, desmonte com
explosivos, carregamento com escavadeira e transporte, o qual é realizado por caminhões
basculantes para a unidade de britagem instalada a 400m de distância da área de lavra.
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3.2 AVALIAÇÃO DA MATRIZ DE INTERAÇÃO DAS ATIVIDADES, ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTAIS, PROPORCIONADOS PELO DESMONTE DE ROCHA COM USO DE
EXPLOSIVO NOS MEIOS FÍSICOS, BIÓTICOS E ANTRÓPICOS
Uma vez identificados os moldes de produção, foi realizado um Estudo de Impacto de
Vizinhança (EIV), para analisar o desempenho das atividades realizadas pela Mineração Dantas
Gurgel & Cia Ltda., e ponderar seus reflexos ou impactos, positivos e negativos, quanto aos meios:
físico, biótico e antrópico, conforme quadro 1.
Quadro 1: Impactos do desmonte de rocha a explosivos: atividade e meio afetado.

Por conseguinte, conhecendo-se, mesmo que de forma lacônica, os reflexos ou problemas
associados às atividades mineradoras que compõem o desmonte de rochas a partir de explosivos,
foram possíveis por meio de instrumentos de avaliação de impacto e planejamento ambientais,
adotar medidas que evitem ou atenuem os impactos negativos advindos da mineração, reduzindo
assim os danos socioambientais e, consequentemente, os custos envolvidos na sua remediação ou
correção.

3.3 COMPARAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE DESMONTE DE ROCHA
Foram analisadas as técnicas de desmonte de rocha com uso de explosivos a partir da
investigação e acompanhamento realizado por atividade de campo. Desta forma, foram
investigadas a maximização ou mitigação dos impactos positivos e negativos do empreendimento,
através do monitoramento das vibrações e ruídos, e diagnóstico dos elementos do plano de fogo
praticado pela pedreira, levando em consideração as duas formas de iniciação dos explosivos: uma
com o uso de linha silenciosa (sistema nonel) e outra com uso de linha eletrônica (espoleta
eletrônica).
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3.3.1 Iniciação dos explosivos com linha silenciosa (sistema nonel)
Com a utilização da linha silenciosa para iniciação do explosivo, foram constatados maiores
ruídos e vibrações excessivas, embora o resultado de vibrações observado no desmonte tenha
obtido valores de 132,75 dBL, tal medição se mostra abaixo dos limites sugeridos pelas normas
NBR 9653/2005, que são de 134 dBL. Além disso, o ultralançamento de fragmentos de rochas,
conjuntamente com uma emissão maior de poluentes (poeiras) para a atmosfera, também está
correlacionado ao uso do sistema nonel.

Figura 2: Desmonte de rocha iniciado por linha silenciosa: talude irregular (A) e
blocos fora de especificação (B).

3.3.2 Iniciação dos explosivos com linha eletrônica
A iniciação eletrônica proporciona vantagens quando comparada com a linha silenciosa,
pois, não possibilita dispersão de ar, o que causa menor ruído; não causa um aumento relativo de
vibrações; reduz o ultralançamento de rocha; preserva o talude remanescente; fragmentação
desejada, além de acrescentar maior segurança aos operários.

Figura 3: Desmonte de rocha iniciado por linha eletrônica: preservação do talude
remanescente (A) e fragmentação eficiente (B).
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4. CONCLUSÃO
Fundamentados nas informações obtidas na matriz de interação das atividades, os
aspectos e impactos ambientais mais significativos proporcionados pelo desmonte do maciço
rochoso com uso de explosivos foram: Negativos (gases e poeiras, vibração, ruídos,
ultralançamento, alteração paisagística) e Positivos (geração de emprego, fornecimento de
matéria-prima, arrecadação de impostos e capacitação da mão-de-obra).
A partir dos testes de comparação entre iniciação com linha silenciosa e linha eletrônica foi
possível minimizar os impactos socioambientais com o uso de linha eletrônica, reduzindo as
vibrações em até 79% e os ruídos em até 4%.
O uso de linha eletrônica é viável para o desmonte do maciço rochoso com uso de
explosivo tendo em vista a redução dos danos à qualidade de vida daqueles que residem na
vizinhança da mineração.
Os impactos ambientais resultantes da utilização dos explosivos são fenômenos
explicáveis, mensuráveis e controláveis, susceptíveis de ocorrerem rotineiramente sem atingir os
limites estabelecidos pela ABNT 9.653/2005.
A aplicação contínua do Estudo de Impacto de Vizinhança, juntamente com uma estratégia
ambiental preventiva e integrada às atividades do desmonte de rocha, aumentará a ecoeficiência
e evitará ou reduzirá os danos à qualidade de vida daqueles que residem na vizinhança da
mineração.
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RESUMO
O consumo de recursos naturais tem aumentado ao
longo dos anos. A mineração de rochas ornamentais é
um setor que consome recursos naturais para
produção de placas de revestimento de uso na
construção civil. Esta atividade produz um volume
considerável de resíduos que podem causar impactos
ambientais negativos. O objetivo geral do presente
trabalho será identificar as principais fragilidades na
gestão de resíduos sólidos na mineração de rochas
ornamentais e propor ferramentas de Produção mais
Limpa como oportunidade de melhorias ao meio
ambiente. Será realizado um estudo de caso, no sítio
Boa Vista dos Negros, no município de Parelhas/RN,
dando ênfase à aplicação de tecnologias para

minimizar os impactos socioambientais. Para
realização deste trabalho espera-se obter os
indicadores que levarão a uma Produção mais Limpa
aplicada na atividade da lavra de rocha ornamental, os
quais contribuirão para uma melhor gestão integrada
e participativa nesta atividade. Serão realizadas
leituras e fichamentos de referenciais de suporte ao
estudo, pesquisas exploratórias, levantamento de
dados quali-quantitativos, acompanhamento das
atividades de lavra no campo e registros
equinográficos. Em decorrência da aplicação desse
modelo de ferramenta de gestão ambiental, espera-se
obter, melhoria nos aspectos socioambientais na
atividade de lavra de rochas ornamental.

PALAVRAS-CHAVE: Rochas ornamentais, Produção mais Limpa e Recursos naturais.

TECHNICAL IDENTIFICATION CLEANER PRODUCTION FOR ACTIVITY ORNAMENTAL
ROCK TILL, THE SITE GOOD VIEW OF BLACKS IN PARELHAS-RN
ABSTRACT
The consumption of natural resources has increased
over the years. The mining of ornamental rocks is a
sector that consumes natural resources for production
use of coating plates in construction. This activity
produces a considerable amount of waste that can cause
negative environmental impacts. The overall objective of
this project is to identify the main weaknesses in the
management of solid waste in the mining of ornamental
and propose cleaner production tools as an opportunity
to improve the environment. a case study will be
conducted at the site of the Black Boa Vista, in the
municipality of Parelhas / RN, emphasizing the
application of technology to minimize environmental

impacts. For realization of this project is expected to get
the indicators that will lead to cleaner production
applied in the ornamental rock mining activity, which
contribute to a more integrated and participatory
management in this activity. readings and fichamentos
will be carried out in support of references to the study,
exploratory research, qualitative and quantitative survey
data, monitoring of mining activities in the field and
equinográficos records. As a result of the application of
environmental management tool model, is expected to
get, improvement in social and environmental aspects of
mining activity of ornamental rocks.

KEYWORDS: ornamental stones, Cleaner Production and Natural Resources.
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1. INTRODUÇÃO
A necessidade por recursos naturais é algo que vem desde a origem do homem até os dias
atuais. No entanto, com o advento da revolução industrial, a demanda pelos recursos naturais tem
sido algo revolucionário e tem gerado grande desenvolvimento econômico nos países europeus.
Nesta contemporaneidade, com a globalização e com os impactos negativos que estas
corporações causaram ao meio ambiente, surgiram as multinacionais que vieram se instalar nos
países periféricos e consequentemente trouxeram os problemas de poluição. Diante dos
problemas de poluição e suas consequências, surgiram as conferências de meio ambiente.
Um dos grandes problemas da indústria é a produção de resíduos e desperdícios. A
mineração figura entre as que mais produzem resíduos, e em especial a mineração de rocha
ornamental, que segundo Campos (2009) a lavra e o beneficiamento de rochas ornamentais
possuem uma expressiva quantidade de resíduos que atingem a faixa de 65 a 75%, em média. Por
se tratar de uma atividade potencialmente poluidora merece ser objeto de estudos e pesquisas
científicas para solucionar questões ambientais.
A American Society for Testingand Materials ASTM (2003), órgão normatizador americano,
define dimensionstone (rocha dimensional) ou rocha ornamental, como qualquer material
rochoso natural serrado, cortado em chapas e fatiado em placas, com ou sem acabamento
mecânico, excluindo produtos acabados baseados em agregados artificialmente constituídos,
compostos de fragmentos e pedras moídas e quebradas.
A Produção mais Limpa é uma metodologia que busca a aplicação de processos que
minimizam a produção de resíduos bem como o consumo de energia e água. É uma estratégia
ambiental que introduz nos processos industriais tecnologia e economia.
Objetivando a mitigação do impacto e a otimização de soluções visando o desenvolvimento
sustentável, tem-se como uma boa alternativa, a Produção mais Limpa como uma proposta de
reciclagem dos resíduos sólidos gerados e sua utilização na construção civil e indústria cerâmica.
As percepções acerca dos problemas ambientais na lavra de rocha ornamental, geralmente
são divergentes. A parte envolvida na mineração, quando informada sobre o desconforto causado
pela atividade, tem condições de interferir no processo de gerenciamento dos impactos
socioambientais para a busca de soluções que minimizem as situações de conflito, desperdícios e
de geração de resíduos, que têm afetado a disposição sustentável dos recursos naturais.
No entanto, devido às relações continuadas estabelecidas entre a dinâmica do crescimento
das cidades, particularmente nas últimas décadas, como os conflitos decorrentes do uso do solo e
dos impactos ambientais, ressaltados pelo fato de que poucas empresas praticam suas atividades
de modo a evitar tal situação. Todavia, – o objeto desse trabalho – apesar de deter certa
importância no contexto econômico-social para o desenvolvimento, afora o fato de assumir
compromissos afetos à boa relação homem versus natureza, poucas empresas adotam o modelo
de ferramentas de gestão ambiental Produção mais Limpa nas atividades de lavra ornamental. Por
isso, a questão principal do problema a ser respondida pela investigação desse estudo é a
seguinte: que técnicas de Produção mais Limpa podem ser propostas, visando à redução de
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desperdícios e resíduo gerado pela atividade da lavra de rocha ornamental no sítio Boa Vista dos
Negros em Parelhas-RN?

2. JUSTIFICATIVA
Este trabalho é justificado pela necessidade de se avaliar e propor técnicas de Produção
mais Limpa durante a lavra de rocha ornamental. Além disso, a escassez de estudos sobre este
tema na literatura pesquisada se destaca dentre as principais razões para esta abordagem.
Portanto, é nítida a importância da realização deste trabalho na atividade de lavra de rocha
ornamental. Tal trabalho tem a finalidade não apenas de otimizar as condições do meio ambiente,
mas também preservar os recursos naturais.
Quanto à relevância social, o trabalho poderá promover um ganho de conhecimento para
os funcionários que trabalham na lavra de rocha ornamental do sítio Boa Vista dos Negros,
Parelhas/RN, visto que participarão diretamente na identificação e resolução de problemas e na
proposta e aplicação de técnicas de Produção mais Limpa nos processos produtivos da lavra.
Em suma, este projeto tem a finalidade de que sejam primorosamente apreciados a
aplicação de técnicas de Produção mais Limpa na lavra de rocha ornamental que indiquem o
desenvolvimento sustentável.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 Produção mais Limpa
A Produção mais Lima é definida como “a aplicação contínua de uma estratégia ambiental
preventiva e integrada a processos, produtos ou serviços, para aumentar a eficiência e reduzir os
riscos à saúde humana e ao meio ambiente” (UNEP, 1994). Tal definição tem sido usada para os
programas relacionados com a promoção da Produção mais Limpa e ainda continua sendo uma
definição válida (UNEP, 2016). A Produção mais Limpa foi desenvolvida pelo Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA, em inglês UNEP) e pela Organização das Nações Unidas
para o Desenvolvimento Industrial (ONUDI, em inglês UNIDO) na década de 80 em resposta a
abordagem de tratamento de fim-de-tubo ou controle da poluição adotada pelas indústrias
(BARBIERI, 2007).
Na literatura pode-se destacar algumas obras que definem Produção mais Limpa. Por
exemplo, Hillary e Thorsen (1999) afirmam que Produção mais Limpa é “o desenvolvimento de
processos e produtos industriais com o objetivo de reduzir os resíduos, minimizando os riscos ao
meio ambiente e fazendo uso eficiente dos recursos e matérias-primas”.
Por sua vez, Vieira e Amaral (2016) a definem como um processo de melhoria contínua que
visa o uso eficiente dos recursos naturais buscando evitar os impactos ambientais negativos dos
processos, produtos ou serviços, gerando benefícios econômicos e mudança organizacional.
Já para Fresner (1998), é “uma estratégia preventiva para minimizar o impacto da
produção e produtos ao meio ambiente”.
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Staniskis (2011) assinala que é uma estratégia de desenvolvimento e implementação de
inovações preventivas para maximizar o uso eficiente de matéria-prima, energia e água, e
minimizar a geração de resíduos ou materiais nocivos.
Van Berkel (2007) corrobora afirmando que é “uma estratégia que gera oportunidades,
buscando melhorias no que diz respeito às boas práticas operacionais, às entradas de materiais,
aos equipamentos e tecnologia, no design de produto e na gestão de saídas de não-produtos. ”
Por outro lado, Glavic e Lukman (2007) definem Produção mais Limpa como uma
abordagem sistemática e organizada para as atividades de produção, que busca efeitos positivos
sobre o meio ambiente, por meio da minimização do uso de recursos, melhoria da ecoeficiência e
redução na fonte, gerando proteção ambiental e redução de riscos aos organismos vivos. Neste
caso, a Produção mais Limpa é classificada como uma abordagem, e não uma estratégia, porque o
termo “estratégia” é semanticamente mais abrangente que o termo “abordagem”. As estratégias,
no campo de termos de sustentabilidade, englobam, por exemplo, os termos ecologia industrial,
Prevenção à Poluição (P2) e Sistemas de Gestão Ambiental (SGA). Já as abordagens englobam
termos menos abrangentes como controle da poluição, Produção mais Limpa, Avaliação do Ciclo
de Vida (ACV) e ecodesign (GLAVIC; LUKMAN, 2007).
Nesse sentido, Bass et al. (1990), afirmam que a Produção mais Limpa é uma abordagem à
produção, que exige que as fases do ciclo de vida de um produto ou de um processo devem ser
abordadas com o objetivo de prevenir ou minimizar os riscos para os seres humanos e meio
ambiente.
Silva et al. (2013), definem Produção mais Limpa como uma abordagem integrada e
sistêmica que inclui mudanças organizacionais de produção e processos em busca de uma
melhoria contínua.
Portanto, considerando a definição consagrada de Produção mais Limpa da UNEP e as
definições levantadas na revisão de literatura pode-se dizer, nessa pesquisa, que a Produção mais
Limpa é uma abordagem preventiva e integrada a processos que visa o uso eficiente de insumos e
a redução de desperdícios, podendo gerar benefícios econômicos e ambientais.

3.2 Recursos Naturais
A definição do termo “Recurso Natural” é conhecida pela sociedade como sendo os
suprimentos de alimentos materiais para construção, vestuário, minerais, água e energia obtida da
Terra, apresentando importância por manter a vida das civilizações (SKINNER, 1970).
De acordo com Miller JR. (2007), o recurso é qualquer coisa obtida do meio ambiente com
objetivo de atender as necessidades e desejos dos seres humanos, dentre os quais: água,
produtos, manufaturados, transporte e comunicação. Os recursos da natureza podem ser
classificados em Perenes (luz do sol, vento e água corrente), Renováveis (ar e água limpos, solo,
produtos florestais e grãos), ou Não Renováveis (combustíveis fósseis, metais e areia).
O recurso renovável é reposto muito rápido, por meio de processos naturais, desde que
não seja usado mais rapidamente do que reposto. Os recursos renováveis, conforme Miller Jr.
(2007), podem ser degradados ou exauridos. A taxa mais alta que um recurso renovável pode ser
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usado indefinidamente sem produção de suprimentos é chamada de Produção Sustentável. E,
quando a taxa de reposição natural do recurso começa a diminuir, tal processo chama-se
degradação ambiental (MILLER JR., 2007).
Conforme classificação do mesmo autor, os recursos não renováveis possuem uma
quantidade ou estoque finito na crosta terrestre. Os recursos denominados não renováveis são
classificados ainda em: Energéticos (carvão, petróleo e gás natural), Minerais Metálicos (ferro,
cobre e alumínio), e Não Metálicos (sal, argila, areia e fosfatos).
Corroborando com as classificações anteriores, Skinner no ano de 1970 já compreendia
que a superfície da Terra era composta por recursos naturais renováveis e não renováveis. Os
primeiros sendo representados por alimentos, fibras como algodão e produtos florestais (madeira
e polpa para papel).
Então, com a expansão populacional surgem dois importantes questionamentos que
podem auxiliar no futuro da humanidade, quando se trata de recurso necessário para a própria
sobrevivência. A primeira questão seria qual a máxima razão na qual os recursos renováveis de
alimentos podem ser produzidos, sem destruir a superfície da Terra? E a segunda pergunta diz
respeito à civilização, haverá na Terra quantidades suficientes de combustíveis, metais, materiais
de construção, fertilizantes e outros recursos não renováveis para manter e expandir essa
civilização, cada vez mais complexa? (SKINNER, 1970).
Desde o surgimento do homem, a população terrestre tem crescido continuamente, e vem
aumentando numa taxa muito superior à dos alimentos. Contudo, mesmo que a produção de
todas as fontes seja aumentada, inclusive dos oceanos, não há como a população parar de
expandir, ou então o consumo de alimentos ultrapassará a própria produção.
A base da civilização é composta por um complexo sistema de controle de saúde,
distribuição de força, transporte e comunicação. Para a construção e manutenção desse sistema
necessita-se de recursos minerais e combustíveis imprescindíveis à sua complexa tecnologia. Esses
minerais depois de extraídos da natureza não podem ser repostos, pois diferentemente dos
vegetais, não se formam por meio de rápidos processos cíclicos (SKINNER, 1970).
O Planeta Terra apresenta quantidades fixas dos recursos chamados não renováveis, como
exemplo, o carvão e óleo queimados, argilas, metais como o ferro, chumbo, cobre, os quais
podem passar por processos de reciclagem, e mesmo assim ainda sofrem perdas após cada ciclo
de uso, e em longo prazo estarão sendo definitivamente exauridos.
A partir do aumento e evolução da sociedade, bem como o conhecimento sobre a
natureza, o homem precisa usar em grande quantidade materiais, como por exemplo: cobre,
bronze, ferro, argila para cerâmica e habitações, cimento, vidro, pigmentos (SKINNER, 1970).

3.3 Rocha Ornamental
De acordo com o guia de utilização de rochas ornamentais da Associação Brasileira da
Indústria de Rochas Ornamentais ABIROCHAS, as rochas ornamentais e de revestimento, também
designadas pedras naturais, rochas lapídeas, rochas dimensionais e materiais de cantaria,
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compreendem os materiais geológicos naturais que podem ser extraídos em blocos ou placas,
cortados em formas variadas e beneficiados por meio de esquadrejamento, polimento e lustro.
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) define rocha ornamental como uma
substância rochosa natural que, submetida a diferentes graus de modelamento ou
beneficiamento, pode ser utilizada como uma função estética qualquer.
Rocha de revestimento, por sua vez, é qualificada pelo órgão como material rochoso
passível de desdobramentos e beneficiamentos diversos com emprego em acabamentos de
superfícies de paredes e pisos em construções civis.
A American Society for Testing and Materials (ASTM), órgão normatizador americano,
define dimension stone (pedra ornamental) como qualquer material rochoso natural serrado,
cortado em chapas e fatiado em placas, com ou sem acabamento mecânico, excluindo produtos
acabados baseados em agregados artificialmente constituídos, compostos de fragmentos e pedras
moídas e quebradas.
Frascá (2002), com base nos conceitos da ABNT (1995) e ASTM (2003), entende rocha para
revestimento como “um produto de desmonte de materiais rochosos e de seu subsequente
desdobramento em chapas, posteriormente polidas e cortadas em placas”.
Costa et al. (2002) conceitua rocha ornamental e de revestimento como tipos litológicos
extraídos em blocos ou chapas, que podem ser cortados em formas diversas e beneficiados
através de esquadrejamento, polimento e lustro.
Para Mattos (2002), uma rocha para ser considerada ornamental deve apresentar como
requisitos básicos beleza estética, ou seja, homogeneidade textural e estrutural, e possuir
características tecnológicas dentro de padrões aceitáveis pelas normas técnicas.
Uma definição de mercado são as “pedras naturais”. Abrangem rochas extraídas a partir de
seu desplacamento, através de planos naturais de fraqueza, e são empregadas in natura como
placas ou lajotas, sem qualquer polimento, em revestimentos (Mattos, 2002; Mendes & Vidal,
2002). Estas incluiriam, segundo os autores, quartzitos foliados, gnaisses milonitizados, ardósias,
arenitos estratificados, e até calcários laminados.
Neste sentido, depreende-se das definições supracitadas que o conceito de rocha
ornamental e de revestimento está baseado, sobretudo, em um método de extração e
possibilidade de aplicação, conjugados a fatores estéticos, não importando a princípio seus
aspectos genéticos e composicionais. Fica patente que qualquer material pétreo natural, passível
de extração como bloco e com possibilidades de desdobramentos em chapas, com ou sem
beneficiamento, pode ser considerado potencialmente uma rocha ornamental ou de
revestimento.
Comercialmente, as rochas ornamentais são definidas essencialmente à luz de duas
principais categorias, que são os “granitos” e os “mármores”, distinguidas com base na sua
composição mineralógica. Os granitos abrangeriam as rochas silicatadas, ou seja, formadas por
minerais estruturalmente constituídos por tetraedros de SiO4, ao passo que os mármores
incluiriam as rochas composicionalmente carbonáticas.
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Segundo Vidal (2002), estas duas categorias de rochas respondem largamente pelas
variedades de rochas ornamentais e de revestimento comercializadas, representando cerca de
80% da produção mundial. No Brasil, dados da ABIROCHAS/CETEM (2002) indicam que os
“granitos” correspondem a 57% da produção nacional de rochas ornamentais, enquanto apenas
19% são relativos aos “mármores”.
As demais categorias, não menos importantes, correspondem os quartzitos, as ardósias, os
serpentinitos, os esteatitos, os arenitos e os conglomerados. Entretanto, observa-se uma
tendência do mercado de descrever comercialmente algumas dessas variedades como “granito”,
em função simplesmente de apresentarem comportamento típico da categoria nos processos de
extração, desdobramento e beneficiamento. Costa et al. (2002) cita como exemplos o Quartzito
Azul Imperial e o Quartzito Rosinha do Serro, rochas com alto grau de recristalização, granulação
fina e textura granoblástica, que, obtidos a partir de blocos, aceitam desdobramentos em teares e
lustro e polimentos de chapas. Estes autores acentuam ainda, que, sob certas condições, são
utilizados nas mesmas aplicações dos granitos e chegam a ser até mais valorizados no mercado.
Salientam também que tecnologicamente apresentam dados comparáveis ou melhores do que
muitos granitos, isotrópicos ou movimentados.

4. METODOLOGIA
4.1 Metodologia para aplicação da Produção mais Limpa na atividade da lavra de rocha
ornamental
Os estudos de aplicação da Produção mais Limpa são importantes para o empreendedor,
como também para minimizar os rejeitos gerados pelo processo produtivo, assegurando
confiabilidade no funcionamento do empreendimento. Neste estudo, os impactos da lavra de
rocha ornamental serão avaliados de acordo com a metodologia do sistema de ferramenta
ambiental considerando as seguintes etapas:
4.1.1 Caracterização da área de estudo
O município de Parelhas está localizado no extremo sul do Estado do Rio Grande do Norte,
na mesorregião Central Potiguar e na microrregião Seridó Oriental. Inserido na folha Jardim do
Seridó (SB.24-Z-B-V), na escala 1:100.000, editada pela SUDENE. Dista da capital cerca de 249 km,
sendo seu acesso, a partir de Natal, efetuado através das rodovias pavimentadas BR-226, BR-427 e
RN-086. Limita-se com os municípios potiguares de Carnaúba dos Dantas, Equador, Jardim do
Seridó e Santana do Seridó. Outra característica geográfica é que o município de Parelhas é
limítrofe com os municípios paraibanos de Nova Palmeira, Pedra Lavrada e São Vicente do Seridó.
A área territorial é de 523 km² e a sede municipal está localizada no ponto de coordenadas UTM
9259623.94 latitude sul e 758435.05 de longitude leste, Datum Sirgas 2000, zona 24. A área de
influência direta do empreendimento tem 10 (dez) hectares e está a norte da sede municipal, na
localidade de Boa Vista dos Negros e se aproxima dos limites municipais de Carnaúba dos Dantas.
Partindo do município de Parelhas pela RN-086 no sentido norte, percorrendo cerca de 8,9
km chega-se ao ponto de coordenadas UTM com latitude 9268828.04 sul e longitude 760112.95 m
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leste Datum Sirgas 2000, zona 24, neste ponto torna-se a direita em acesso de estrada de terra por
cerca de 525 metros e chega-se ao destino que é a mina alvo deste trabalho.
4.1.2 Acompanhamento das atividades de lavra
As atividades de extração das rochas ornamentais, que serão acompanhadas em campo se
dão através do método de lavra a céu aberto. As etapas da atividade da lavra são desenvolvidas,
basicamente, da seguinte forma: limpeza e preparação de frentes de lavra, perfuração de rocha,
corte da rocha em pranchas, tombamento de pranchas, divisão das pranchas em blocos, manuseio
e transporte de blocos, seleção de blocos e estocagem, com a finalidade de verificar o ciclo de
produção objetivando verificar desperdícios e resíduos e aplicar técnicas de Produção mais Limpa.

4.2 Investigação dos poluentes disseminados no meio ambiente motivado pelas
atividades de lavra
Esta investigação será realizada por atividade de campo, acompanhando a lavra da rocha
ornamental, observando as técnicas que são utilizadas atualmente e, posteriormente, adotar
procedimentos para minimizar os desperdícios dos recursos minerais.
Dessa forma, serão investigados os impactos positivos e negativos do empreendimento,
através de pesquisa experimental quantitativa e qualitativa dos impactos decorrentes das
atividades de lavra, alvo desse estudo, que tem mostrado diversas preocupações no domínio
ambiental.
Para um melhor resultado técnico das atividades a serem desenvolvidas estão previstas as
seguintes etapas: detalhamento das atividades de lavra; registros equinográficos;
acompanhamento do processo produtivo e interpretação dos resultados, além de promover interrelações dos meios físico e socioeconômico.

4.3 Aplicação e monitoramento das oportunidades de técnicas de Produção mais
Limpa nos processos produtivos
A última etapa da metodologia do projeto será a aplicação e monitoramento das
oportunidades de técnicas de Produção mais Limpa. A UNEP (2004) recomenda, para cada
oportunidade de técnica de Produção mais Limpa aplicada, que sejam determinadas as tarefas que
deverão ser realizadas, os responsáveis pela realização e o tempo: data de aplicação e tempo de
duração. Nesse contexto, haverá o monitoramento das oportunidades que serão aplicadas por
meio dos indicadores de desempenho definidos. Por fim, serão apresentados os indicadores de
desempenho antes e depois da aplicação de oportunidades de técnicas de Produção mais Limpa.

5. RESULTADOS ESPERADOS
Espera-se com a realização dessa pesquisa:


Dentre os aspectos investigados no zoneamento da área pretende-se caracterizar a
área;
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Após a análise da atividade de lavra de rocha ornamental realizada no campo
através do acompanhamento dos trabalhos in loco, selecionar processos produtivos
e definir indicadores;
Identificar os poluentes disseminados no meio ambiente decorrentes das atividades
de extração de rochas ornamentais;
Quantificar os desperdícios e resíduos no processo produtivo;
Aplicar e monitorar as oportunidades de técnicas de Produção mais Limpa nos
processos produtivos;
A aplicação contínua da Produção mais Limpa, juntamente com uma estratégia
ambiental preventiva e integrada às atividades da lavra de rocha ornamental, com o
objetivo de aumentar a ecoeficiência.

6. CONCLUSÃO
O estudo sobre a contribuição da aplicação da Produção Mais Limpa na atividade de lavra
de rocha ornamental, no sítio Boa Vista dos Negros em Parelhas-RN, permite concluir que a
atividade da mineração provoca impactos em todas as fases do empreendimento tais como:
pesquisa, implantação, operação e desativação da lavra.
Assim sendo, é nítida a importância de se aplicar um modelo de gestão ambiental na
atividade de lavra, com o objetivo de melhorar as condições do meio, a saúde e segurança do
trabalhador e populações circunvizinhas, permitindo dessa forma obter indicadores de geração de
resíduos, emissão de poluentes, geração de poeira, transformando o processo mais eficiente,
antecipando problemas e prevendo soluções.
Diante do exposto, a aplicação da Produção Mais Limpa é de fundamental importância para
minimizar os impactos ambientais e sensibilizar a sociedade para melhor aproveitar os recursos
naturais existentes, pois visa reduzir custos operacionais, além de buscar soluções
economicamente viáveis para a redução da geração dos resíduos, ou até mesmo a não geração de
“sobras” nas etapas ao longo do processo (Henriques & Quelhas, 2007).
Portanto, a aplicação dessa ferramenta de gestão ambiental contribui para a geração de
uma gestão integrada e participativa nessa atividade econômica, contribuindo para a melhoria do
desempenho ambiental da mineradora e, por conseguinte, para a saúde do trabalhador e das
populações circunvizinhas.
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RESUMO
Ultimamente
as
empresas
de
mineração
principalmente as de beneficiamento de caulim e da
extração de granito vêm sendo citadas pelos
ambientalistas como fontes de contaminação ou
poluição do meio ambiente, devido à enorme
quantidade de resíduos gerados e frequentemente
lançados diretamente nos ecossistemas, sem um
processo de tratamento para eliminar ou reduzir os
constituintes presentes. Este trabalho teve como
objetivo geral avaliar a potencialidade do uso de
resíduos de caulim e de granito provenientes da
extração e do beneficiamento dos mesmos na
produção de porcelanato. Para comprovação da
eficiência desses materiais a serem integrados na

produção desse material, foram produzidas oito
formulações com diferentes proporções de caulim e
granito e sinterizadas a uma temperatura de 1200°C, a
fim de gerar corpos-de-prova (CP). Com objetivo de
selecionar a formulação mais eficaz, ou seja, aquela a
absorver menos água, os corpos de prova foram
submetidos a um processo de absorção de água (AA),
onde são inseridos em uma bandeja tipo gaveta
contendo água, em seguida são imersos em água
destilada, passam por um processo de fervura por um
período de 2 horas, e, por fim, são arrefecidas em
água destilada, secas por um pano de algodão e
pesadas em balança analítica para determinação da
absorção de água.

PALAVRAS-CHAVE: Resíduos de caulim e granito, Porcelanato, Absorção de Água.

KAOLIN WASTE UTILIZATION AND GRANITE FORMULATING PASTA CERAMICS FOR
PORCELAIN STONEWARE MANUFACTURING
ABSTRACT
Lately mining companies mainly of kaolin processing and
granite extraction have been cited by environmentalists
as sources of contamination or pollution of the
environment due to the huge amount of waste
generated and often dumped directly into ecosystems
without a treatment process to eliminate or reduce the
constituents present. This work aimed to evaluate the
potential use of kaolin waste and granite from the
extraction and processing of the same in the production
of porcelain. To prove the efficiency of these materials
to be integrated in the production of this material, eight

formulations were produced with different ratios of
kaolin and granite and sintered at a temperature of 1200
° C to generate body-specimens (CP). In order to select
the most effective formulation, ie, that absorb less
water, the specimens were subjected to a process of
water absorption (AA), which are inserted into a type
tray drawer containing water, then are immersed in
distilled water, undergo a process boiling for 2 hours,
and finally are cooled in distilled water, dried for a
cotton cloth and weighed on an analytical balance to
determine the water absorption.

KEYWORDS: Waste kaolin and granite, Formulations, Porcelain tiles, Water Absorption.
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1. INTRODUÇÃO
A atividade de mineração, embora geradora de vários impactos ambientais, é
imprescindível e necessária para o desenvolvimento de um país em seus mais diversos setores
produtivos, tendo sido, ao longo dos anos, um dos sustentáculos dos poderes econômico e político
do Brasil. Infelizmente os sistemas de extração e beneficiamento são rudimentares, não
respeitando a relação homem versus natureza, gerando com isso uma quantidade considerável de
resíduos que podem ser utilizados na indústria cerâmica.
Segundo Anjos & Neves (2011), uma exploração dos recursos naturais desencadeia um
processo de contínua degradação, visto que são produzidos resíduos não aproveitados, e são
lançados indiscriminadamente ao meio ambiente.
O Brasil é um dos principais protagonistas no mercado mundial de revestimentos
cerâmicos. Dentre esses materiais, o porcelanato é um dos produtos que apresentam grande
expansão na escala produtiva (BAUCIA et al., 2010).
No processo de constante modernização de seus produtos, as indústrias de revestimentos
cerâmicos desenvolveram o porcelanato, um produto que apresenta absorção d´água muito baixa
(tipicamente abaixo de 0,5%) em virtude de sua porosidade aparente praticamente nula (0% a
0,5%). Além disso, placas de porcelanato apresentam excelentes características técnicas,
destacando-se elevadas resistência mecânica ao risco e a manchas por ataque químico.
O porcelanato é seguramente, dentro desse contexto, o produto mais avançado no
mercado de pisos e revestimentos e em pleno aumento de produção no Brasil e no exterior,
diferenciando-se dos demais tipos de revestimentos cerâmicos devido ao seu processo de
produção altamente tecnológico. Devendo-se ao alto nível de qualidade de suas matérias-primas
(RODRIGUEZ et al., 2004). É definido como qualquer produto esmaltado que, embora denso,
impermeável e resistente o suficiente para resistir a arranhões com uma ponta de aço, difere da
porcelana por ser mais opaco e, geralmente, parcialmente vitrificado. Ele pode ser vítreo ou
semivítreo. Por outro lado, porcelanato decorrente das qualidades da porcelana, refere a um
produto cerâmico totalmente vitrificado, sendo impermeável (mesmo sem esmalte), branco ou
artificialmente colorido, translúcido (exceto quando muito grosso) e resistente.
Portanto, notou-se a importância da realização desse trabalho na obtenção de uma
aplicação, através dos resultados obtidos em laboratórios, por meio de uma formulação como
matéria-prima para a produção de porcelanato, a partir da adição de argila, esta que apresenta
uma plasticidade mediana e uma ótima resistência mecânica à flexão, dos resíduos de caulim
provenientes de processo de beneficiamento e dos resíduos de granito gerados pela extração.
Contribuindo, assim, para a preservação dos recursos naturais, prolongando, consideravelmente, a
vida útil desses recursos não renováveis, reduzindo a destruição da paisagem, fauna e flora e
validando, com isso, o potencial mineralógico da região do material estudado.
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Na fabricação de revestimentos cerâmicos em geral, bem como para fabricação de
porcelanato, não existe uma única matéria-prima natural que venha a apresentar todas as
características necessárias para que ocorra uma boa formulação, uma boa fundência, uma boa
estabilidade dimensional, entre outras características. Se fazendo necessário a utilização de uma
mistura de matérias-primas para se obter as características desejadas de uma massa à verde
(GIBERTONI, 2005). Para a fabricação do porcelanato, a mistura de matérias-primas utilizadas
caracteriza-se por serem compostas por uma porcentagem variável de 30-50% em peso de caulim
e/ou argilas e uma proporção similar à anterior de feldspato sódico/potássico. São utilizados,
ainda, para a preparação da massa, outros tipos de matérias-primas, em uma escala menor, tais
como a areia (fonte de quartzo), argila bentonítica, talco, entre outros, para se conseguir atingir
determinadas propriedades do produto, ou facilitar a etapa de processamento. Ainda, essas
matérias-primas que formam o sistema devem apresentar baixo teor de óxido de ferro (que afeta
a coloração), já que a eficácia dos pigmentos adicionados à composição depende diretamente da
brancura da peça (HECK, 1996).
O caulim é de fundamental valor por constituir uma matéria-prima de grande importância
na produção do porcelanato, e é definido como sendo uma argila de granulometria fina,
geralmente de cor branca e de boa inércia química. Os minerais que mais comumente constituem
o caulim são: caulinita, haloisita, diquita e nacrita, e o mais importante industrialmente é a
caulinita (Al2O3.2SiO2.2H2O), formada por intemperismo ou por alteração hidrotérmica. Os
caulins possuem composições químicas essencialmente similares, porém cada um possui suas
próprias características estruturais. A caulinita na formulação da massa cerâmica para porcelanato
tem seu emprego em teores, que variam de 10 a 15%, atribuindo a massa característica a cor
branca após a sinterização (BIFFI, 2002).
Os granitos são rochas ígneas que ocorrem frequentemente na crosta terrestre e são
constituídos essencialmente por quartzo, feldspato e mica. São rochas duras e resistentes, sendo
por essas qualidades que é usado como rocha ornamental para a construção civil (POPP, 1987).
A partir das descrições pode-se definir porcelanato como sendo um revestimento cerâmico
impermeável, totalmente vitrificado, esmaltado ou não, cuja peça queimada é branca ou
artificialmente colorida e é feita a partir de uma mistura de caulim (ou argilas cauliníticas), quartzo
e feldspato, os dois últimos constituintes do granito.

2. METODOLOGIA
O fluxograma mostra detalhadamente o esquema de procedimento experimental para a
fabricação do porcelanato através da utilização de resíduos de caulim e granito, além da argila.
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Figura 1: Esquema do procedimento experimental.

As matérias-primas usadas na formulação de massas de porcelanato assumem em geral,
configurações mineralógicas distintas e cada uma exerce uma função própria e específica. As
formulações foram analisadas e estão apresentadas na tabela abaixo onde foram adotadas oito
formulações F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 e F8 com diferentes proporções de resíduos de caulim e
granito; as quais foram caracterizadas, e em seguida avaliadas a potencialidade da formulação que
após a sinterização seja menos propensa a absorção de água.
Tabela 1. Formulações das massas cerâmicas para revestimento do tipo porcelanato.
Matérias-primas

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

Argila

50%

50%

50%

50%

45%

45%

45%

45%

Resíduos de caulim

10%

15%

20%

25%

15%

20%

25%

10%

Resíduos de granito

40%

35%

30%

25%

40%

35%

30%

45%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

A absorção de água tecnicamente classifica as cerâmicas de revestimento junto a outras
propriedades e representa o quanto de água é absorvido pelo corpo cerâmico após a sinterização.
Determina sua resistência ao gelo, grau de porosidade e é inversamente proporcional ao grau de
compactação.
Para determinação de absorção de água (AA), os CP foram acondicionados em bandeja tipo
gaveta com circulação total de água, dotada de pinos verticais. Em seguida, foram imersos em
água destilada, com total submersão, mantendo uma lâmina de água de 5 cm acima da sua borda
superior, submetidos à fervura por um período de 2 horas, e mantendo o nível dinâmico através
de bóia mecânica e, em seguida, arrefecidos em água destilada até a temperatura ambiente
(ABNT, 1997). Em seguida, os CP foram retirados da bandeja e secos com pano de algodão
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umedecido para eliminação do excesso de umidade superficial e pesados em balança analítica
para determinação da absorção de água, de acordo com a Equação, (SANTOS, 1989).
AA(%) = (Pu-PS) x100

(1)

Ps
AA – Absorção de água (%)
Pu – Peso úmido (g)
Ps – Peso seco (g)

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A tabela mostra o resultado do ensaio de absorção de água realizado nas formulações, com
os seus respectivos desvios padrões.
Tabela 2: Valores médios de absorção de água (%) das formulações após a queima.
Temperatura

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

1200°C

1,82
±0,05

2,1
±0,21

2,81
±0,03

2,5
±0,11

0,75
±0,03

0,52
±0,06

1,52
±0,06

0,54
±0,03

3,2

Absorção de Água - AA (%)

2,8
2,4
2,0
1,6

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

1,2
0,8
0,4
0,0
1175

1200

1225

1250

Temperatura (°C)

Figura 2: Ensaio de absorção de água (%) dos corpos-de-prova.

De acordo com o gráfico na temperatura de 1200°C, observa-se uma variação de absorção
de água dos corpos-de-prova entre 0,52% (F6) e 2,81% (F3). Este comportamento está atribuído a
quantidade de poros dos corpos-de-prova, sendo oriundos do processo de compactação e da
sinterização, sendo responsável pelo arredondamento e fechamento parcial dos poros devido à
coalescência por difusão térmica do material e, consequentemente, influenciando na absorção de
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água dos mesmos. Os corpos cerâmicos sinterizados a 1200°C de todas as formulações,
caracterizam-se como produto de grés (Grupo BIb; 0,5%< AA < 3,0%).

4. CONCLUSÃO
Como os resultados são favoráveis, é notável o desenvolvimento deste estudo para a
preservação dos recursos naturais, prolongando, de forma acentuada, a vida útil desses recursos
não renováveis, e, ainda, reduzindo a destruição da paisagem, fauna e flora e validando, com isso,
o potencial mineralógico da região do material estudado.
A composição química e mineralógica das matérias-primas argila, resíduos de caulim e
resíduos de granito influenciaram de forma determinante na propriedade tecnológica de absorção
de água das formulações de massas cerâmicas para a produção de porcelanato.
O uso de resíduos de caulim e de granito em massas cerâmicas se apresenta como
excelente potencial para produção de porcelanato, de acordo com a propriedade tecnológica de
Absorção de Água.
Os corpos cerâmicos sinterizados a 1200°C de todas as formulações caracterizam-se como
produto de grés.
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INTERFACE ELETRÔNICA DESTINADA AO CONTROLE DO FLUXO DE POTÊNCIA
DE CARGAS ALIMENTADAS EM C.A. A PARTIR DA PLATAFORMA DE
DESENVOLVIMENTO ARDUINO UNO.
Tiago Caian de Assis Silva1, Ana Karolyna Fernandes Câmara2, Marta Maira Brito Barbosa3, Dennys Lopes Alves4;
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RESUMO
O presente trabalho apresenta uma interface eletrônica
de potência cuja finalidade principal é permitir o controle
do fluxo de potência a ser imposto aos terminais de uma
carga alimentada em corrente alternada (C.A.). A
aplicabilidade mais direta ao qual nosso circuito se propõe
corresponde a possibilidade de permitir que uma carga de
elevada potência possa ser controlada a partir de um
dispositivo de baixa potência, prioritariamente um
microcontrolador (plataforma eletrônica programável).
Desse modo, como principais dispositivos foram utilizados

para a constituição do protótipo o microcontrolador
ATMega 328P (plataforma Arduino Uno) e uma chave de
potência: TRIAC TIC206D, e, assim, a partir de um sinal
aplicado no terminal gate do TRIAC controlamos o fluxo
de potência entregue a carga C.A. Nessa perspectiva, em
razão da redução do custo do projeto, apresentamos o
circuito desenvolvido sendo aplicado no controle da
luminosidade de uma lâmpada incandescente, entretanto
o protótipo pode ser adaptável a outros tipos de cargas
em corrente alternada.

PALAVRAS-CHAVE: Interface de Potência, Arduino, TRIAC, Cargas AC.

INTERFACE ELECTRONIC INTENDED FOR LOADS OF POWER FLOW CONTROL IN FED
C.A. DEVELOPMENT PLATFORM FROM ARDUINO UNO
ABSTRACT
This paper presents an electronic power interface whose
primary purpose is to control the power flow to be
imposed on the terminals of a load fed into alternating
current (C.A.). The most direct application to which
corresponds our circuit is proposed the possibility of
allowing a high power load can be controlled from a low
power device, primarily a microcontroller (Programmable
Electronic Platform). Thus, as main devices have been
used for constituting the prototype microcontroller

ATMega 328P (Arduino One platform) and a power switch:
triac TIC206D, and thus, from a signal applied to the
terminal gate of triac control the flow power delivered to
AC load in this perspective, due to the reduction of the
cost of the project, presented the circuit developed and
applied in controlling the brightness of a light bulb, but the
prototype can be adapted to other types of loads in
alternating current.

KEYWORDS: Power interface, Arduino, TRIAC, AC Loads.
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1. INTRODUÇÃO
A demanda sempre crescente por novas aplicações e descobertas correlacionadas ao
universo da eletroeletrônica, tem despertado nos estudantes da área o interesse por compatibilizar
circuitos de microeletrônica com aplicações antes exclusivas da eletrotécnica, automatizando desde
ações rotineiras como acender e apagar lâmpadas, até aplicações industriais nas quais são
requeridas altas correntes para acionamento de cargas de elevada magnitude de potência.
Neste contexto, seja para redução das bitolas dos condutores, seja para garantir a segurança
dos operadores têm-se notado um avanço substancial do uso de microcontroladores, como por
exemplo o ATMega 328P, embarcado na plataforma Arduino Uno, para fins de automatizar
processos diversos.
Como objetivo geral de nosso projeto buscamos dimensionar, simular e montar uma
interface de potência destinada acionar cargas CA a partir de um microcontrolador Arduino Uno.
Sob o nosso ponto de vista de análise, a pesquisa associada a consecução e ao
desenvolvimento do protótipo nos permitiu aplicar de maneira concreta vários dos conceitos
estudados ao longo do curso, a saber: teoria de circuitos elétricos, eletrônica analógica e de potência
aplicadas, bem como algoritmos e técnicas de linguagem de programação, justificando a relevância
do projeto em nossa formação acadêmica.
Desse modo, o uso de cargas para as múltiplas funcionalidades e realizações desse meio,
demanda muitas vezes do controle da potência entregue a ela, adequando seu funcionamento para
determinadas aplicações e especificidades.
Este projeto surgiu a partir da motivação de criar um protótipo capaz de controlar a tensão
aplicada em uma carga. Este circuito assemelha-se em vários aspectos ao princípio operativo de um
dimmer de potência, destinado a controlar a luminosidade de uma lâmpada em um determinado
local ou aplicação, ou ainda ao funcionamento de um Soft Starter que controla a partida de um
motor de indução. Assim, tem-se ao final um projeto de natureza genérica, que pode ser muito
utilizado no meio industrial e em residências em geral, de forma prática, de baixo custo e baixa taxa
de manutenção.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Os circuitos eletrônicos destinados ao controle e comando de cargas de elevado valor como
motores elétricos, são sensíveis a perturbações externas, por essa razão não devem ser submetidas
a oscilações provenientes da carga. Diante do exposto faz-se necessário promover uma separação
(isolação) entre o circuito de controle e a carga a ser comandada.
Os circuitos de controle trabalham com baixos valores de tensão e corrente (poucos
miliamperes), por conseguinte não devem ser utilizados para alimentar cargas de tensão e/ou
correntes elevadas. O acionamento destas últimas deve ser realizado a partir de circuitos de
potência, também chamados de interfaces de potência.
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Seu uso é muito difundido em circuitos que utilizam sinais TTL, circuitos comandados a partir
de microcontroladores ou da porta paralela de computadores e suas topologias dependem de
aspectos tais como tipo de isolamento, nível de tensão e tipo de sinal.
Outro aspecto a ser considerado pelo projetista é o fato de que na medida em que a corrente
requisitada pela carga aumenta, a tensão de nível alto (ex.: TTL 5 Volts) do circuito de comando
diminui proporcionalmente, até que a tensão não será mais capaz de acionar a carga (degradação
do sinal), aspecto que novamente caracteriza a necessidade de um interfaceamento entre o circuito
de comando e o circuito de potência.
As interfaces de potência conferem ainda proteção contra sobretensão e sobrecorrente uma
vez que isolam os elementos acionadores (portas paralelas de computadores, microcontroladores
ou portas TTL’s) de suas respectivas cargas.
Proteções adicionais podem ser implementadas com vistas a maximizar a segurança do
circuito de comando tal qual o uso de circuitos que protegem o circuito de acionamento contra
inversão de polaridade ou curto circuito, bem como contra eventuais danos ao circuito interno do
buffer. Outra aplicação dos circuitos de potência é possibilidade de interfacear circuitos lógicos
digitais CMOS e TTL.

3. MATERIAIS E MÉTODOS
Para a realização deste projeto foram utilizados diversos dispositivos eletrônicos, sendo os
de maior relevância: a plataforma Arduino Uno e um TRIAC (TIC206D).
O Arduino é uma placa de prototipagem eletrônica que possui código e hardware abertos
desenvolvida inicialmente para a utilização educacional. No entanto a diversidade dos projetos em
que é possível utiliza-lo possibilitou sua aplicação em diversos ramos domésticos, comerciais e
industriais. O microcontrolador é o principal componente do Arduino. Através de um programa de
computador é possível implementar no microcontrolador um conjunto de comandos e tarefas a
serem executados pelo Arduino, de acordo com a aplicação e interesse. Enquanto o TRIAC é um
dispositivo eletrônico de chaveamento muito utilizado na eletrônica.
Com esses meios, toda a efetivação do objetivo deste projeto é dada por um processo que
consiste em conhecimentos de circuitos elétricos, eletrônica aplicada e em linguagem de
programação. Esse projeto é composto por dois circuitos eletrônicos com funções específicas,
controlados via programação.
O primeiro circuito tem como função sincronizar a rede de 220V com o Arduino, e ainda
detectar a passagem pelo zero (mudança de semiciclos) na tensão alternada da rede, visto e
simulado na Figura 1.
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Figura 1: Diagrama esquemático do circuito de detecção da passagem por zero simulado no software de
simulação Proteus 8.0.

Após a retificação da tensão no circuito, a corrente irá passar agora pelo optoacoplador
PC817 que tem como função o garantir a isolação galvânica do circuito por meio de luz. Desse modo,
quando o led conduz, o transistor também conduzirá e assim permitirá a passagem de corrente,
porém funcionará como um curto-circuito, pois o pino GND está diretamente aterrado. Todavia,
quando o led não conduz o Arduino irá detectar a tensão Vcc de 5V recebendo a informação que
houve uma passagem pelo zero na tensão.
Após essa informação, o Arduino por meio de uma lógica de programação previamente
gravada em seu firmware, irá calcular um determinado tempo - cálculo do ângulo de disparo - para
liberar um sinal digital a um segundo circuito.
Através deste intervalo de tempo pode-se controlar a potência que flui pela carga, sendo
que ela será entregue de maneira gradual. Também vale a pena considerar que se foi usado um
código programado em C/C++ e fundamentado em comandos de interrupção.
Desse modo, o circuito apresentado na Figura 2 estará na saída do Arduino. Esse circuito é
responsável pelo acionamento da carga por meio do TRIAC presente no circuito da mesma.
Sua principal função é receber o pulso do Arduino, que será enviado ao fototriac (MOC3020),
que por fim enviará ao dispositivo de chaveamento de tensão, no qual o mesmo permitirá a
passagem de corrente para a carga, finalizando o processo.
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Figura 2: Diagrama esquemático do circuito de isolação galvânica (optoacoplador) e de acionamento da
carga via TRIAC simulado no software de simulação Proteus 8.0.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a junção dos circuitos das Figuras 1 e 2 ao Arduino e a carga (lâmpada incandescente),
seguida da conexão da mesma a rede elétrica, obtivemos como resultado o funcionamento da
lâmpada e as respectivas alterações em sua luminosidade de acordo com o nível de tensão entregue
aos terminais da mesma.

Figura 3: Protótipo em funcionamento com o controle do fluxo de potência via TRIAC. Percentuais de 25%,
50%, 75% e 100% da tensão (da esquerda para a direita, de cima para baixo).
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Figura 4: Hardware do projeto. Ângulo 1.

Figura 5: Hardware do projeto. Ângulo 2.

5. CONCLUSÃO
Nesse período foi possível perceber o quão necessário a utilização do nosso protótipo para
diversos tipos de carga CA. Além da grande necessidade ele se torna mais viável por ter um baixo
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custo, comparado aos demais equipamentos de mesma função. Apesar de ficarmos limitados
apenas com a utilização de uma lâmpada, como sendo a carga, na qual variamos sua tensão, vimos
também a possibilidade de adaptar nosso protótipo para que ele possa ser conectado a outras
cargas CA, como por exemplo um motor de indução.
Uma análise detalhada dos resultados obtidos via software de simulação e depois através da
medição das grandezas elétricas na placa de circuito confeccionada nos permitiu atestar a eficiência
de nosso projeto. Destacamos que o estudo das etapas que de maneira conjunta formaram nosso
projeto foram de extrema relevância para nosso aprendizado por proporcionar contato direto com
atividades de natureza eminentemente prática. Dentro deste contexto, julgamos ter logrado êxito
em nosso trabalho.
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RESUMO
Nos dias atuais, a tecnologia tem se mostrado como um
dos principais fatores que ajudam e solucionam os
problemas enfrentados pelas pessoas portadoras de
necessidades específicas. Visando isso, foi desenvolvido
um protótipo intitulado de “bengala eletrônica” que
presta assistência aos deficientes visuais por meio da
utilização de componentes que fazem a detecção de
objetos através do sensor sonar e comunicam ao cego

que no caminho onde ele está trafegando há algo em
que ele pode colidir. Esta comunicação é feita por
intermédio de um módulo vibratório. Este artigo expõe
como foi produzido, quais recursos tecnológicos foram
utilizados, dentre outros fatores que foram de
fundamental importância para a produção da “Bengala
Eletrônica.”

PALAVRAS-CHAVE: acessibilidade, autonomia, cegos, inclusão, obstáculos

ELECTRONIC WALKING STICK
ABSTRACT
Nowadays, technology has proven to be one of
the main factors that help and solve the problems faced
by people with specific needs. Aiming at this, it
developed a prototype called “electronic walking stick”
assisting the visually impaired through the use of
components that make the object detection by sonar
sensor and communicate to the blind man on the road

where he is traveling there is something that it can
collide, this communication is done through a vibrating
module. This article explains how it was produced, what
technological resources were used, among other factors
that were crucial for the production of “electronic
walking stick”.

KEYWORDS: accessibility, autonomy, blind , inclusion, obstacles
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1. INTRODUÇÃO
Os deficientes visuais cotidianamente enfrentam dificuldades nos ambientes em que
vivem, sejam eles de trabalho, estudo ou lazer. Para solucionar estes problemas, são
utilizados recursos tecnológicos para adaptar muitas tarefas do cotidiano que envolvem a
atuação dos sentidos e habilidades e que uma pessoa portadora de alguma deficiência não
possui facilidade para desenvolver. Dessa forma, diversos produtos são fabricados com o
intuito de viabilizar a realização destas práticas que em outrora eram consideradas difíceis
ou impossíveis de se fazer. Assim sendo, foi desenvolvido uma bengala eletrônica com o
intuito de auxiliar os deficientes visuais no desenvolvimento de suas atividades.
A iniciativa de criar o referido projeto surgiu a partir de uma análise feita sobre a presente
situação que os deficientes visuais enfrentam, tendo em vista os problemas sociais que ocorrem
na sociedade em relação aos mesmos, como a escassez de acessibilidade, falta de inclusão social e
a insegurança para transitar na rua. Com o intuito de amenizar esses contratempos, foi criada a
“Bengala Eletrônica” que tem como finalidade, ajudar na locomoção dos deficientes visuais,
alertando-os de possíveis colisões em obstáculos que estejam na altura do seu tronco e facilitar a
acessibilidade destes indivíduos, que na maioria das vezes, vivem presos em suas residências pelo
fato de não haver a oferta de acessibilidade para que eles possam trafegar na rua com segurança.
Entre os componentes introduzidos no equipamento, há o sensor sonar que é um
componente ultrassônico que opera por variações na velocidade do som. Na bengala ele é
responsável por detectar obstáculos através da emissão de ondas ultrassônicas e atua em uma
distancia de até quatro metros e com um ângulo de detecção de noventa graus. Outro item
utilizado é o Arduino, uma placa micro controladora que no protótipo tem a função de processar
os dados recebidos do sonar, entender que existem empecilhos naquele local e passar um
comando para o módulo vibratório. Todas as comunicações existentes entre o sonar, o Arduino e
o Módulo vibratório são programadas no software do Arduino. A linguagem utilizada é C++. O
módulo vibratório tem a função de se comunicar com o deficiente visual a partir de uma vibração
que é sentida região da mão.
Após serem realizadas diversas análises acerca do funcionamento da bengala, constatou-se
que poderiam ser feitos alguns aprimoramentos, sendo assim alguns testes já estão sendo
realizados para se utilizar dois sonares para obter um melhor ângulo de detecção, e ao invés de a
vibração ser constante ao detectar um obstáculo, ela já foi adaptada e passou a variar de acordo
com a aproximação ou o distanciamento do obstáculo, inclusive esta modificação já está instalada
na bengala.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Atualmente já existem protótipos similares a este que produzimos, como é o caso da Smart
Cane, que é uma bengala que foi desenvolvida por estudantes da Universidade de Michigan. Esta
bengala consegue reconhecer etiquetas de identificação por radio frequência localizadas ao longo
do caminho. Apesar do baixo custo das etiquetas, a confecção destas em grandes regiões se torna
inviável.
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Existem também bengalas com sensores semelhantes a um sonar, que avisam por meio de
vibrações ou alertas sonoros sobre a presença e localização de obstáculos; bengalas que
respondem a sinais de rádio de um transmissor, enviando de volta informações de localização e
identificação.
Outro exemplo de bengala comercial é a Ultracane que permite a identificação de
obstáculos ao nível dos pés, pernas, tronco e cabeça. Devido à quantidade de sensores seu custo é
elevado em torno de R$ 2.500,00.
Existe também uma bengala capaz de detectar obstáculos acima da cintura e identificar os
ônibus que estão passando. Esta bengala foi projetada para ter seu custo em torno de R$ 400,00.
Como já sabemos, existem outros modelos de bengala semelhantes a este que
produzimos, porém este equipamento possui um grande diferencial. Além do baixo custo (entre
80 e 100 reais), ele apresenta uma forma de detecção de obstáculos através do sensor sonar, que
é um componente ultrassônico que opera por variações na velocidade do som. Na bengala
eletrônica o Sonar é responsável por detectar obstáculos através da emissão de ondas sonoras,
atua em uma distância de até quatro metros e com um ângulo de detecção de noventa graus.
Outro grande diferencial é que a vibração do módulo vibratório varia de acordo com a
aproximação do obstáculo, quanto mais perto, mais forte é o sinal vibratório avisando que está
bem próximo de bater, quanto mais distante do obstáculo, menos forte o módulo vibra.
Este projeto tem por objetivo principal, ajudar na locomoção dos deficientes visuais,
promovendo a inclusão deles no meio social, já que por falta de segurança e independência estes
vivem sempre dentro de suas casas, pois são impossibilitados de percorrer qualquer caminho
sozinhos, sempre dependem do auxilio de outras pessoas. Além disso, nossa cidade não oferece
acessibilidade para facilitar a inclusão destes.
Para Faleiros (2006), a exclusão é uma expressão direta da desigualdade social, que na
verdade é condição de existência do capitalismo. Ela é o resultado da relação de exploração de uns
sobre os outros, dos que possuem mais poder sobre os que possuem menos poder. Exploração
essa que pode ser econômica, política ou cultural e está envolvida na organização e participação
na vida social, trazendo benefícios para uns em detrimento de outros. Isto representa a relação
existente entre a exclusão e inclusão. Uma não vai acontecer sem a outra num movimento
constante onde os conflitos marcam presença.

3. METODOLOGIA
Entre os componentes introduzidos no equipamento, há o sensor sonar que é um componente
ultrassônico que opera por variações na velocidade do som. Na bengala ele é responsável por
detectar obstáculos através da emissão de ondas ultrassônicas e atua em uma distancia de até
quatro metros e com um ângulo de detecção de noventa graus. Outro item utilizado é o Arduino,
uma placa micro controladora que no protótipo tem a função de processar os dados recebidos do
sonar, entender que existem empecilhos naquele local e passar um comando para o módulo
vibratório.
Todas as comunicações existentes entre o sonar, o Arduino e o Módulo vibratório são
programadas no software do Arduino. A linguagem utilizada é C++. O módulo vibratório tem a
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função de se comunicar com o deficiente visual a partir de uma vibração que é sentida região da
mão.

Figura 1: Sensor sonar

Figura 2: Arduino

7
Figura 3: Módulo Vibratório

Após serem realizadas diversas análises acerca do funcionamento da bengala, constatou-se
que poderiam ser feitos alguns aprimoramentos, sendo assim alguns testes já estão sendo
realizados para se utilizar dois sonares para obter um melhor ângulo de detecção, e ao invés de a
vibração ser constante ao detectar um obstáculo, ela já foi adaptada e passou a variar de acordo
com a aproximação ou o distanciamento do obstáculo, inclusive esta modificação já está instalada
na bengala.
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Para desenvolver a Bengala Eletrônica foram utilizados conhecimentos adquiridos com as
matérias de programação, eletrônica e geografia. A programação foi utilizada para fazer a
integração do Sonar com o Arduino e do Arduino com o Módulo vibratório, para construir o código
foi utilizado o software do Arduino, o “Arduino IDE”. A geografia relaciona-se com a parte
arquitetônica da cidade, mobilidade urbana e organização social. A eletrônica refere-se aos
dispositivos, ou seja, o Sonar, o Arduino e módulo vibratório, bem como a montagem dos circuitos
para fazer com que o projeto funcione.

Figura 4: Circuito do protótipo
8
As primeiras pesquisas para dar início ao estudo e construção da bengala datam dos dias 9
a 20 de junho de 2015. Em seguida foi estudado cada componente eletrônico (Sonar, Arduino e
Módulo vibratório) individualmente para que assim fosse feita a montagem e integração de todos
os componentes entre os dias 16 de junho de 2015 e 18 de janeiro de 2016. Como todos os
componentes já estavam integrados, deu-se início a montagem da bengala no período de 22 de
fevereiro a 1 de março de 2016. Já com a bengala pronta, foram feitos testes com pessoas
portadoras de deficiência visual e com pessoas com boa visão para que eles verificassem a
qualidade e eficiência do equipamento durante os dias 4 de junho e 3 de agosto de 2016.
As pesquisas foram realizadas no IFRN/SC, bem como o desenvolvimento e a montagem da
bengala. Os testes com pessoas não portadoras de deficiência foram realizados no IFRN com
alguns alunos. Os testes com deficientes visuais eram feitos na residência dos mesmos, pois eles
não tinham acessibilidade nas ruas e nem se sentiam seguros para se dirigirem até a escola.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para se obter uma melhor noção do quão útil é a bengala, foram realizados testes onde
pessoas não portadoras da deficiência visual eram submetidas a percorrerem um caminho em
formato de labirinto que continha alguns objetos espalhados, os quais eles deveriam desviar.

Figura 5: Caminho a ser percorrido.

Os testes foram executados da seguinte maneira: de início cada indivíduo era vendado e
habilitado a começar a locomover-se no labirinto, sem nenhum equipamento, utilizando apenas o
tato para identificar os obstáculos e como foi citado acima, o desafio era que eles desviassem dos
obstáculos antes de colidir. Constatou-se que nessa etapa eles concluíram o trajeto em menor
tempo em relação às outras etapas, porém obteram um elevado índice de impactos.
Em seguida este mesmo trajeto foi traçado com uma bengala comum e foi verificado que
o tempo utilizado para a conclusão do trajeto foi maior que quando as pessoas o fizeram
tateando, entretanto o número de impactos foi maior do que em todas as outras metodologias
utilizadas nas outras etapas.
Por fim, foi utilizada a “Bengala Eletrônica” neste mesmo percurso e foi comprovado que o
tempo consumido foi aproximado ao tempo gasto com a bengala comum, todavia o número de
impactos foi mínimo, comprovando ainda mais a eficiência do equipamento. Nos gráficos abaixo
pode-se observar de forma ilustrada os resultados obtidos.
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Tempo gasto para concluir
o percurso
46,5
46
45,5
45
44,5
44
43,5
Tateando

Bengala Eletrônica

Bengala comum

Figura 6: Tempo gasto para concluir o percurso.

Impactos ocorridos
durante o percurso
10
8
6
4
2
0
Tateando

Bengala Eletrônica

Bengala comum

Figura 7: Impactos ocorridos durante o percurso.
Esta bengala também foi disponibilizada para que deficientes visuais a utilizasse, para que eles
pudessem confirmar a utilidade da mesma, uma vez que este equipamento foi idealizado
especificamente para eles. Segundo eles, o equipamento é de suma importância para ajudá-los no
dia a dia, uma vez que não possuem o órgão visual e necessitam de algum equipamento ou de
uma pessoa que os guiem para ajuda-los no deslocamento.

5. CONCLUSÃO
Fazendo uma análise de todas as pesquisas realizadas acerca dos problemas decorrentes da
falta de acessibilidade encarados pelos deficientes visuais, foi construída a Bengala Eletrônica que
assegura e protege os cegos de obstáculos contidos no caminho durante a sua locomoção.
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Figura 8: Protótipo da Bengala Eletrônica.

O fundamental propósito desta bengala é proporcionar aos cegos um protótipo que os
auxilie nas atividades do dia a dia, facilitando a sua locomoção. Foi comprovado através de testes
que bengala funciona e pode ser utilizada e manuseada facilmente. É um protótipo simples, mas
de grande eficiência.
Este protótipo está em constante avanço, pois é necessário deixá-lo bem preparado e
resistente para poder suprir as expectativas dos cegos e mais robusto para suportar impactos,
quedas entre outros incidentes. Como possibilidade de trabalhos futuros, pretende-se construir
um colete, onde este contará com as mesmas metodologias adotadas na Bengala Eletrônica que
foram o Sonar, o Arduino e Módulo vibratório. O colete estará posicionado no abdômen do
deficiente e sempre que houver empecilhos na altura do tronco, o Sonar vai detectar e o Módulo
vibratório irá atuar.
E para que a proteção e as detecções estejam presentes na maior parte do corpo, será
confeccionado um chapéu onde ele comportará sonares, juntamente com a placa de Arduino e o
módulo vibratório para que obstáculos como orelhões, barras de ferro, portões, placas etc. sejam
desviados. Com a realização desse projeto, pretende-se contemplar o maior número de
deficientes visuais com melhoria em sua mobilidade.
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CONSTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃO CLIMATOLÓGICA DE BAIXO CUSTO
UTILIZANDO UMA PLATAFORMA DE PROTOTIPAGEM ELETRÔNICA
Diego Alves Formiga1 e Jefferson Henrique Silva2
E-mail: diego.formiga@ifrn.edu.br1; jefferson_henrique98@hotmail.com2

RESUMO
Atualmente, a geração de energia elétrica através de
fontes renováveis é um tema de grande interesse. Esta,
por sua vez, corresponde à maneira de se obter energia
elétrica de modo a causar o mínimo de impacto
ambiental. E, no Rio Grande do Norte, a que está em maior
ascensão é a energia eólica. No entanto, para a instalação
dos empreendimentos para geração de energia eólica,
faz-se necessário o monitoramento de parâmetros

anemométricos e climatológicos nas áreas em que
possivelmente serão implantados, afim de se constatar a
viabilidade do empreendimento. Estes dados são
coletados a partir de uma estação anemométrica e
climatológica com equipamentos importados e de custo
muito elevado. Diante disto, o presente projeto tem por
finalidade construir uma estação climatológica de baixo
custo, utilizando a plataforma de prototipagem Arduino.

PALAVRAS-CHAVE: Estação climatológica, Arduino, Energia eólica.

CONSTRUCTION OF A CLIMATOLOGICAL STATION OF LOW COST USING A
ELECTRONIC PROTOTYPING PLATFORM
ABSTRACT
Currently, the generation of electricity from renewable
sources is a topic of great interest. This, in turn,
corresponds to the way of obtaining electric power so as
to cause minimal environmental impact. And, in Rio
Grande do Norte, which is greater rise is wind energy.
However, for the installation of projects for wind power
generation, it is necessary monitoring anemometer and

climatological parameters in areas that are likely to be
deployed in order to establish the feasibility of the project.
This data is collected from an anemometer and
climatological station with imported equipment and very
high cost. In view of this, this project aims to build a
climatological station of low cost, using the Arduino
prototyping platform.

KEYWORDS: Climatological station, Arduino, Wind power.
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1. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, temos cada vez mais ouvido falar sobre as energias renováveis, que nada
mais são que modos de produção de energia elétrica por meio de fontes renováveis, a exemplo, a
energia eólica, solar, dentre muitas outras. Estas se baseiam num modo de produção que não agride
a sua força de geração, isto é, a fonte utilizada na geração passa pelo processo de produção e não
sofre danos, por isso, são denominadas de renováveis. Todavia, tudo começou acerca de 40 anos
atrás.
Por volta de meados dos anos 1970, ocorre a chamada crise do petróleo, esta fez com que
o valor do barril de petróleo aumentasse de forma que atingiu preços muito elevados, em apenas
cinco meses, o preço do barril aumentou 400%. Como, naquela época, não muito diferente dos dias
atuais, a sociedade dependia bastante dos combustíveis fósseis, derivados do petróleo, esta crise
afetou não só a economia, mas diversos outros setores da sociedade e, entre eles, a geração de
energia elétrica, tendo em vista que a matriz energética mundial era fundamentada no petróleo.
Diante deste quadro, a comunidade mundial inicia um processo de busca por fontes
alternativas de energia. É nesse momento, a partir dos investimentos nessa área, que aparecem as
energias eólica, nuclear, geotérmica, dentre outras. E, com o incessante investimento, descobriramse novas tecnologias, tornando a geração de energia elétrica por meio de fontes alternativas mais
eficiente e com um custo cada vez menor.
Outro fator que também impulsionou a pesquisa a novas fontes de produção de energia
elétrica foi a Conferência de Estocolmo, a qual ocorreu em 1972. Nela, mostrou-se a poluição que o
mundo estava provocando ao meio ambiente e, assim, gerou-se uma preocupação no intuito de se
diminuir a poluição ao meio ambiente. Vinte anos mais tarde, realiza-se a segunda Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, mais conhecida por ECO-92 ou, ainda,
RIO-92.
Na RIO-92, os vários países participantes da conferência, reuniram-se e estabeleceram metas
afim de reduzirem os danos ao meio ambiente. A partir disso, um dos principais focos levantados
foi o investimento em fontes alternativas de energia, visto que o uso de combustíveis fósseis, até
hoje, corresponde a maior parte da poluição mundial causada ao meio ambiente e, além disto, é
indicado como um dos principais causadores das mudanças climáticas, agravamento do efeito
estufa e o consequente aquecimento do globo terrestre.
Em 2001, com a publicação do atlas do potencial eólico brasileiro, provocou-se um grande
interesse na geração de energia elétrica a partir dos ventos no Brasil. Este atlas demonstrou a alta
capacidade de geração a partir dessa fonte no país, todavia, o interesse por parte dos
empreendedores privados ainda era pequeno. Diante disto, o governo do país criou o Programa de
Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA), o qual oferecia incentivos para o
investimento na geração de energia através de fontes alternativas de energia.
O PROINFA obteve grande sucesso e fez com que a geração de energia elétrica a partir dos
ventos saltasse de 61 GWh em 2004 para 12.210 GWh em 2014 (EPE, 2015), o que corresponde a
um crescimento médio de aproximadamente 2.000% ao ano. A energia eólica fechou 2015 gerando
21.626 GWh (MME, 2016), sendo 34,5% destes, responsabilidade do Rio Grande do Norte, maior
produtor desse tipo de energia no Brasil.
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Atualmente, para se construir um empreendimento eólico, faz-se necessário se elaborar um
projeto e participar dos Leilões de Energia, promovidos pela Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica (CCEE). Neles, ocorrem os lances, preços oferecidos pelos investidores para a
comercialização da energia que será produzida no seu projeto, e aquele que oferecer o menor preço
de comercialização receberá o direito de construir o parque eólico, produzir energia e comercializála às distribuidoras de energia elétrica.
Todavia, o empreendedor deve realizar um estudo da área em que os mesmos
possivelmente serão implantados, monitorando parâmetros anemométricos (velocidade e direção
dos ventos) e climatológicos (temperatura, umidade do ar e pressão atmosférica), através de uma
estação anemométrica e climatológica por pelo menos dois anos antes da participação no leilão e,
além disso, enviá-los à Empresa de Pesquisa Energética (EPE), pois, caso isso não ocorra, o parque
eólico não poderá ser cadastrado para participar do leilão. Vale ressaltar que estas medições são
mantidas até mesmo durante o funcionamento do parque eólico.
Uma estação anemométrica e climatológica deve conter no mínimo três medidores de
velocidade (anemômetro de concha), dois medidores de direção dos ventos (windvanes), um
medidor de umidade do ar (higrômetro), um medidor de pressão barométrica (barômetro) e um
medidor de temperatura (termômetro), além de um registrador de medições (data logger) (EPE,
2014).
Todavia, os equipamentos que efetuam tais monitoramentos são importados e possuem
custo bastante elevado. Dessa forma, este projeto possui, como objetivo principal, utilizando, como
base, a plataforma de prototipagem eletrônica Arduino, a criação de uma estação climatológica de
baixo custo, de maneira que esta assemelhe-se ao máximo à utilizada nos parques eólicos, para que
assim possa ser empregada em campanhas de medições em empreendimentos de geração de
energia elétrica por fontes alternativas, como uma opção aos produtos do exterior.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Para a consumação deste projeto, realizamos algumas pesquisas no intuito de reunirmos
conhecimentos específicos para o desenvolvimento do projeto aqui descrito. Basicamente, para a
construção do protótipo da estação climatológica, utilizamos a plataforma de prototipagem
eletrônica conhecida por Arduino relacionada com sensores ou módulos sensores que detectem a
temperatura, umidade do ar e pressão atmosférica, bem como, alguns componentes eletrônicos
mais básicos, como, resistores, capacitores, chaves táteis, dentre outros.
O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica que teve seu uso bastante
disseminado nos últimos 10 anos, principalmente por ser um projeto de hardware livre e possuir
uma linguagem de programação simples e amigável, baseada nas linguagens C e C++, o que fez com
que, atualmente, a plataforma seja amplamente utilizada em diversas áreas, desde pequenos
projetos caseiros a aplicações na indústria, por exemplo.
Em 2005, o Arduino surge na Itália como uma plataforma de prototipagem para uso
educacional fornecendo uma nova alternativa com um custo mais baixo às demais plataformas
existentes na época. Hoje, esta plataforma possui diversos modelos com diversos
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microcontroladores que utilizam comunicação Serial (TX-RX), pois percebeu-se a grande diversidade
de projetos que o Arduino possibilitava e, assim, a placa ganhou um destaque mundial.
Os módulos são placas que funcionam associadas com uma placa Arduino. Normalmente,
elas apresentam o circuito básico para o funcionamento do sensor ou equipamento correspondente
ao módulo e, assim, resta apenas conectá-lo à placa Arduino da maneira correta e programá-la. E
para termos acesso a comandos mais simples para a utilização destes módulos, usamos as chamadas
bibliotecas, pacotes que tornam os comandos mais simples e mais fáceis de se compreender.
Além dos sensores, também optamos por utilizar um mostrador de cristal líquido com a
finalidade de disponibilizarmos os valores medidos em tempo real para visualização do operador
que utilizar a estação climatológica, bem como, um módulo relógio de tempo real para disponibilizar
valores mais precisos de data e hora, além de um módulo de cartão SD para utilizarmos um cartão
de memória com o objetivo de registrar os dados medidos (data logger).
Para a construção deste protótipo, baseamo-nos, primeiramente, na Nota Técnica DEA
08/14 da EPE, tendo em vista que ela é a responsável por reger todas as normas referentes às
medições anemométricas e climatológicas nos empreendimentos eólicos. Diante disto, a forma
como deveríamos medir os parâmetros do clima, como deveríamos armazená-los com o intuito de
uma consulta posterior, as características que os sensores deveriam possuir.
Outro documento que foi utilizado para nos fundamentarmos, foi um projeto semelhante a
este realizado pela equipe da FilipeFlop, empresa especializada em eletrônica, inclusive, parte dos
componentes foram adquiridos nesta loja. Esse projeto está publicado na página do blog da equipe
com o título “Estação Climatológica com Arduino”. Todavia, a estação climatológica que
propúnhamos tinha algumas diferenças em relação a da FilipeFlop, no intuito de a tornarmos mais
viável para o emprego nos empreendimentos eólicos. Os demais documentos foram mais
específicos à programação dos módulos e sensores, a maioria deles, códigos exemplos contidos nas
bibliotecas.
Para a medição da temperatura, utilizamos um termistor, componente que tem a sua
resistência elétrica alterada pela variação da temperatura. Já na medição da umidade do ar,
aplicamos um sensor capacitivo, nele, o valor de sua capacitância irá variar de acordo com a
quantidade de vapor de água presente no ar (BORIM; PINTO, 2006). Por fim, para a medição da
pressão atmosférica tem-se um sensor piezelétrico, sensor este que possui uma resistência elétrica
variável de acordo com a pressão a ele aplicada.
Além disso, efetuamos também uma pesquisa com o objetivo de obtermos os valores e
características dos sensores e dataloggers que são utilizados nos empreendimentos eólicos para
que, com isso, pudéssemos construir a estação com um custo inferior ao encontrado. Nessa
pesquisa encontramos o site da empresa Energy Shop (www.energyshop.com.br), nele
encontramos os valores e as características dos componentes utilizados nas estações climatológicas,
os quais totalizam um valor de aproximadamente R$ 14.600,00, mas que pode chegar próximo dos
R$ 18.500,00.
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3. METODOLOGIA
Nos meses iniciais do projeto, efetuamos uma pesquisa bibliográfica afim de acumularmos
uma fundamentação teórica para o início do desenvolvimento do projeto e também realizamos um
estudo das ferramentas e componentes que seriam utilizados no desenvolvimento do projeto.
Todos os sensores utilizados no projeto passaram por um estudo comparativo com os sensores
utilizados nas estações climatológicas dos empreendimentos eólicos, no que diz respeito à precisão
e à faixa de medição, e, além disso, os sensores selecionados também obedecem aos parâmetros
mínimos estabelecidos pela Nota Técnica DEA 08/14.
Os sensores escolhidos foram o BMP180 e o DHT22/AM2302. O BMP180 é um sensor da
fabricante BOSCH que mede temperatura e pressão atmosférica, todavia, neste projeto utilizamos
apenas a medição de pressão, a qual é realizada entre os valores 300hPa a 1100hPa com uma
precisão de ±2hPa, como mostrado na tabela 1, o que fica dentro do solicitado pela DEA 08/14, faixa
entre 800hPa e 1060hPa com precisão de ±5hPa ou inferior.
Tabela 1: Comparativo entre sensor de pressão do mercado (AB 60) e o selecionado para o projeto
(BMP180).

Modelo
AB 60
BMP180
(Fabricante)
(Ammonit)
(BOSCH)
Faixa de Medição De 800 a 1100hPa De 300 a 1100hPa
Precisão
De ±5hPa
De ±2hPa
Já o sensor DHT22 é o responsável por coletar os dados de temperatura e umidade do ar. Na
medição da temperatura, apresenta uma faixa de valores de -40°C a 80°C com precisão de ±0,5°C,
conforme a tabela 2, também de acordo com a Nota Técnica mencionada, que requer uma faixa
entre os valores -15°C e 60°C com precisão de ±0,5°C ou inferior. Quanto a medição da humidade
do ar, o DHT22 oferece uma faixa de 0 a 100% RH com precisão de ±2%, como mostra a tabela 3,
também dentro da Nota, que solicita uma faixa de 5% a 95% RH com precisão de ±2% ou inferior.
Tabela 2: Comparativo entre sensor de umidade do mercado (S52100) e o selecionado para o projeto
(DHT22/AM2302).

Modelo
(Fabricante)
Faixa de Medição
Precisão

S52100
(Ammonit)
De 0 a 100% RH
De ±2% RH

DHT22/AM2302
De 0 a 100% RH
De ±2% RH

Tabela 3: Comparativo entre sensor de temperatura do mercado (110SC) e o selecionado para o projeto
(DHT22/AM2302).

Modelo
(Fabricante)
Faixa de Medição
Precisão
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(Nrg Systems)
De -40°C a 52,5°
De ±0,43°C

DHT22/AM2302
De -40°C a 80°C
De ±0,5°C
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Após a seleção dos sensores, também escolhemos o display de cristal líquido (Display LCD
Nokia 5010) para mostrar os valores medidos em tempo real, o módulo de cartão SD para funcionar
como data logger, registrador de dados, e o relógio de tempo real (RTC DS3231) para fornecer a
data e a hora quando necessário. E para ser o processador de todo o projeto, escolhemos, de início,
o Arduino UNO R3.
Posteriormente à aquisição dos componentes acima mencionados, demos início ao processo
de montagem do protótipo da estação climatológica. O primeiro passo foi testar os componentes
para sabermos se eles estavam funcionando corretamente. Em seguida, adotamos o método de
realizarmos a programação individualizada de cada componente com o Arduino para o
funcionamento que desejávamos e, só depois, juntarmos todos os algoritmos em um só, produzindo
o código final.
Inicialmente, programamos o Arduino para se comunicar com o Display LCD da forma que
queríamos e testamos. Logo após, pensamos no algoritmo dos sensores e, quando pronto, já
relacionamos com o código já feito para o LCD e testamos. Depois, efetuamos o código para
armazenar os dados medidos num cartão SD de acordo com a DEA 08/14, a cada dez minutos e
calculando o valor máximo, mínimo, médio e o desvio padrão, relacionamos com o código principal
e testamos. Dessa maneira, procedemos para todos os componentes utilizados.
Após o código estar pronto, efetuamos alguns testes com o protótipo para constatarmos o
funcionamento do mesmo. Então, através do software Eagle, programa para o desenvolvimento do
traçado de PCIs, desenhamos o layout da placa de circuito impresso (PCI) correspondente ao circuito
do protótipo e, para fabricá-la, utilizamos um método caseiro, mas que oferece um acabamento
semiprofissional, método este conhecido como “método de termotransferência” ou transferência
térmica.
Como visávamos a construção do protótipo em uma PCI, não utilizamos o Arduino
propriamente dito, mas dois CIs ATMEGA328 da Atmel, microcontrolador utilizado na placa UNO
R3, com o seu respectivo circuito de funcionamento básico (cristal oscilador, botão reset e demais
componentes básicos como: resistores e capacitores), o qual resulta no mesmo funcionamento da
placa Arduino mencionada, com a exceção de não haver o conversor USB-Serial, e, além disso, dessa
maneira, conseguimos reduzir mais ainda o custo do protótipo, bem como, as dimensões do
circuito.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A partir da metodologia já citada, pode-se perceber que os testes foram efetuados de modo
a constatar o funcionamento de cada componente isoladamente e, só depois, juntamos todos os
códigos em um só algoritmo. Consequentemente, os resultados ocorriam de acordo com cada teste.
Nos primeiros testes, obtemos os resultados esperados, os módulos funcionaram. Posteriormente,
efetuamos a junção dos códigos e o código excedeu a memória que o Arduino UNO R3
disponibilizava para o algoritmo e para as variáveis, impossibilitando a sua utilização.
A nossa primeira alternativa foi utilizar outro modelo de Arduino, todavia, estes não
utilizavam CIs DIP, apenas SMD e, assim, não conseguiríamos construir a PCI. Entretanto, ao
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pesquisarmos, encontramos a possibilidade de utilizarmos dois microcontroladores ATMEGA328
comandando partes diferentes do circuito, mas mantendo uma comunicação entre eles, a partir da
comunicação conhecida por I2C. A partir disto, dividimos o código em dois algoritmos,
correspondente a cada um dos CIs, um efetuando as leituras climatológicas, gravando os dados no
cartão de memória e enviando os valores de temperatura, pressão atmosférica e umidade do ar
para o outro que apenas os escrevia no LCD.

Figura 1: Circuito final montado numa placa de ensaio, mostrando medição da umidade no momento da captura da
fotografia.

Após todo o circuito e programações prontos, realizamos a montagem do circuito final em
uma placa de ensaio (protoboard), como ilustrado na figura 1, para efetuarmos testes com o circuito
final. Os resultados que obtemos foram bastante satisfatórios, tendo em vista que o circuito
funcionou como desejávamos, isto é, media os parâmetros climatológicos, mostrava os seus valores
no LCD em tempo real, bem como, realizava os cálculos necessários para extrair os valores médio,
mínimo, máximo e o desvio padrão de cada grandeza e armazená-los no cartão SD em um arquivo
TXT juntamente com a data, a hora e o código de erro, assim como pede a DEA 08/14.
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Tabela 4. Tabela com dados gravados no cartão de memória pelo protótipo.

Data

Hora

14.08.2016
14.08.2016
14.08.2016
14.08.2016
14.08.2016
14.08.2016
14.08.2016
14.08.2016

13:31:37
13:43:14
13:54:51
14:06:28
14:18:05
14:29:42
14:41:19
14:52:56

Pressão
(Médio)
988 hPa
988 hPa
988 hPa
988 hPa
988 hPa
988 hPa
988 hPa
988 hPa

Temperatura
(Médio)
31.33°C
31.32°C
31.33°C
31.33°C
31.32°C
31.31°C
31.30°C
31.30°C

Umidade Código de
(Médio)
erro
61.79%
0
62.31%
0
63.26%
0
62.62%
0
61.56%
0
61.84%
0
61.62%
0
61.68%
0

No entanto, as medições estavam ocorrendo a cada segundo, como determina a Nota
Técnica DEA 08/14, todavia, no momento de realizar a extração dos valores mínimo, médio, máximo
e o desvio padrão para cada grandeza e gravá-los no cartão de memória, o que acontece a cada dez
minutos, período também determinado pela nota mencionada, o código tinha que percorrer
seiscentas medições de cada parâmetro, e isso acarretava em um atraso de aproximadamente um
minuto e meio, como mostra a tabela 4, o que não era desejado que ocorresse. E, ainda não
conseguimos solucionar este problema, mas uma possível solução é utilizarmos outro CI
ATMEGA328 para realizar os cálculos e, dessa maneira, não atrasaremos as medições.
Entretanto, decidimos construir a PCI mesmo assim, pois, afinal de contas, o protótipo estava
funcionando. Como já mencionado, para a fabricação da PCI, utilizamos o método de
termotransferência e obtemos a placa do circuito com um acabamento bem interessante para um
método totalmente caseiro, conforme figura 2. Logo após, soldamos os componentes na placa e
obtivemos o resultado expresso na figura 3.

Figura 2: Placa de circuito impresso fabricada para alocar o circuito do protótipo da estação climatológica.
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Figura 3: Protótipo montado e em funcionamento, medindo temperatura no momento da fotografia.

Além do já citado, um dos pontos mais importantes do trabalho, tendo em vista que o
objetivo é construir uma estação climatológica de baixo custo, é a despesa que tivemos com a
realização do projeto. O custo do protótipo ficou por volta de R$ 189,30, como mostra a tabela 5,
valor bem abaixo dos R$ 14.600,00 pagos pelos investidores do ramo das energias alternativas.
Tabela 5: Custo do protótipo da estação climatológica.

Componentes
2xKits ATMEGA328
1XBMP180
1XDHT22
1xDisplay NOKIA 5110
1xMódulo RTC DS3231
1xMódulo Cartão SD
Demais componentes
TOTAL

Valor
R$ 39,80
R$ 26,90
R$ 39,90
R$ 22,90
R$ 26,90
R$ 14,90
R$ 18,00
R$ 189,30

5. CONCLUSÃO
Diante do mencionado, percebe-se que a primeira versão do projeto foi desenvolvida com
sucesso, tendo em vista que atendeu as nossas expectativas, isto é, construímos um protótipo que
realiza as medições de temperatura, umidade do ar e pressão atmosférica, bem como, armazena os
dados requeridos num cartão de memória para consultas posteriores, com um baixo custo. Ainda
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não é uma estação para ser utilizada nos empreendimentos eólicos, todavia, ainda é a primeira
versão, pretendemos fazer muitas melhorias.
Como percebe-se a partir das imagens, o acabamento não é tão profissional e o protótipo
ainda está apresentado apenas o circuito, diante disto, uma das primeiras melhorias que
pretendemos realizar é melhorarmos o acabamento da placa do circuito, utilizando, em lugar de um
método caseiro, uma impressora de PCI profissional, e providenciarmos uma carcaça que, na
verdade, já está em processo de elaboração.
Além disso, também almejamos anexar um módulo Wi-Fi para realizarmos a comunicação
com o protótipo através da internet e, também, termos a possibilidade de criar uma página web
disponibilizando os valores medidos em tempo real na internet, abrindo assim o gama de aplicação
da nossa estação climatológica.
Ademais, pretendemos, também, projetar um circuito que realize comutação entre duas
baterias. Esta comutação ocorrerá da seguinte maneira: ao estar com duas baterias carregadas, o
circuito utilizará apenas uma bateria para alimentar o protótipo até que a mesma descarregue. Ao
descarregar, o circuito comutará a alimentação para a outra bateria e, através do LCD e da
comunicação Wi-Fi, informará ao operador que a outra bateria está descarregada para que a mesma
seja trocada, garantindo, assim, que a estação não desligue, parando as medições. Outro trabalho
que também pretendemos realizar é utilizarmos uma alimentação por meio de energia solar afim
de carregar a bateria que estiver descarregada, dispensando, assim, que o operador necessite trocála.
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RESUMO
As condições do ambiente de trabalho devem ser
favoráveis ao bom desenvolvimento das atividades que
os trabalhadores devem desempenhar. Um dos critérios
que mais influenciam para a boa avaliação do conceito
de ergonomia é o conforto térmico. Baseado nessa
condição, diversas normas nacionais e internacionais
apresentam os patamares necessários que formam um
ambiente ergometricamente favorável ao trabalhador.
Entretanto, mesmo com a tecnologia atual, o
levantamento das características ergonômicas ainda é
realizado de maneira rudimentar e considerando todo o

ambiente de trabalho como um só, isto é, sem considerar
as características de cada setor do mesmo. Nesse
projeto, pretende-se desenvolver um sistema de
medição que permita mesurar individualmente as
características
de
conforto
ergonômico
dos
trabalhadores de uma empresa. Pretende-se também
desenvolver uma plataforma que permita que esses
dados sejam visualizados em tempo real e armazenados
em um sistema de banco de dados, podendo esses ser
acessados tanto por empregados quanto por
empregadores.

PALAVRAS-CHAVE: Conforto, dados, ergonomia, smart clothes, temperatura.

SMART CLOTHES FOR ERGOMETERS APPLICATIONS IN THE WORKPLACE
ABSTRACT
The work environment should provide favorable
conditions for the development of the activities that
workers must perform. One of the criteria that influence
for elevate the level of evaluation of the concept of
ergonomics is the thermal comfort. Based on this
condition, several national and international standards
present the required levels that compose an
ergonometric work area to the operators. However,
besides the actual technology, the monitoring of
ergonometric characteristics have been still done using a

rudimentarily way and consider all the work area as
uniformly, that is, individual characteristics of each area
were not considered. In this project, a measurement
system that allows monitors individually the
ergonometric comfort characteristics of each operator of
the company will be developed. Besides that, a software
platform that stores and shows in real operation time
using database architecture will be developed, allowing
access the data as to workers as to employers.

KEYWORDS: Comfort, data, ergonomics, smart clothes, temperature.
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1. INTRODUÇÃO
Pode-se definir o conforto térmico num determinado ambiente como sendo a sensação de
bem-estar experimentada por uma pessoa, como resultado da combinação satisfatória, nesse
ambiente, da temperatura radiante média (trm), umidade relativa (UR), temperatura do ambiente
(ta) e velocidade relativa do ar (vr) com a atividade lá desenvolvida e com a vestimenta usada pelas
pessoas (RUAS, 1999).
As sensações de conforto térmico são subjetivas, isto é, dependem das pessoas, portanto
um ambiente confortável termicamente para uma pessoa pode ser frio ou quente para outra.
Assim, entende-se como condições ambientais de conforto aquelas que propiciam bem-estar ao
maior número possível de pessoas.
Segundo profissionais de segurança do trabalho, esse assunto deve ser regulado a partir da
comprovação do ambiente insalubre. Entretanto, segundo os mesmos, as formas atuais de
medição para classificação do ambiente não são efetivas, pois são realizadas anualmente, além de
o trabalhador estar à mercê de diversas condições durante um ano inteiro; e difíceis, devido serem
realizadas apenas por técnicos qualificados. A solução para esse problema está nas roupas
inteligentes, pois elas são desenvolvidas para serem integradas ao cotidiano do usuário, estando
ativas a todo o momento (McCAN&BRYSON, 2009). Isso pode ser visto com aplicações como a
“SmartShirt”, que é um dispositivo vestível, usado para ajudar pessoas que sofrem com algumas
desordens que afetam a saúde. O objetivo desse sistema é permitir a integração de médicos e dos
pacientes, de modo que esses realizam acompanhamento não invasivo (McCAN&BRYSON, 2009).
No processo metabólico o homem produz energia interna a partir da transformação dos
alimentos. Essa energia é consumida na manutenção das funções fisiológicas vitais, na realização
de trabalhos mecânicos externos (atividade muscular) e o restante é liberado na forma de calor. A
produção de calor é contínua e aumenta com o esforço físico executado.
O excedente de energia produzida pelo metabolismo humano é transformado em calor
que tem de ser imediatamente liberado para o meio, a fim de que a temperatura interna do corpo
mantenha-se constante. Basicamente são três os mecanismos de troca térmica do corpo humano
com o ambiente: convecção, radiação e evaporação.
Dentre os fatores que influenciam no processo de troca de calor entre o trabalhador e o
meio ambiente, pode-se destacar a vestimenta utilizada pelo mesmo. As vestimentas podem
diminuir a troca térmica por convecção uma vez que são obstáculos ao movimento do ar junto à
pele. Podem diminuir o processo de evaporação do suor num grau que varia conforme a
permeabilidade da roupa ao vapor d'água. Quanto menor a permeabilidade da roupa, menor será
a remoção de calor por evaporação. Vale ainda a observação de que a vestimenta interfere na
troca térmica por radiação, depende esta principalmente da emissividade e absorção de radiação
da roupa e do comprimento de onda da radiação.
No âmbito trabalhista é fundamental que as condições do ambiente sejam favoráveis às
atividades que os trabalhadores irão exercem, de modo que proporcionem um aumento da
produtividade desses.
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Dessa forma, foram criadas diversas Normas Reguladoras (NR) do Ministério do Trabalho,
que estão associadas à ergonomia do trabalho. Elas permitem que essas condições sejam
providas. Uma delas é a NR 17, que especifica: “17.5.1. As condições ambientais de trabalho
devem estar adequadas às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do
trabalho a ser executado”. Da natureza do trabalho, essa norma dá parâmetros para trabalhos que
exijam muito do intelecto e concentração, como: “salas de controle, laboratórios, escritórios, salas
de desenvolvimento ou análise de projetos”.
Mesmo com esses parâmetros, no Brasil, diversos cargos trabalhistas estão em um
contexto de ambiente insalubre. Isso devido às empresas nas quais os trabalhadores atuam não
respeitarem as regras estabelecidas por normas, como a NR 17. Em outros casos, há uma
dificuldade em saber como estão às condições em determinado momento em um setor específico
da empresa, ou até mesmo de um trabalhador. Isso ocorre como resultado do uso de um sistema
de medição lento, anual e complicado, que deve ser feito apenas por pessoas que conhecem as
normas para realizar as medições. Desse modo, as atividades do trabalhador são prejudicadas,
devido as condições ambiente tornarem o ofício desconfortável.
Desse modo, faz-se necessário o investimento em projetos como esse, que irão propor e
executar formas mais efetivas de medir e acompanhar as condições do ambiente de trabalho e
dos trabalhadores, para que dados concretos possam modificar o atual cenário trabalhista. Assim,
esse projeto propõe o desenvolvimento de um sistema que esteja acoplado ao ambiente e a cada
trabalhador, constituindo uma rede de informações sobre as condições térmicas, luminosas,
dentro outras, de locais e de determinadas pessoas em um domínio-específico. O projeto também
visa à criação de um banco de dados, que possa guardar as informações desse sistema, podendo
ser consultado a qualquer momento.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
As condições do ambiente de trabalho afetam diretamente a saúde e produção dos que
nele exercem o ofício. Um dos problemas está relacionado com a temperatura, pois ela irá atuar
diretamente no mecanismo do corpo humano que busca o equilíbrio térmico. Este fará com que
seja liberado suor, caso a temperatura esteja elevada; ou contrações involuntárias, caso a
temperatura esteja muito baixa. Desse modo, a execução do trabalho é prejudicada, pois as
condições tornam o ofício desconfortável (SOARES, 2007). Outros custos humanos que estão
associados às condições desfavoráveis são morte, problemas de saúde, problemas físicos (SOARES,
2007).
Com base na premissa de que para haver conforto térmico numa determinada atividade
física o corpo deve estar em equilíbrio térmico, com a temperatura média de pele (tp) e perdendo
certa quantidade de calor por evaporação do suor (Cev), uma equação que permite, para
determinada combinação das variáveis pessoais (tipo de atividade física e vestimenta), calcular
todas as combinações das variáveis ambientais (temperatura radiante média, umidade relativa,
velocidade relativa e temperatura do ar) que produzem o conforto térmico é apresentada em
Fagner (1970). Essa equação foi chamada de equação de conforto.
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A equação de conforto é complexa e de difícil utilização, por isso uma série de
combinações das variáveis pessoais e ambientais que resultam em conforto térmico foram criadas
de modo a representar o resultado por meio dos chamados Diagramas de Conforto.
Os diagramas de conforto mostram de forma gráfica as combinações das variáveis
ambientais e pessoais que resultam em conforto térmico, todavia, sob o ponto de vista prático,
era necessário conhecer-se o grau de desconforto experimentado pelas pessoas em ambientes
que tivessem condições diferentes daquelas de conforto térmico. Assim, um critério para avaliar
esse grau de desconforto, relacionando as variáveis que influenciam no conforto térmico com uma
escala de sensação térmica é definido em Fagner (1967). Esse critério é chamado de Voto Médio
Estimado (VME).
Os diagramas de conforto e os votos médios estimados (VME) permitem, respectivamente,
verificar a existência do conforto térmico e estimar a sensação térmica das pessoas num ambiente
qualquer. A utilização desses diagramas e dessa tabela para a avaliação do conforto térmico exige,
porém, o conhecimento prévio do valor das variáveis pessoais e ambientais de conforto.
As variáveis pessoais: metabolismo relacionado à atividade executada e o tipo de
vestimenta usada podem ser obtidas por meio de estudos e normas internacionais que
regulamentam essas características. Já as variáveis ambientais, que são temperatura radiante
média, umidade relativa, velocidade relativa e temperatura do ar, devem ser medidas no
ambiente de acordo com procedimentos específicos conforme descrito em (ASHRAE 55, 1992),
(ISO 7726, 1985).

2.1 Ergonomia
Caso o trabalhador esteja em um trabalho que é considerado insalubre, ele pode receber
um adicional no salário. O problema disso é que a caracterização de trabalho que pode causar
doenças ao trabalhador é feita seguindo somente os trabalhos que estão previstos na relação
oficial do Ministério do Trabalho. Então, alguns ofícios podem não receber adicional por
insalubridade, mesmo estando expostos à radiação solar intensa, ruídos, temperaturas elevadas
(PANTALEÃO, 2015). Isso aconteceu com um empregado da empresa Açúcar e Álcool Bandeirantes
S/A, em 2013, que teve o pedido de adicional de insalubridade, devido ter trabalhado em uma
exposição de calor intensa, negado, com a justificativa de que o local onde ele trabalhava não
tinha condições de temperatura regulares, então o poder jurídico não podia usar a Norma
Trabalhista para julgar o caso (PANTALEÃO, 2015).
A ergonomia é uma disciplina que irá trabalhar diretamente com as condições de trabalho
e o trabalhador, envolvendo propostas para a produção de sistemas que propiciem a melhoria do
trabalho humano. Um dos modos de fazer isso é estudando o ambiente no qual o trabalhador está
inserido. Com isso, situações de risco e medidas de segurança podem ser desenvolvidas (SILVA,
2009).
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2.2 Medição do conforto térmico no ambiente de trabalho
O levantamento das variáveis ambientais deve ser planejado com especial atenção às
peculiaridades de cada local e das atividades lá desenvolvidas.
Um caso específico que merece destaque é o da obtenção da velocidade relativa do ar (vr),
que é a velocidade efetiva do ar atuante sobre o corpo humano. Essa velocidade é resultante de
duas componentes:




A velocidade do ar incidente sobre o corpo do trabalhador, considerando o
trabalhador parado. Ela é obtida medindo-se a velocidade do ar no local onde está
sendo desenvolvido o trabalho;
A outra componente relaciona-se ao movimento do corpo do trabalhador na
realização da sua tarefa, considerando-se agora que o ar está parado. Ela é obtida
analisando-se a atividade do trabalhador e calculando-se ou medindo-se a velocidade
dos movimentos executados. Essa componente pode ser desprezada nas atividades
leves, mas tem de ser considerada em algumas atividades médias e nas pesadas nas
quais o movimento do corpo do trabalhador é apreciável.

Para medição da temperatura do ar, esta pode ser medida com termômetros de mercúrio,
termômetros de resistência ou termopares, sendo os primeiros os mais usados principalmente por
questão de custo. Para tanto sugere-se um equipamento com escala mínima de 0 a 50°C, precisão
mínima de ± 0,10°C, exatidão de ± 0,5°C e com tempo de resposta adequado ao número de
medidas a serem executadas.
É importante observar, quando se trata da medição de temperatura do ar, o efeito da
radiação das superfícies circundantes sobre o sensor do equipamento de medição.
No que se diz respeito à medição da velocidade do ar, esta é normalmente obtida com um
termoanemômetro com capacidade para medir velocidades da ordem de 0,05m/s. O sensor deve
ser de preferência unidirecional, do contrário à direção principal da velocidade no ponto de
medição tem de ser determinada.
Para a obtenção do valor médio da velocidade num determinado ponto, deve-se fazer
várias medidas, por exemplo, a cada 15 segundos durante um período de 3 a 5 minutos, a fim de
considerar as flutuações de velocidade normalmente existentes. Para as medições sugere-se um
equipamento com escala mínima de 0 a 10 m/s, exatidão de 0,05 m/s e tempo de resposta da
ordem de 1 a 10 segundos.
Outro parâmetro que deve ser monitorado no tocante a determinação do conforto térmico
é a temperatura radiante média (trm). Esta pode ser definida em relação a uma pessoa e é
determinada valendo-se dos valores da temperatura de globo (tg), da velocidade do ar na altura
do globo (v) e da temperatura do ar (ta).
A tg pode ser definida como a temperatura de equilíbrio medida no centro de uma esfera
oca de cobre, pintada externamente de preto fosco.
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O princípio do cálculo da trm é o de que estando o globo em equilíbrio térmico com o
ambiente, então o calor trocado por radiação entre o globo e as superfícies circundantes é igual ao
calor trocado por convecção entre o globo e o ar.
Por fim, é necessária a determinação da umidade relativa do ar. Para tanto, o equipamento
mais utilizado para a obtenção da mesma é o psicrômetro, embora ela também possa ser obtida
com outros equipamentos como o higrômetro capacitivo e o higrômetro de ponto de orvalho.

2.3 Smart clothes
Smart clothing é um “sistema inteligente” capaz de interpretar e comunicar-se com o
ambiente e as condições nele presentes. As respostas e a coleta de dados podem ser por
transferência de energia elétrica, térmica, mecânica, magnética, ou por processos químicos (CHO,
2009).
Smart clothes pode ser definido como peças de vestuário ordinárias, que tem uma
tecnologia, que usualmente não é vestível, adicionada nela. Isso não pode comprometer as
características originais da roupa, como conforto e durabilidade, sendo preciso integrar as
características dos tecidos e dos eletrônicos, para o sistema funcionar. Este pode executar tarefas
de coletor e transferidor de dados para um computador externo, como em funções de
monitoramento cardíaco, de temperatura ou de umidade (McCAN&BRYSON, 2009). Ademais, em
alguns sistemas é necessário que as medições sejam realizadas diariamente e ininterruptamente
(CHO, 2009).
Computadores vestíveis utilizam tecnologia convencional para conectar os eletrônicos,
necessários para o funcionamento do sistema, as vestimentas. A maioria dos componentes
utilizados não é como materiais têxteis, sendo rígido. Mas, há uma constante busca pela
miniaturização da tecnologia, trazendo benefícios para a área de tecnologias vestíveis (CHO,
2009).
A alimentação desses sistemas é o maior problema, isso devido às formas convencionais de
suprimento elétrico serem rígidas, pesadas, grandes e de pouco tempo de vida útil. Geralmente, a
maior parte de uma smart cloth é o sistema de alimentação. Este deve ser flexível, não
incomodando o usuário. Além disso, as cargas devem durar um longo período e serem projetadas
para que as recargas sejam feitas facilmente. Ademais, deve resistir às lavagens e uso cotidiano
(CHO, 2009).
Energias alternativas vem ganhando espaço, isso inclui a solar, calor corporal, e estímulos
mecânicos. A tecnologia fotovoltaica (PV) vem recebendo diversas pesquisas sobre estruturas
flexíveis (CHO, 2009).
Smart clothing tem potencial de ser utilizado em muitos campos, um dos que traz mais
benefícios é o da saúde, com o monitoramento corporal. O monitoramento fisiológico,
neurológico e cinemático do corpo é crucial para a área de cuidados médicos e bem-estar. Isto é
muito importante, pois com as informações do paciente coletadas, os profissionais podem
detectar e agir sobre riscos de saúde, diagnosticar doenças na fase inicial, recomendar

XII CONGIC | II
II SECITEX

1946

tratamento; fazendo, portanto, que as decisões dos médicos sejam realizadas de acordo com
informações objetivas.

2.4 Aplicações ergonômicas de smart clothes
Uma das formas de aplicar a ergonomia no ambiente de trabalho é com o uso de roupas
inteligentes.
Um dos fatores para o desenvolvimento de um sistema de monitoramento é um ambiente
de gerenciamento e armazenamento dos dados coletados. Uma das formas de criação desse
software externo é por meio de Django. Isto é um framework web gratuito, que é utilizado para
ajudar no desenvolvimento de sites, tornando essa atividade prática e rápida (DJANGO, 2010).
Além disso, o desenvolvimento da aplicação web traz benefícios em relação à comunicação entre
dispositivos, pois implementa o protocolo de comunicação HTTP, que cuida de diversos problemas
que podem ocorrer na comunicação.

3. METODOLOGIA
Atualmente o projeto encontra-se em fase de execução e está sendo desenvolvido
seguindo as etapas abaixo listadas, em paralelo a todo o desenvolvimento, haverá a
implementação do software de gerenciamento e armazenamento de dados, feito em Django:
1. Buscar e testar a plataforma microcontrolada para o desenvolvimento da roupa
inteligente;
2. Encontrar uma solução baseada em conceitos de conforto, comodidade e viabilidade
elétrica para o desenvolvimento de uma peça de vestuário que contenha os medidores
necessários para a estimação do conforto térmico no ambiente de trabalho;
3. Criar o protótipo da roupa;
4. Acoplar o protótipo com o software de gerenciamento e armazenamento de dados
desenvolvido;
5. Testar o protótipo em diversos âmbitos trabalhistas, como mototaxistas, professores,
técnicos de laboratório, de modo a avaliar e submeter o produto a sugestões de
melhoria.

4. RESULTADOS ESPERADOS
Espera-se ter como resultado a integração do sistema desenvolvido no projeto no âmbito
trabalhista, de modo que seja usado por diversas empresas, permitindo que as condições de
trabalho em diversos locais sejam melhoradas. Desse modo trará benefícios para a saúde dos
trabalhadores, além do aumento da produtividade dos mesmos, que beneficiará a empresa.

5. CONCLUSÃO
O trabalho visa apresentar as etapas para o desenvolvimento de um sistema físico,
integrado as roupas inteligentes, que interpretem os dados do ambiente e enviem para um banco
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de dados que deve realizar a mensuração individual de parâmetros que permitam caracterizar do
conforto térmico do funcionário no ambiente de trabalho. Com a metodologia de medição
individual e por meio de aparelhos conectados às próprias vestimentas do empregado, tanto a
empresa quanto o trabalhador poderão ter acesso a dados de extrema relevância no que diz
respeito às condições de trabalho.
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RESUMO
Com o desenvolvimento tecnológico e o crescimento
econômico, o consumo de energia elétrica vem se
tornando cada vez mais expressivo no país. Atrelado ao
consumo, problemas com gastos exacerbados de energia
podem vir a afetar economicamente o consumidor e ao
mesmo tempo o meio ambiente. Pensando nisso, esse
projeto objetiva dar ao usuário um melhor controle sobre
o seu consumo de energia elétrica, por meio de um
sistema no qual o usuário estabelece um limite máximo

para o seu consumo mensal e o sistema calcula e informa
ao usuário um limite diário de consumo no qual o usuário
deverá cumprir, para que ao final do mês, o seu limite
estipulado seja mantido. O sistema é responsável por
monitorar, em tempo real, o consumo da residência ou
estabelecimento e recalcular o limite diário para os outros
dias do mês, caso o usuário ultrapasse seu limite diário. Os
dados monitorados serão visualizados por meio de uma
interface web.

PALAVRAS-CHAVE: Consumo de Energia Elétrica, Meio Ambiente, Interface WEB.

System Monitoring Energy WEB
ABSTRACT
With technological development and economic growth,
energy consumption is becoming increasingly significant
in the country. Trailer consumption, problems with energy
exacerbated costs can come economically affect the
consumer and at the same time the environment.
Thinking about it, this project aims to give the user better
control over their energy consumption, through a system
in which the user sets a cap on your monthly consumption

and the system calculates and informs the user with a
daily limit of consumption in which the user must comply
to the end of the month, its limit set is maintained. The
system is responsible for monitoring, in real time,
consumption of residence or establishment and
recalculate the daily limit for the other days of the month,
if you exceed your daily limit. The monitoring data will be
viewed through a web interface.

KEYWORDS: Consumption of Electricity, Environment, WEB interface.
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1. INTRODUÇÃO
Até o fim do século 18, eletricidade e magnetismo eram ciências totalmente desconectadas entre
si, consideradas apenas como curiosidades de laboratório. Em ambos os casos, conheciam-se
apenas fenômenos estáticos, em que não havia movimentação de cargas, ou seja, corrente elétrica.
Os experimentos realizados que mostraram alguma relação entre a eletricidade e a magnetismo só
foram feitos no início do século 19, onde se verificaram os efeitos magnéticos das correntes. Com o
experimento de Faraday, ele mostrou o fenômeno de indução eletromagnética, ou seja, a variação
de campos magnéticos com o tempo produzia campos elétricos.
A eletricidade se tornou a principal fonte de luz, calor e força utilizada no mundo moderno.
Atividades simples como assistir à televisão ou navegar na internet são possíveis porque a energia
elétrica chega até a nossas residências. Grande parte dos avanços tecnológicos que alcançamos se
deve à energia elétrica.
O primeiro passo para produzir energia elétrica é obter a força necessária para girar as turbinas
dos geradores que transformam a energia mecânica (movimento) em energia elétrica. Essa força
pode ser obtida de diversas fontes de energia primária. Em países como o Brasil, que possui muitos
rios com grandes desníveis, uma das soluções mais econômicas para fazer girar as turbinas é
aproveitar a força das águas, construindo usinas hidroelétricas.
O consumo residencial tem crescido gradativamente. Segundo dados do Ministério de Minas e
Energias, o consumo energético das residências nos últimos 11 anos cresceu quase 50% (EPE, 2015).
Tendo em vista a preocupação cada vez maior com os recursos ambientais e os recentes
aumentos na tarifa da energia elétrica para os brasileiros. O aumento na tarifa sobre o KWh obriga
o consumidor a se preocupar cada vez mais com seus gastos de energia, caso ao final do mês não
queira se surpreender com valor da conta, devido a valores muito elevados. O valor médio de 33%
de aumento nas tarifas residenciais foi determinado pela ANEEL (Agência Nacional de Energia
Elétrica), devido a recentes mudanças no seu sistema de produção e distribuição de energia.
Em relação ao consumo de energia, estudos comprovam (Darby, 2006) que a maioria das pessoas
não possui plena consciência sobre o montante de energia que está sendo utilizado. Desta forma,
torna‐se mais difícil saber que mudança de atitude no dia-a‐dia poderia resultar em práticas mais
eficientes, a fim de diminuir o consumo de energia.
Assim, sistemas de monitoramento em que é possível acompanhar a evolução do consumo se
tornam uma ferramenta que propicia a prática do uso racional da energia elétrica. Portanto, o
sistema proposto é uma forma eficiente de fornecer informações, as quais permitem aos
consumidores observar como as mudanças de hábitos alteram os gastos com energia elétrica de
forma mais rápida.
Pensando em um maior poder de controle dos usuários com seus gastos energéticos, esse
projeto será desenvolvido afim de que as pessoas mais preocupadas com seus gastos, seja por
motivos econômicos ou ambientais, possam, em tempo real, saber o consumo de energia elétrica
de sua residência e estipular uma meta de consumo diário.
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Descrição do Sistema
O sistema proposto é capaz de medir e calcular, em tempo real, diversos parâmetros
elétricos, tais como tensão, corrente, potência ativa, e fator de potência, energia consumida e
custos. É constituído por um dispositivo de aquisição de dados que efetua a leitura dos sinais de
tensão e corrente por meio de sensores. Os sinais lidos serão então condicionados de forma a ajustalos ao níveis exigidos pelo Arduino, uma plataforma de prototipagem eletrônica. Os sinais lidos pelo
Arduino são multiplicados gerando, assim, a potência instantânea. Em seguida passa por um
integrador e depois os parâmetros elétricos desejados são calculados. Estes resultados são enviados
para um display de cristal líquido para a visualização local e para uma interface web para
visualização remota dos parâmetros elétricos.
A medição da tensão é feita por um Sensor de Tensão por Efeito Hall que possui a capacidade
de medir tanto tensão contínua como alternada em um único instrumento. O funcionamento de
sensor de efeito Hall consiste na geração de um campo elétrico transversal a um condutor, quando
este está imerso em um campo magnético e é percorrido por uma corrente elétrica. O modelo
escolhido para o projeto é o LV25-P, fabricado e comercializados pela LEM. Já a medição de corrente
é feita por um Sensor de Corrente por Efeito Hall que é dispositivo semicondutor que gera um sinal
de corrente quando é inserido em um campo magnético e uma tensão é aplicada a ele.
O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica projetado, tendo como o objetivo
principal permitir o desenvolvimento de controle de sistemas interativos de baixo custo e de uma
forma acessível a todos. O Arduino possui um microcontrolador Atmel com entrada/saída embutido
e a linguagem de programação é essencialmente C/C++. Uma aspecto importante é a possibilidade
de interligar o microprocessador a outros módulos, conhecidos como Shields, que são capazes de
estender a capacidade da placa. Neste projeto será utilizado o Ethernet shield que se conecta à rede
fazendo com que o microcontrolador possa enviar e receber dados da internet ou rede local.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A medição do consumo de energia elétrica é realizado através de medidor de energia elétrica.
Este dispositivo pode ser de dois tipos: eletromecânico ou eletrônico. O eletromecânico utiliza o
princípio da indução eletromagnética para o seu funcionamento e o eletrônico funciona através
circuitos integrados. Ao contrário dos medidores eletromecânicos monofásicos que medem apenas
o consumo de potência ativa, os medidores eletrônicos podem realizar várias tarefas
simultaneamente em um mesmo equipamento. Os medidores eletrônicos além da potência ativa
pode medir potência reativa, potência aparente, demanda máxima, fator de potência, tensão e
corrente.
Com o advento, a popularização e a miniaturização dos sistemas microprocessados tornou-se
possível utilizar um novo método de medidas. Este método baseia-se na amostragem dos sinais de
tensão e de corrente através de pares de amostras (V,I) uniformes e equidistantes e cujos valores
ao longo do período ficam disponíveis em um buffer de memória para o tratamento numérico. Na
verdade, a partir destas amostras pode-se calcular em princípio todas as grandezas inerentes aos
dois sinais, como por exemplo, valores médios, eficazes, de pico, potências e respectivas energias
ativa, reativa total, reativa de defasamento, reativa de distorção, aparente, fator de potência, fator

XII CONGIC | II
II SECITEX

1951

de deslocamento, fator de forma, harmônicos, impedância, etc. Com as amostras dos sinais podese ainda fazer oscilografia, funções de proteção, supervisão, entre muitas outras possibilidades.
Existem basicamente dois métodos para o cálculo destas grandezas. O primeiro apela a uma
aproximação de integrais definidas através de somatórios e o segundo utiliza o espectro harmônico
calculado pela transformada discreta de Fourier (DFT), no qual os valores dos harmônicos, fase e
amplitude, são usados para se calcular as demais grandezas do sinal. Cada processo tem suas
vantagens e desvantagens, mas ambos partem dos valores das amostras previamente aquisitadas.
A grande vantagem do primeiro método (aproximação integral) é a velocidade e a exatidão na
obtenção dos valores das grandezas (tensão eficaz, potência ativa, etc.). Porém ele se mostra
ineficaz para o cálculo de certas grandezas, como por exemplo, a Potência Não Ativa de Distorção,
o Fator de Distorção e a distribuição espectral das harmônicas. O segundo método (Transformada
de Fourier) é mais lento, porém podem-se extrair aquelas importantes informações do sinal (ou
sinais). Neste caso, com vistas a reduzir o tempo de processamento utiliza-se, via de regra, a
transformada rápida de Fourier (FFT), que, no entanto, uma importante premissa tem que ser
cumprida: o número de amostras deve ser sempre um número inteiro positivo. Porém, isto é
razoavelmente fácil de ser conseguido. Alguns estudos matemáticos foram feitos para executar uma
FFT com um número de amostrar qualquer, os resultados de desempenho ficaram entre a DFT e a
FFT pura.
Um dos primeiros trabalhos sobre o assunto surgiu em 1974(Turgel, 1974) no qual é
mostrado que é possível, através da realização da operação integral por aproximação somatória,
obter os valores das grandezas envolvidos nos sinais. O objetivo básico deste trabalho foi o de
mostrar em primeiro plano os resultados de um medidor universal baseado na amostragem dos
sinais, em que o wattímetro, dentro de certas circunstâncias, tenha atingido a exatidão de 0,015%.
O princípio do processo consiste em amostrar um período completo de um sinal (ou de dois sinais
para o caso de potência, energia, demanda impedância, etc.) através de amostras regularmente
espaçadas, em número suficiente e com resolução adequada, em número de bits, para se alcanças
uma determinada exatidão. Os valores das amostras são armazenados sob a forma binária em um
trecho de memória que, ao final da amostragem do período, serão numericamente manipulados
para que se obtenha os valores das grandezas.
Em 1998 um artigo (Nyarko, 1998) apresentou um wattímetro digital de precisão melhorada
para sinais distorcidos. O algoritmo utiliza um método de compensação trapezoidal para compensar
os efeitos de amostragem não sincrona que pode ocorrer com uma compensação do intervalo de
amostragem. Ao contrário da interpolação de software utilizado na literatura, uma abordagem de
hardware simples é utilizado para determinar a fracção de um intervalo de amostragem que irá
resultar na amostragem síncrona. A regra trapezoidal é aplicada ao produto da tensão e sinais de
corrente, simultaneamente amostrado, durante um número inteiro de ciclos do sinal de base, tendo
em conta a compensação trapezoidal. O resultado é exibido em uma unidade de LCD.
Já em 2008 um trabalho (Sarkar & Sengupta, 2008) mostrou que os erros podem ser
reduzidos para medição da potência ativa em condições não senoidais e de tempo variando de
convencional wattímetro digital de amostragem regularmente espaçadas (RSSDW), devido à
existência de uma tensão mais elevada ordem e correntes harmônicas e assincronia entre a
frequência fundamental do sinal e taxa de amostragem. Este artigo apresentou uma concepção e
implementação de um wattímetro modificado o espaçamento regular de amostragem digital,
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chamado de M-RSSDW, imune a inconvenientes mencionados acima de RSSDW. O método proposto
utiliza uma técnica de integrador de primeira ordem para diminuir os efeitos de harmônicos de
ordem superior. O erro de truncamento durante a assincronia também foi reduzido utilizando
método de compensação numérica. Os resultados dos testes de laboratório confirmar a precisão do
M-RSSDW tanto em condições estáticas e dinâmicas.
E em (Aguilar et al., 2014) foi avaliado um método para compensar a influência da amplitude
e fase dos conversores analógico-para-digital (ADC) e transdutores utilizados no wattímetro
amostragem CEM. A influência do ADC foi testado e um algoritmo de compensação de amplitude e
fase foi implementado. Algoritmo semelhante foi também desenvolvido para compensar a
influência dos shunts e divisores resistivos. Este método aumentou a precisão da amostragem digital
wattímetro CEM, especialmente na presença de harmônicas de alta frequência.
De um modo geral, a maior parte dos sistemas de medição de energia não disponibilizam os
dados para visualização em tempo real e não possuem um preço muito acessível. Porém, para o
consumidor utilizar práticas mais eficientes para redução do consumo de energia é fundamental
que ele tenha plena consciência dos gastos de energia elétrica em tempo real. Portanto, propõe-se
desenvolver um sistema de monitoramento, em tempo real, do consumo de energia elétrica de
baixo custo e os dados podem ser visualizados por meio de uma interface WEB.

3. METODOLOGIA
Neste projeto será realizada uma pesquisa experimental que iniciará com o desenvolvimento
das atividades de estudos e de planejamento das ações para realização do projeto.
Dentre as atividades de estudo, haverá uma continuidade do levantamento bibliográfico, de
forma mais aprofundada, para subsidiar com mais propriedade o tema desse trabalho. Entre os
temas de estudo, destacam-se: Medição de Energia Elétrica, Programação e Sustentabilidade
Ambiental.
Em seguida, serão realizados o projeto e o desenvolvimento do circuito de medição,
programação do microcontrolador, projeto e programação do banco de dados e desenvolvimento
da interface web.
O sistema proposto deverá funcionar da seguinte forma: o usuário deve inserir o valor, em
reais, que pretende pagar em sua conta de energia ao final do mês ou inserir seu consumo máximo
mensal desejado. Então, o sistema calcula a meta de consumo diário e compara com o consumo
medido. Se essa meta for ultrapassada o sistema automaticamente recalcula a meta de consumo
diário para os outros dias do mês. E os dados podem ser visualizados por meio de uma interface
web. Além disso, quando a meta de consumo diário se aproximar de 80% o sistema envia uma
mensagem de alerta para o usuário.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Este trabalho está na fase inicial de continuidade do levantamento bibliográfico, de forma
mais aprofundado, e estudo do tema.
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Neste trabalho foi utilizado o microcontrolador ATmega2560 que faz a leitura da tensão
elétrica, da corrente elétrica, calculará os parâmetros elétricos e enviará para interface WEB. A
leitura da tensão e corrente é feita pelas entradas analógicas, do microcontrolador, que trabalha
internamente com dados digitais, portanto é necessário traduzir o sinal analógico para valor digital.
Esse processo é feito pelo conversor analógico para digital (conversor A/D). O conversor A/D
quantifica o valor analógico conforme a quantidade de bits de sua resolução. O microcontrolador
utilizado possui 10 bits resolução que caso trabalhe com a referência, do conversor A/D, em 5 V o
5

menor valor lido será aproximadamente 1024 = 4,88 mV.
Assim, para compreender melhor a importância do número de bits no processo de conversão
foi desenvolvido um programa no Matlab que recebe um sinal de entrada e o número de bits do
conversor, e realiza a amostragem do sinal, gera o sinal quantizado e o erro de quantização.
Na Figura 1 são apresentados um sinal senoidal com frequência de 60 Hz e amplitude de 5
Vpp, e o sinal quantizado com 3 bits de resolução. Observa-se um diferença considerável entre o
sinal original e o sinal quantizado com 3 bits de resolução. Já na Figura 3 observa-se uma ótima
concordância entre o sinal original e o sinal quantizado com 10 bits de resolução.
Na Figura 2 é apresentado o erro de quantização, para uma conversão com 3 bits de
resolução, que fica um pouco acima de 600 mV. Na Figura 4 é apresentado o erro de quantização,
para uma conversão com 10 bits de resolução, que fica abaixo de 5 mV. Verifica-se que o aumento
do número de bits reduz consideravelmente o erro de quantização.

Figura 1: Sinal original e sinal quantizado para um conversor com 3 bits de resolução.

XII CONGIC | II
II SECITEX

1954

Figura 2: Erro de quantização para um conversor com 3 bits de resolução

Figura 3: Sinal original e sinal quantizado para um conversor com 10 bits de resolução

Figura 4: Erro de quantização para um conversor com 10 bits de resolução
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5. CONCLUSÃO

Além dos motivos financeiros, o controle com os gastos de energia contribui também com o
meio ambiente. Pois, um sistema de monitoramento de consumo, em tempo real, possibilita a
utilização de práticas mais eficientes para redução do consumo de energia elétrica.
Portanto, este projeto se configura como uma ferramenta para suprir a necessidade dos
cidadãos que desejam ter total controle sobre os seus consumos de energia elétrica, devido a causas
ambientais ou econômicas. Dessa forma, monitorando, em tempo real, o consumo da residência e
podendo definir metas de consumo para cada dia.
Além disso, verificou-se através de simulações que o aumento do número de bits do
conversor reduz drasticamente o erro de quantização.
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RESUMO
Na busca por redução do consumo de energia elétrica
em ambientes domésticos, diversas medidas vêm sendo
tomadas. Desse modo, sabendo que o consumo de um
refrigerador pode variar de 15 a 30% do consumo mensal
em uma residência, realizar ações que venham a reduzir
seu consumo pode representar uma economia
significativa no orçamento doméstico. Dentre os
principais componentes de um refrigerador, o
compressor é, sem dúvida, o maior responsável pelo
consumo de energia elétrica, uma vez que é o “coração”
do equipamento fazendo com que o ciclo de refrigeração
possa ocorrer. Contudo, para que possa funcionar, o
compressor deve receber a “ordem” do termostato.
Diante disso, o presente trabalho visa estudar o

comportamento de atuação de um termostato mecânico
em um refrigerador doméstico, para que possa ser
conhecido o tempo que o compressor esteja no modo on
ou off, e, consequentemente, as temperaturas em que
ele é levado a acionar ou desligar. A partir desses dados,
será possível propor uma solução de redução de
consumo de energia que faça uso de um termostato
digital programado para atuar em faixas de temperaturas
próximas às de trabalho do refrigerador, mas que
permita ao compressor mais tempo na sua função off,
reduzindo o consumo e aumentando a sua vida útil, sem
perder a qualidade nas funções de refrigeração para a
qual o equipamento foi desenvolvido.

PALAVRAS-CHAVE: Refrigerador, economia de energia, compressor, termostato.

WORKING RANGE STUDY OF A REFRIGERATOR AIMING ENERGY SAVING
ABSTRACT
Searching for reduction of energy consumption in homes,
several measures have been taken. Thus, knowing that
the consumption of a refrigerator can vary from 15 to
30% of the monthly consumption in a home, take actions
that will reduce their consumption can represent a
significant savings. Among the main components of a
refrigerator, the compressor is undoubtedly the most
responsible for energy consumption, since it is the
"heart" of the equipment causing the refrigeration cycle
may occur. However, for it to work, the compressor
should receive the "order" of the thermostat. This work

aims to study the performance behavior of a mechanical
thermostat in a home refrigerator, so it can be known
how long the compressor is in on or off mode and the
temperatures at which it is carried on or off.
From these data, it may be possible to propose an energy
consumption reduction solution that makes use of a
digital thermostat programmed to operate at
temperatures ranges to cooler work but allowing the
compressor longer in function off , reducing consumption
and increasing its life without losing quality in cooling
functions for which the equipment was developed .

KEYWORDS: Refrigerator, energy saving, compressor, thermostat.
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1. INTRODUÇÃO
O refrigerador é considerado um dos mais importantes equipamentos de uma residência. Seu
consumo representa mais de um quarto do consumo de energia. Assim, na busca por soluções que
tragam economia na conta de energia de uma casa, não se podendo simplesmente retirar esse
equipamento de uso, é importante que medidas sejam adotadas que visem minimizar o seu consumo.
Para reduzir o consumo de energia de um refrigerador, diversas medidas devem ser adotadas,
como, por exemplo: evitar abri-la constantemente; manter a porta bem fechada e vedada; não levar
alimentos quentes para dentro da geladeira; evitar sujeira no condensador, bem como não colocar
roupas para secar; manter a geladeira em certa distância da parede, assim como em ambiente arejado,
entre outras tantas medidas que podem ser facilmente encontradas pela internet, livros, apostilas e
mesmo em manuais de fabricantes.
Contudo, mesmo adotando todas as medidas recomendadas, o equipamento ainda continuará
consumindo uma quantidade significativa de energia. Por esse motivo, o presente trabalho foi
pensado de modo a propor uma forma de economizar no consumo de energia interferindo no modo
de funcionamento do refrigerador, mais especificamente, na atuação do tempo de funcionamento do
compressor.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A energia, em suas mais variadas formas, sempre foi recurso essencial para o
funcionamento e manutenção da vida em sociedade. A eletricidade destaca-se como um dos
recursos energéticos fundamentais na sociedade contemporânea, tornando-se indispensável para
a realização das diversas atividades diárias. (FOURNIER e PENTEADO, 2010) Dentre os
equipamentos utilizados seja em ambientes residenciais, comerciais e industriais, os
equipamentos de refrigeração são muito usados em sistemas de conservação de alimentos e
bebidas. De acordo com o relatório Procel, os refrigeradores representam 27% do consumo de energia
de uma residência. (PROCEL, 2007).
O sistema de refrigeração de um refrigerador é composto pela união entre compressor,
condensador, dispositivo de expansão, evaporador e, no interior desses componentes, o fluido
refrigerante que circula. Dividido em duas partes, de alta e baixa pressão, o processo de refrigeração
começa pelo compressor, que comprime o fluido refrigerante que vem do evaporador na fase gasosa,
elevando sua pressão e temperatura, enviando ao condensador. Lá chegando, o calor é transferido
para o meio ambiente, fazendo com que a sua temperatura diminua e ocorra o processo de mudança
da fase gasosa para líquida, que é a condensação. Na sequência, o fluido refrigerante passa pelo
dispositivo de expansão chamado de tubo capilar, que restringe a sua passagem para o evaporador,
fazendo com que a sua pressão diminua. Evaporando ao longo do evaporador, o fluido refrigerante
absorve o calor dos alimentos de dentro da refrigerador, até retornar ao compressor, reiniciando-se o
ciclo de refrigeração. (LAUAND, 1998), (DOSSAT, 2004) e (SILVA e SILVA, 2008).
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Atuando como um dos principais componentes do sistema de refrigeração, o compressor é
responsável pelo maior consumo de energia de um refrigerador. Desse modo, um compressor
com capacidade frigorífica de 100 W e que funcione no modo on e off, com duração média de 50%
do tempo ligado, significaria ao longo de um dia (24 horas) um consumo em torno de 1,2 kWh,
totalizando em um mês de trinta dias o equivalente a 36,0 kWh.
O termostato, por sua vez, é um componente elétrico da geladeira que permite o ajuste da
faixa de temperatura de operação, atuando de modo a fechar e abrir contatos elétricos que,
conectados ao compressor, permitem que esse seja acionado ou desligado, conforme a
temperatura que estiver no interior da geladeira. (FUPAI/EFFICIENTIA, 2005). Podendo ser
mecânico ou digital, na maior parte dos refrigeradores residenciais os termostatos são do tipo
mecânico, programados de fábrica para atuarem numa faixa já pré-estabelecida. Por esse motivo,
os usuários não têm como mudar essa faixa de atuação dos termostatos.
Dessa forma é que o presente trabalho pretende avaliar a faixa de temperatura de atuação
de um refrigerador em que o compressor é acionado e desligado, a partir da ação do termostato
mecânico.

3. METODOLOGIA
O presente trabalho é parte de um projeto que está dividido em duas etapas, sendo apenas
a primeira etapa apresentada neste documento. A primeira etapa consiste em estudar o
desempenho de um refrigerador e a segunda etapa visa a inserção de um termostato digital de
modo a observar as reduções de consumo de energia do equipamento.
Uma vez que o trabalho vem sendo desenvolvido no IFRN Campus Santa Cruz, foi escolhido
um refrigerador do campus que pudesse ser estudado e, assim, executado o projeto. Desse modo,
o grupo escolheu um refrigerador vertical com as características descritas na Tabela 1.
Tabela 1:Características do equipamento.

Tensão

Volume

Fluido
refrigerante

220 V 60 Hz

578 L

R134a

Pressão de
trabalho

Condições
ambientais

190 psi (alta)

32 ºC (máx.)

15 psi (baixa)

65% UR (máx.)

Potência do
Compressor
454 watts

3.1. Avaliação da faixa de faixa de temperatura do refrigerador
Para realizar a identificação da faixa de trabalho do equipamento selecionado, foi utilizado
um termohigrômetro digital de mesa com dois sensores, interno e externo e um relógio para
marcar o tempo de duração em que o compressor passava no modo on ou off.
Inicialmente, o refrigerador foi desligado de modo a que a temperatura interna ficasse
igual à externa. O sensor móvel do termohigrômetro foi fixado no interior do refrigerador próximo
ao seu termopar, de modo a que se fosse obtida a temperatura mais próxima da que o
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equipamento estava programado para trabalhar. A base do termohigrômetro foi mantida na parte
superior externa do refrigerador.
Com tudo preparado, o termostato do equipamento foi, então, fixado na faixa de menor
trabalho e assim o equipamento foi ligado na tomada e os dados passaram a ser coletados da
seguinte forma: com o cronômetro acionado juntamente com o equipamento, a temperatura
externa, interna e o tempo foram registrados toda vez que o compressor acionava ou desligava.
Uma tabela de dados foi gerada, constando, além dos dados acima mencionados, o tempo que o
compressor passou ligado ou desligado. O processo foi analisado por cerca de três horas. Ainda
em um dado momento foi escolhido abrir a porta do refrigerador, de modo a observar o
comportamento do acionamento do compressor.
Por fim, para uma redução de consumo de energia do refrigerador, é apresentada uma
proposta que faça uso de um termostato digital, etapa essa que está sendo desenvolvida na
segunda parte do projeto e que terá os resultados apresentados em outro trabalho.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 Identificação da faixa de trabalho do refrigerador
A Tabela 2 apresenta os dados coletados do refrigerador e a Figura 1 apresenta o gráfico
gerado a partir desses dados.
Tabela 2: Dados coletados do funcionamento do refrigerador.

Temperatura
externa ºC
27.4

Temperatura
interna ºC
27.4

Duração do
cronômetro (h:min)
0

Tempo On/Off
(h:min)
0

27.4

-5.8

0:51

0:51

On

27.4

1.5

1:02

0:11

Off

28

-5.6

1:16

0:14

On

28.1

1.3

1:27

0:11

Off

28.2

-5.6

1:41

0:14

On

28.2

1.3

1:52

0:11

Off

28.4

-5.5

2:05

0:13

On

28.5

2,0

2:10

0:05

Off

28.8

-5.2

2:23

0:13

On

28.8

1.2

2:34

0:11

Off

28.9

-5.1

2:47

0:13

On
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Figura 1: Faixa de trabalho do refrigerador estudado.

Os dados indicam que a faixa de trabalho do refrigerador se dava entre -5,6 e 2,0 ºC, ou
seja, o termostato do equipamento aciona o compressor quando a temperatura atinge no máximo
2,0 ºC e desliga quando chega em torno de -5,6 ºC. Desse modo, pode-se considerar como sendo a
temperatura média no interior do equipamento como sendo de -3,8 ºC.
Com relação à temperatura externa, nota-se um aumento pouco significativo passando de
27,4 para 28,9 ºC durante o experimento, o que, certamente, pouca influência exerceu sobre as
variações dos dados coletados de tempo de compressor on/off e da temperatura no interior do
refrigerador.
Excetuando-se o decaimento brusco da temperatura no início do procedimento, é possível
concluir que existe uma estabilidade no processo de manutenção da temperatura no interior do
refrigerador. De acordo com os dados de tempo em que o compressor passou ligado e desligado, é
possível afirmar que para cada 13 minutos ligado ele passa 11 minutos parado, totalizando um
percentual de 46% do tempo desligado e 54% ligado.
Na Tabela 2, quando o cronômetro marcou 2:10, é possível constatar que o compressor
passou pouco tempo para acionar novamente, em torno de apenas 5 minutos, diferente do tempo
médio observado ao longo do experimento. Nesse momento a porta do refrigerador foi aberta e,
por isso, com uma troca de calor mais rápida do compartimento interno do refrigerador com o
ambiente externo, a temperatura subiu mais rápida e, assim, o compressor foi chamado a atuar
num tempo menor, ratificando a informação de que a porta aberta provoca aumento do consumo
da energia elétrica do refrigerador.
Com esses dados, juntamente com a potência do compressor, é possível estimar que por
dia esse equipamento consome em torno de 5,88 kWh, totalizando ao final de 30 dias um
consumo médio de 176,5 kWh.
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4.2 Proposta de redução de consumo
Para uma redução no consumo do equipamento em estudo, sem que para isso haja uma
perda na qualidade do funcionamento, é proposto o uso de um termostato digital que possa atuar
no refrigerador sem que, para isso, seja necessário fazer qualquer modificação no sistema interno
do equipamento.
No momento, o experimento está sendo preparado para que sejam obtidos os dados reais
da economia, contudo, a partir de experimentos prévios, espera-se que, ajustando a temperatura
média de trabalho para em torno de -3,4 ºC, e mantendo programado um tempo definido de
atuação do compressor, baseado nos dados coletados desse estudo, ao se aumentar apenas um
minuto do seu tempo médio de funcionamento, de 13 para 14 min, o compressor permitirá à
câmara do refrigerador atingir uma temperatura mínima menor que a atual. Contudo, o tempo em
que passará desligado até atingir a temperatura máxima, será de pelo menos 2 minutos a mais.
Em termos percentuais, enquanto que no caso atual, conforme programação pré-determinada do
fabricante o refrigerador esteja trabalhando em média 54% do tempo, nessa proposta, já haveria
uma redução para cerca de 51,8%, representando, no final de trinta dias uma redução de mais de
7 kWh.

5. CONCLUSÃO
Ao final dessa primeira etapa do projeto, foi possível estabelecer a faixa de trabalho do
refrigerador em estudo, que se dava entre -5,6 e 2,0 ºC com a temperatura média de -3,8 ºC.
Também foi possível estimar sua faixa de consumo mensal, além de demonstrar que ao abrir a
porta do refrigerador, o compressor é levado a trabalhar mais rapidamente, gerando maior
consumo de energia.
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RESUMO
A gasolina comercial é uma substância destilada do
petróleo utilizada, principalmente, como combustível em
motores à explosão, basicamente composta por
hidrocarbonetos que em sua grande maioria é gerada a
partir do craqueamento catalítico e tem como produto
base a nafta. Este trabalho apresenta o estudo de
parâmetros físico–químicos da gasolina tipo C, comum e
aditivada, e da nafta, obtidos através dos processos de

teor de álcool, pH, turbidez, densidade, análise visual
(cor) e condutividade, tais procedimentos são
imprescindível na análise da qualidade da gasolina e são
realizados de forma rápida e sem maiores custos, outro
teste realizado foi o da curva de destilação simples,
indispensável para obter-se resultados relacionados a
volatilidade e desempenho do combustível nos motores,
tal característica influencia diretamente no consumo.

PALAVRAS-CHAVE: Parâmetros físico-químicos, Curvas de destilação, Volatilidade, Consumo.

THE METHOD OF DISTILLATION AND THE ASSOCIATED TECHNOLOGY FOR
AUTOMOTIVE ENGINES
ABSTRACT
Commercial gasoline is distilled substance of oil mainly
used as fuel in internal combustion engines, consisting
primarily of hydrocarbons mostly is generated from
catalytic cracking and its base product naphtha. This
paper presents the study of physical - chemical
parameters of gasoline type C common and additives,
and naphtha obtained through the alcohol content

processes, pH, turbidity, density, visual analysis (color)
and conductivity, such procedures are essential in
analyzing the quality of petrol and are carried out quickly
and without major costs, another test carried out was
the simple distillation curve necessary to obtain results
related to volatility and performance of fuel in engines,
such a feature directly influences consumption.

KEYWORDS: Physico-chemical parameters, curves of distillation, volatility, consumption.
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1. INTRODUÇÃO
O principal objetivo da indústria automobilística é atender as necessidades do seu cliente
atribuindo diferenciais em sua tecnologia. A busca por carros mais baratos, confortáveis, de baixa
emissão de poluentes e de baixo consumo de combustível passou a ser as principais exigências do
consumidor. Mesmo com a venda de carros em baixa no Brasil, desde junho de 2013, com a marca
de queda de 7,8%, e perdura de acordo com a pesquisa até janeiro de 2016, com a marca de -18%,
segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro Geografia e Estatística), é notório que nos últimos
anos o preço da gasolina subiu absurdamente, e, com isso, possuir carros com baixo consumo
tornou-se prioridade. Uma das primeiras alternativas da engenharia brasileira foi adotar a
tecnologia dos carros flex-fuel, assim ficava a critério do cliente abastecer de acordo com o
combustível (etanol/gasolina) que apresentasse melhor custo-benefício naquela determinada
condição (clima, tipo de marcha utilizada, zona urbana ou estrada asfaltada, carro com ou sem ar
condicionado ligado e mala cheia ou não). Para avaliar o uso de cada combustível (etanol ou
gasolina), existem ainda outras diferenças relativas às propriedades químicas, dentre as quais está
inserida a volatilidade, determinada através do procedimento da Curva de destilação.
Volatilidade é a principal propriedade para identificar se a gasolina é de boa qualidade, pois
de acordo com sua vaporização pode-se atribuir bons desempenhos, ou não, do motor na queima.
Esta propriedade influencia desde o momento de partida do carro, seu desempenho e
desenvolvimento rápido do motor, assim como na quilometragem rodada (autonomia) por cada
combustível.
Diante disso, foram realizados testes com a gasolina comercial comum, aditivada e a nafta
para avaliação do desempenho dos destilados com o aumento de temperatura e, estas, foram
comparadas com a curva de destilação do etanol realizadas pela ANP (Agência Nacional de
Petróleo). Outro fator importante a ser analisado é o teor de álcool presente na gasolina, muitos
donos de postos e distribuidoras de combustíveis realizam a mistura da gasolina com outros
solventes mais baratos, o mais utilizado é o álcool. Isto ocorre para que eles possam lucrar em
cima do prejuízo dos donos dos automóveis. Segundo a ANP a percentagem obrigatória de etanol
anidro presente na gasolina, comum e aditivada, é de 25%, mas de acordo com o Ministro de
Minas e Energia, Eduardo Braga, este teor passou a ser de 27% a partir do dia 16 de março de
2015, e está em vigor até o presente momento, sendo a margem de erro de 1% para mais ou para
menos. Caso este valor seja ultrapassado poderá comprometer a qualidade do produto podendo
ocorrer falhas mecânicas, corrosão, além de que é constituído crime de acordo com a legislação.
No presente trabalho foi realizada ainda a medição de outros parâmetros físico-químicos como:
pH, turbidez, condutividade, densidade, aspecto visual (cor) e teor de álcool. Os parâmetros
citados foram comparados com as normas da ANP para identificar a boa qualidade do combustível
analisado. Através desta sistemática foi possível avaliar previamente, com menores gastos
(análises de bancada), futuros desempenhos dos motores na queima de combustíveis e, ainda, a
emissão de poluentes na atmosfera.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O grande problema que enfrentamos em relação a gasolina, é a sua adulteração, e segundo
Gisele Mendes, 2012 cita que “Mensalmente, a ANP lança boletins que avaliam a qualidade dos
combustíveis automotivos brasileiros”, e também que, “A redução do número de não
conformidades apresentadas nos últimos doze anos é reflexo da atuação ágil e eficiente da ANP e
de seus conveniados no controle da qualidade da gasolina automotiva comercializada no Brasil e,
sobretudo, no estado de Minas Gerais. Sendo assim, isso serve de grande ajuda aos consumidores,
para terem certa segurança de onde podem abastecer o seu veículo.
Já Costa, L. P.; Carvalho, F. R. e Stragevitch L. realizou estudos sobre a volatilidade nos
carros flexs, mostrando que esses, por sua vez, vem ganhando mercado no Brasil, o que ajuda
bastante no quesito diversidade da escolha no combustível, assim como, na economia, já que
possuí a opção de abastecimento com álcool, caso esse seja mais viável e tiver com preço em
baixa, este cita “Uma possível alternativa para o consumidor reduzir esses efeitos poderia ser os
motores projetados para funcionar com misturas de gasolina e álcool hidratado em qualquer
proporção. Esta tecnologia é chamada “Flex Fuel”, em que o motor de combustão interna do
veículo é adaptado para funcionar com álcoois (etanol ou metanol) e gasolina”. Nesse trecho os
autores falam da relação dos 2 combustíveis que podem ser usados no carro flex e na relação dos
carros não flex quando se usa gasolina adulterada, o que pode vim a danificar o carro com o
tempo.

3.

METODOLOGIA
3.1. Coletas das amostras

As amostras foram coletadas em um posto de Natal/RN, durante a segunda semana do
mês de julho de 2016 em recipientes bem conservados e sem vazamento, com selo legalizado do
INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade). Foram adquiridos 2 litros
de gasolinas tipo C: 1 litro é de gasolina comum e 1 litro de gasolina aditivada; amostrou-se
também 1 litro de nafta que foi cedida através de parceiro Petrobras.

3.2. Materiais e equipamentos utilizados
Os materiais e equipamentos utilizados nesse projeto foram:


Recipiente (INMETRO);



Gasolina comum, Gasolina aditiva e Nafta



Becker - 200 ml



Fita indicadora de pH



Turbidímetro portátil HANNA



Condutivímetro de portátil processado



Balança analítica GEHAKA



Proveta 50 ml



Proveta de boca lisa 100 ml
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Proveta de boca fosca 100 ml



Solução saturada KCl



Manta de aquecimento



Balão de destilação



Condensador de tubo reto



Banho termostático



Termômetro digital



Mangueiras



EPI’s (Respiradores, Jaleco, luvas de látex)

3.3. Ensaios
Inicialmente, avaliaram-se os 3 tipos de combustíveis - gasolina comum, gasolina aditiva e
nafta, em diferentes testes: análise visual, turbidez, condutividade e densidade medida em
proveta de 50 ml. Após essa etapa, as amostrar seguiram para a destilação de cada líquido em um
sistema montando no LABORATÓRIO DE PETRÓLEO E GÁS –IFRN CNAT. Esses testes foram
realizados nas amostras de entrada (amostras sem destilação) e saídas do condensado após
destilação.
3.3.1.

Testes de Cor, pH, turbidez, condutividade, densidade em proveta

Logo após à coleta das amostras, em laboratório, realizaram-se os devidos testes prévios
da destilação. Primeiramente, adicionaram-se 200 ml de amostra de combustível, gasolina
comum, gasolina aditivada ou nafta (em béqueres separados), e, a olho nu foi realizada a inspeção
visual para identificação da cor de cada carburante. Seguindo a metodologia, o pH de cada solução
foi medido mergulhando-se uma fita medidora de pH durante tempo de 30 segundos; avaliando o
pH da seguinte maneira: entre 0 e 6, ácido; exatamente em 7, neutro; e de 8 a 14 considera-se
uma substância básica.

Figura 1: Fita medidora universal de pH
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A turbidez do fluido foi medida através de turbidímetro HANNA, tendo-se como padrão a
água destilada. Em seguida, realizou-se o teste de condutividade, em condutivímetro de portátil
microprocessado | ITMCA150P.

a)

b)

Figura 2: a) Turbidímetro HANNA, b) Condutívimetro ITMCA150P

A Medição seguinte foi densidade com proveta de 50 ml, onde pesou-se uma proveta de
50 ml graduada e de boca lisa vazia e a proveta com a amostra a ser medida, observando o volume
ocupado pelo fluido na proveta, segundo Equação (1)
Mamostra = massa de proveta com amostra – massa de proveta vazia

d

MAmostra
Vproveta

(1)
(2)

Onde:
d = densidade a ser calculada.
Vproveta = volume da proveta
MAmostra = massa de amostra fluida.
3.3.2. Teor de Álcool
Para realização da técnica do teor de álcool na gasolina, o trabalho baseou-se nas normas
ABNT NBR 13992 (SANTOS et al., 2002, p. 22), que regulariza os ensaios.
3.3.3. Curva de destilação dos líquidos
O balão de destilação (recebendo 100mL de amostra), com um termômetro digital
inserido, foi colocado na manta aquecedora, e, este, foi acoplado a um condensador de tubo reto,
ligado ao banho termostático (a 20ºC) por mangueiras de silicone de entrada e saída. O sistema foi
vedado para evitar vazamentos e troca de calor com o ambiente. O destilado de saída foi
recuperado numa proveta graduada. Anotou-se a temperatura no momento que a 1ª gota caiu na
proveta, momento importante no qual é considerado o ponto de ebulição do líquido, e, após essa
primeira anotação de temperatura, esta variável foi medida no termômetro digital, a cada 5 ml de
destilado recuperado. Os dados foram inseridos no programa Excel 2016 para confecção dos
gráficos e análise de resultados.
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Figura 3: Sistema utilizado para destilação

4.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Diante dos experimentos realizados na curva de destilação, os resultados obtidos foram
inseridos num gráfico para que fosse possível observar a diferença entre os três destilados e para
que fosse feita a comparação com a curva de destilação do álcool realizada pela ANP.
Gráfico 1: Curva de destilação

Curva de destilação
200

175

Temperatura

150
125

Gasolina Comum

100

Gasolina Aditivada

75

Nafta

50
25
1° Gota
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
30 mL
35 mL
40 mL
45 mL
50 mL
55 mL
60 mL
65 mL
70 mL
75 mL

0

Cada temperatura da parte do filtrado irá indicar algumas características a gasolina. Os
primeiros 10ml de filtrado indica se a gasolina possui uma quantidade mínima de frações leves
para uma melhor vaporização e queima, na temperatura de arranque a frio do motor, pois isso irá
facilitar as funções iniciais do automóvel. Uma concentração elevada poderá fazer com que seja
dificultosa a partida a quente e lesar a dirigibilidade do veículo devido à origem de bolhas na série
de combustível. A temperatura de 50ml de evaporados está conexa com a fração que gera uma
quantidade de energia alto àquela fornecida pelas frações mais leves, fornecendo para que o
motor entre em regime de operação permanente. A temperatura de 90% do evaporado afere os
elementos mais pesados e mais energéticos.
Com relação à comparação feita entre os gráficos foi notório que o etanol é menos volátil
que os dois tipos de gasolina e com a nafta. Isso acarreta mais gasto para aquele consumidor que
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abastece com o álcool, pois com sua volatilidade menor faz com que o veículo seja abastecido
mais vezes. Apesar disso o álcool fornece algumas vantagens em relação à gasolina
principalmente na parte mecânica, como: sua octanagem é maior que a da gasolina, o álcool não
reage com o óleo lubrificante presente nos cilindros, além de que é ecologicamente mais viável.
Mesmo que a gasolina tenha maior capacidade calorífica que o álcool, ou seja, que libere mais
energia que o álcool durante sua combustão, já existem tecnologias onde o álcool passa por uma
resistência onde é aquecido e é injetado já na temperatura ideal de trabalho fazendo com que não
haja perdas de combustível.
A gasolina é um derivado da Nafta de acordo com o fluxograma (Figura 6).

Figura 4: Fluxograma do petróleo

Mas a mesma não é utilizada como um combustível porque produz muita goma
prejudicando a injeção eletrônica, produz mais gases poluentes, é mais volátil tendo consumo
mais alto, não possui os aditivos necessários para uma boa combustão como: detergentes,
antioxidantes, agentes antidetonantes e também a faixa de ebulição da nafta leve de destilação é
entre 30° a 120° e o índice de OctanoMotor é de 50 a 65.
De acordo com minaspetro blog a gasolina comum é a mais consumida no Brasil.
De acordo com a Petrobras a gasolina mais recomendada é a Podium, pois os carros
principalmente os importados carecem de uma gasolina com octanagem máxima para poder
desenvolver toda a potência do motor.

Figura 5: Classificação da gasolina pela Petrobras

De acordo com a ANP em grandes centros urbanos, onde é corriqueira a situação “anda e
para”, vale à pena abastecer o carro com gasolina aditivada. Contudo, as conveniências são
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diminuídas consideravelmente quando as velocidades médias são altas, como na viagem em
autoestradas. Neste caso, recomenda-se o uso da gasolina comum.
De acordo com o consumo que cada carro tem é emitido uma etiqueta do INMETRO (vide
imagem abaixo), essa determinação é feita através de quilometragem por litro de CO 2.

Figura 6: Selo do INMETRO

Foram expressos na tabela 1 os valores encontrados dos parâmetros físico-químicos nas
medidas realizadas em bancada para Ph, cor, turbidez, densidade, teor de álcool e condutividade.
Tabela 1: Resultado dos processos físico-químicos de entrada
Nafta

pH

Cor

6

Diferenciada da

Gasolina Comum

Gasolina
aditivada

6

6

Amarelo

Verde

gasolina comum
Turbidez

2,25ntu

0,98ntu

2,33ntu

Densidade

0,7896 g/mL

0,7430 g/mL

0,7375 g/mL

Teor de álcool

26%

24%

26%

Condutividade

1,16µs

1,11µs

0,17µs
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Tabela 2: Resultado dos processos físico-químicos de saída
Nafta

Gasolina Comum

Gasolina aditivada

pH

6

6

6

Turbidez

0,89ntu

0,73ntu

0,63ntu

Densidade

0,7612 g/mL

0,7870 g/mL

0,7775 g/mL

Condutividade

2,25µs

1,63µs

2,13µs

De acordo com os resultados é possível concluir que as amostras analisadas não são de boa
qualidade pois os resultados referentes ao teor de álcool estão fora das normas da legislação
determinada pela ANP. O pH está na faixa de ácido para as três amostras. A condutividade,
turbidez e densidade se encontram em seus parâmetros normais.

5.

CONCLUSÃO

O histórico de conformidades e não conformidades na qualidade do combustível
comercializado no estado do Rio Grande Do Norte mostra a necessidade de tais analises e
pesquisa fazendo-se mister a importância, objetivo, utilidade e a indispensabilidade do nosso
trabalho. É importante esclarecer que para considerar uma amostra de combustível ela deve
apresentar bons requisitos constatados por ensaios de octanagem, teor de benzeno e destilação, e
com os testes de PH, turbidez, condutividade, densidade, teor de álcool e analise de aparência, os
participantes do trabalho atingiram sua meta e a partir dos dados observados traçaram um
comparativo e concluir que em centros urbanos na região nordeste (onde se concentra o intuito
do nosso projeto por compartilharem propriedades bem especificas) é predominantemente
recomendado a utilização da gasolina aditivada levando em consideração suas propriedades
analisadas nos testes realizados atuantes nos fatores como diferentes densidades do transito
provocando uma velocidade média baixa levando em conta toda vida útil do veículo.
O conforto, comodidade, segurança e economia são as necessidades em evidencia no
mercado e todas as montadoras procuram chegar ao equilíbrio em um modelo que acaba se
tornando “o carro chefe” daquela determinada marca naquela região como por exemplo: entre os
populares se destacam o Ford ka 1.0, Volkswagen UP!, Fiat Uno Evolution 1.4, e entre os modelos
mais luxuosos se sobressaem o ASX (Mitsubishi), S-cross (Suzuki) e o Ford Fusion Hybrid 2.0. A
equipe aponta que em diferentes classes e modelos é possível sim obter satisfação antes e depois
da compra tendo em vista sua finalidade e aplicação do cotidiano através de uma aquisição de um
modelo e do consumo de combustível de forma inteligente.
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RESUMO
Os biocombustíveis surgiram como alternativa
para substituição parcial ou totalmente dos combustíveis
fósseis. O biodiesel se destaca por ser biodegradável e
apresentar vantagens a vários setores como o industrial,
econômico e agrícola. Para sua produção é necessárias
fontes de matérias primas, entre estas podem ser
mencionadas as microalgas e as oleaginosas. O presente
trabalho visa comparar as duas fontes. Ao realizar a

comparação observa-se que as microalgas possuem
melhor rendimento, já que sua produtividade é maior e
não necessita de uma área abundante, porém, o seu custo
é muito elevado. Portanto, aguarda-se mais pesquisas na
área de biotecnologia que possa desfrutar melhor desses
microrganismos, buscando-se baratear o custo da
produção do biodiesel.

PALAVRAS-CHAVE: Biodiesel, microalgas, oleaginosas.

COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN MICROALGAE AND OILSEEDS IN BIODIESEL
PRODUCTION
ABSTRACT
Biofuels have emerged as an alternative to
partially replace or fully fossil fuels. Biodiesel stands out
for being biodegradable and has advantages to various
sectors such as industrial, economic and agricultural. For
its production is necessary sources of raw materials,
among these can be mentioned microalgae and oilseeds.
The present study aims to compare the two sources. By

performing the comparison is observed that microalgae
have better performance, since its productivity is higher
and does not require an abundant area, but its cost is very
high. Therefore, pending further research in
biotechnology that can better
enjoy these
microorganisms, is seeking to lower the cost of biodiesel
production.

KEYWORDS: Biodiesel, microalgae, oilseeds.
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1. INTRODUÇÃO
A sociedade em que vivemos é absolutamente energético-dependente. O problema não
reside nessa dependência, reside sim, no fato de esta depender do consumo constante de
combustíveis de origem fóssil, que se tornaram a força motriz da geração de eletricidade de quase
toda a indústria e, também, de todo o sistema de transportes global (Almeida e Silva, 2009; IEA,
2012 apud Rebelo, 2014). Entretanto, desde o surgimento do movimento ambientalista e,
principalmente, após a crise do petróleo da década de 1970, vem-se discutindo alternativas
energéticas em substituição às fontes de origem fóssil. (Tapanes et al, 2013)
Os biocombustíveis, portanto, surgem como alternativa para redução de emissão de gases
de efeito estufa e para substituição dos combustíveis fósseis. Dentre os mais promissores
biocombustíveis, o biodiesel se destaca. Conforme o artigo 4 da Lei nº 11.097 (Brasil, 2005), o
biodiesel é um biocombustível derivado de biomassa renovável para uso em motores a combustão
interna com ignição por compressão ou, conforme regulamento, para geração de outro tipo de
energia, que possa substituir parcial ou totalmente combustível de origem fóssil. Ou seja, o biodiesel
nada mais é que um biocombustível produzido a partir de biomassa, alternativo ao uso do diesel
mineral e que, por ser biodegradável, causa um menor impacto ambiental. (Ribeiro, 2012 apud
Finco, 2014)
A importância da produção de biodiesel para o país é evidenciada pois apresenta vantagens
no setor da indústria (inclusive o de cosméticos, tendo como subproduto a glicerina), no setor
agrícola, no setor econômico e primordialmente a saúde e ao meio ambiente. A economia brasileira
tem grande avanço devido a substituição do petróleo, gerando uma alternativa sustentável, mesmo
que não definitivamente. O impacto ambiental é reduzido afetando de maneira mínima o meio
ambiente e principalmente, a água que já se encontra em escassez, pois um grande fator de redução
do impacto ambiental é a diminuição da emissão de gases poluentes. Sendo assim, a biotecnologia
trouxe consigo a produção de biocombustíveis que pudessem trazer uma redução significativa no
impacto ambiental e um aumento na qualidade de vida. (Baesso et al, 2015)
O biodiesel pode ser produzido a partir de oleaginosas, que são vegetais que possuem óleos
e gorduras, como a soja, mamona e o girassol. Além dessas, as microalgas surgiram como inovação
na produção de biodiesel. Desta forma, o trabalho visa analisar e comparar as duas fontes de
matérias primas citadas. Feito isso, irá apresentar qual é a que possui mais vantagens para produção
de biodiesel, na perspectiva dos dados apontados, contribuindo para futuros estudos científicos e
tecnológicos acerca do assunto.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Microalgas oleaginosas
As microalgas podem ser determinadas como um grupo heterogêneo de microrganismo
predominantemente aquáticos e fotossintetizantes, capazes de gerar altos teores de biomassa,
principalmente lipídica e proteica, apenas com a combinação de água, luz solar e dióxido de carbono
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atmosférico. A biomassa retirada dessa matéria prima em questão, pode receber diversos fins
industriais, como a utilização na produção de cosméticos, produção de suplementos animais e o
produto em foco da pesquisa, que é o biodiesel. (Chisti, 2007)
As microalgas se destacam, pois, apresentam requisitos de alta viabilidade para produção de
biodiesel, como: um teor de óleo, em média de 60% dependendo da espécie, crescimento
exponencial, ocupação mínima de terra para cultivo, não competição com o setor de alimentos e
ainda atua como biorremediadoras de CO2. (Espinosa et al, 2014)
No entanto, vale ressaltar que não são todas as espécies que possuem viabilidade para
serem adotadas como fontes de óleo. As espécies comportam-se com diferentes quadros de
composições, podendo ter teores elevados de substâncias, como lipídeos, e baixos teores de
proteínas, ou o contrário. Dessa forma, é importante estabelecer um estudo prévio de qual espécie
empregar analisando previamente todos os parâmetros afim de constatar sua eficácia em uso de
atividades específicas.
Mata et al (2010) avaliou algumas espécies e trouxe a Botryococcus braunii como uma
excelente escolha, já que atingiu um teor de óleo de 75% do peso da biomassa seca. Microalgas
mais comuns, como: Chlorella, Crypthecodinium, Cylindrotheca, Dunaliella, Isochrysis, Nannochloris,
Nannochloropsis, Neochloris, Nitzschia, Phaeodactylum, Porphyridium, Schizochytrium, Tetraselmis
têm níveis de óleo entre 20 e 50%, mas produtividades maiores podem ser atingidas, dependendo
da oferta nutricional do meio ou melhoramentos genéticos.

2.2 Cultivo de microalgas
A escolha do meio de cultivo das microalgas é um fator crucial para um bom rendimento de
matéria prima. Saber escolher onde as microalgas vão se reproduzir está entre os principais quesitos
para o sucesso de um projeto relacionado às microalgas. Dentre os meio de cultivos, pode-se
analisar os até então desenvolvidos:
2.2.1 Cultivo em Sistema Aberto
É predominantemente utilizado em escala comercial, onde suas principais vantagens estão
relacionadas ao baixo custo e a facilidade de operação, se comparada aos fotobiorreatores
fechados. Esse sistema não possui nenhuma sofisticação, já que os parâmetros essenciais como
temperatura e iluminação não são rigorosamente monitorados, levando em alguns casos à grandes
perdas de água por evaporação e uma baixa concentração de biomassa, um equivalente a 30 vezes
menos que o obtido em sistema fechado. São constituído por tanques rasos, com uma faixa de altura
de 10 a 20 cm em circuito fechado, normalmente, o sistema de homogeneização é feito por lâminas
rotativas. A cultura fica exposta aos fatores ambientais externos e existe o risco de contaminação
por microrganismos que se alimentam de microalgas, por isso é fator que deve ser minuciosamente
estudado (Bronzato, 2012).
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Figura 1: Cultivo de microalgas em sistema aberto. (Fonte: Bronzato, 2012)

2.2.2 Cultivo em Sistemas Fechados
De acordo com Borges (2010) fotobiorreatores são um sistema de cultura no qual uma grande
quantidade de luz, chega a mais de 90%, não incide diretamente sobre a superfície da cultura, a luz
incide nas paredes do reator. Diferentemente do sistema aberto, os fotobiorreatores possibilitam
que a temperatura, o pH, a incidência de luz e concentração de nutrientes sejam controlados (Flores
et al, 2003 apud Bronzato,2012). Os fotobiorreatores são classificados levando-se em conta sua
geometria ou modo de separação, dentre eles:






Fotobiorreatores tubulares - tem uma boa superfície iluminada, são adequados para cultivos
em ambientes externos, tem uma boa produção de biomassa e não tem um custo elevado.
Porém, há deposição de biomassa nas paredes e grandes gradientes de oxigênio dissolvido
e de pH (BORGES, 2010).
Fotobiorreatores de placas planas - reator tem como características a alta produtividade de
biomassa, são fáceis de esterilizar, tem um bom caminho ótico e uma grande área iluminada,
e ainda, são bons para o cultivo em ambiente externo. Entretanto, ocorre deposição e há
dificuldade no aumento de escala (BORGES, 2010)
Fotobiorreatores de coluna de bolhas- é compacto, tem uma excelente transferência de
massa, uma baixa foto-inibição e fotooxidação e uma ótima agitação com pouca taxa de
cisalhamento. Entretanto, apresenta a desvantagem de ter um pequena área iluminada em
relação ao volume (POSTEN, 2009).
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Figura 2: Fotobiorreatores de sistema fechado (Fonte: Bronzato, 2012)

2.3 Biodiesel obtido a partir de oleaginosas
Atualmente, por ser a oleaginosa produzida em maior escala no Brasil, a soja é responsável
por 80% da biomassa destinada a produção de biodiesel do país. Entretanto, os teores de óleo
obtidos a partir desta, não atendem às necessidades dos avanços do setor, já que tem uma
rentabilidade média de 0,3 toneladas por hectare e que para satisfazer as necessidades do setor,
mais áreas agricultáveis seriam ocupadas, o que não é o ideal em termos ambientais (Chisti 2007,
BiodieselBR 2010, Neto 2011 apud Cardoso et al, 2011).
Em função disso, outras plantas oleaginosas são empregadas no setor, como é o caso
do girassol, que apresenta boa tolerância à seca e ao calor, podendo tornar-se uma importante
alternativa para o Semiárido brasileiro, além de que apresenta características favoráveis sob o ponto
de vista agronômico, como ciclo curto, elevada qualidade e bom rendimento em óleo (Ventura et
al, 2010). Como tal região não dispõe de um bom aparato agrícola, e a maioria da população vive
de agricultura familiar, o plantio de oleaginosas pode contribuir para incrementar a renda e
estimular a permanência da população nas áreas rurais (EMBRAPA s/d).
Em parceria com o girassol, a mamona surge como outra grande potencialidade de
óleo no Nordeste brasileiro. O principal produto da mamona é o óleo de rícino, que é uma
importante matéria prima para a indústria química, com vasta utilização na composição de produtos
como: tintas, vernizes, cosméticos, fluidos hidráulicos e plásticos. Contudo, nos últimos anos com o
foco nas energias renováveis como o biodiesel, o óleo de rícino começou a ser visto como meio
produtivo para obtenção de combustível renovável (Ventura et al, 2010).

3. METODOLOGIA
O presente artigo incidiu em uma pesquisa exploratória sobre as espécies de microalgas
utilizadas para a produção de biodiesel, seus cultivos, as culturas mais utilizadas dentre as
oleaginosas e onde são produzidas, e comparativa acerca do rendimento, custo e os parâmetros de
qualidade entre o biodiesel feito de oleaginosas e microalgas. Desta forma, foi realizada uma revisão
XII CONGIC | II
II SECITEX

1978

bibliográfica na literatura através de mecanismos de material acadêmico (livros, artigos, revistas,
entre outros).

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 Biodiesel derivado de microalgas
A produção de biodiesel de óleo de microalgas, a priori, envolve as etapas de extração dos
lipídeos da biomassa microalgal, a remoção do excesso de solvente e a produção de biodiesel por
transesterificação catalisada, dependendo das características físico-químicas do óleo, por bases,
ácidos ou enzimas, usando catalisadores homogêneos ou heterogêneos. Outras alternativas podem
ser a esterificação, esterificação seguida de transesterificação, hidroesterificação ou, ainda, a
realização da extração do óleo e transesterificação em uma única etapa, também conhecida como
transesterificação in situ. Estes processos podem ser conduzidos ainda com a aplicação de ultrassom
ou micro-ondas (Franco et al, 2013)
Johnson e colaboradores avaliaram parâmetros como glicerol livre, número de acidez,
conteúdo saponificável, viscosidade, material particulado, dentre outros, no biodiesel obtido a
partir do óleo da microalga Schizochytrium limanicum. A partir desta avaliação, os autores
enfatizaram que a biomassa algal não só é uma fonte sustentável do ponto de vista socioeconômico
para a produção de biodiesel, como também o produto obtido possui as características físicoquímicas apropriadas para utilização como fonte de bioenergia. Na Figura 3, é apresentada uma
comparação entre os parâmetros físico-químicos do biodiesel obtido a partir de microalgas com as
propriedades do óleo diesel. As propriedades foram avaliadas de acordo com as normas
estabelecidas pela American Society for Testing and Materials (ASTM). Como pode ser observado,
o biodiesel obtido de microalgas apresentou características semelhantes às do diesel. (Pereira et al,
2012)

Figura 3: Comparação entre os parâmetros do biodiesel obtido das microalgas com os do óleo diesel. (Fonte:
Pereira et al, 2012)
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Nos estudos de Turíbio (2013), mostrou-se a explicação de Iracema Nascimento, doutora em
Biologia Marinha pela USP e coordenadora científica do Laboratório de Ecotoxicologia e
Biomonitoramento da Universidade Federal da Bahia, visando convencer os representantes de
instituições financiadoras a liberar recurso para que se torne possível, em médio prazo, a
substituição progressiva do uso do dendê pelas microalgas como primeira alternativa de energia
limpa dentro do estado. No início dos trabalhos, Iracema Nascimento mostrou o processo de
captação, armazenamento e produção em cativeiro das microalgas, que segundo a pesquisa, pode
render entre 50 a 150 t de óleo por hectare/ano, vantagem 25 vezes maior sobre o dendê, que
rende de 3 a 6 t por hectare/ano (Ferreira, 2011). Em relação a produção de óleos em laboratórios,
as microalgas são pelo menos 15 vezes mais produtivas que a palma, que é a oleaginosa de maior
produtividade atualmente. Além disso, a área ocupada na sua produção é 100 vezes inferior a das
culturas tradicionais. Ou seja, são precisos apenas 2.500 hectares, aproximadamente, para
abastecer uma refinaria de 250 mil toneladas, contra a necessidade de 500 mil hectares de soja e
de 250 mil hectares de girassol para produzir a mesma quantidade de óleo. (Turíbio, 2013)
Segundo Demirbas e Demirbas (2011) os poucos estudos existentes nessa temática
enfatizam as estimativas com base em três parâmetros: eficiência fotossintética, adoção em larga
escala e cultivo em longo prazo. Eles ressaltam que o cultivo de microalgas em modalidades abertas
costuma incorrer em baixa eficiência, por outro lado, a utilização de fotobiorreatores eleva os custos
e, como resultado, ambas as configurações apresentam alto custo final do biodiesel de U$1.40/L
(R$ 4,57) para o cultivo aberto e U$1.81/L (R$5,91) em fotobiorreatores. (Medeiros, 2014)
Nos estudos de Astolf et al (s/d), a microalga Nannochloropsis oculata foi cultivada com o
meio de cultura F/2 (Guillard, 1975). Foram feitas 3 repicagens com inoculação de 1:50 por 15 dias
em bombonas de 20 L, com 12 L de meio de cultura. As microalgas tiveram aeração, para absorver
o CO2, por meio de pedras de aeração ligadas a bombas de aquário e tiveram iluminação constante,
para fazer a fotossíntese, para cada bombona houve duas lâmpadas fluorescentes de 20 Watt. Foi
retirado 1 L de cada solução e transferido para erlenmeyers para que fosse possível determinar
quanto de biomassa da microalga Nannochloropsis oculata seria possível obter com esse volume.
Então, observou-se que com 1 m3 de uma solução da microalga N. oculata com aproximadamente
2x107 células por mL é possível obter em média 18 Kg de biomassa e 625 gramas de óleo de
microalga.
4.2 Biodiesel obtido a partir de oleaginosas
A transesterificação é a rota mais comumente usada pelas indústrias mundiais, e no Brasil
não é diferente no que se refere a produção de biodiesel. Esse processo exige uma alta qualidade
nos produtos com baixa acidez. Como resultado, tem-se um alto custo associado à matéria-prima,
que alcança até 80 % dos custos totais de produção, fazendo com que o biodiesel hoje custe até o
dobro do que o diesel e tornando sua viabilidade econômica bastante questionável. Nos processos
de transesterificação o etanol é comumente utilizado, pois é menos volátil, menos tóxico e produz
um biodiesel com cetato e lubricidade (BiodieselBR, 2010; Quelhas, 2012)
No estudo comparativo realizado por Ventura et al (2010), a mamona apresentou melhores
resultados no rendimento das sementes, pois obteve um teor oleico entre 45 a 50% e o girassol de

XII CONGIC | II
II SECITEX

1980

38 a 48%. Entretanto, a sua produtividade de grãos por hectare foi inferior à do girassol,
consequentemente a quantidade de óleo por hectare também foi menor.
Na tabela a seguir, é possível ter uma análise comparativa completa das três oleaginosas,
com dados apresentados pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA apud CONAB, 2004)
Tabela 1: Relação entre a produtividade e a produção anual de óleos. Fonte: CONAB, 2004 (Adaptado)

Matéria prima

Teor De Óleo
(% média)

Produtividade
(t/ha.ano)

Produção De Óleo
(kg/ha.ano)

Soja

18

2.200

396

Girassol

42

1600

672

Mamona

50

1500

750

De acordo com a tabela, é possível ver que no geral a mamona é das três, a mais rentável
em termos de produção de óleo em escala anual, verificando semelhança nos estudos comparativos
de Ventura et al (2010). Além disso, as mesmas ainda apresentam fora parte, uma característica de
apoio social, onde são responsáveis pela geração de emprego e renda em diversos locais de cultivo.
Tabela 2: Custo do biodiesel de oleaginosas. Fonte: MTFAZENDAS, 2007 (Adaptado)

Cultura

Valor total do biodiesel

Girassol

R$0,79

Soja

R$0,89

Mamona

R$0,28

5. CONCLUSÕES
Ao realizar uma análise comparativa entre as oleaginosas e microalgas observa-se que as
culturas de oleaginosas possuem um menor custo de biodiesel, entretanto as microalgas
apresentam uma produtividade com cerca de 22 vezes maior do que a da soja. As microalgas,
portanto, são a resposta para boa parte dos questionamentos quanto a inviabilidade do biodiesel.
A partir do momento que essa matéria prima não compete com o setor alimentício, o biodiesel
passar a ser visto como uma alternativa extremamente viável, principalmente quando se analisa
catástrofes ambientais realizadas pela exploração do diesel comum, derivado do petróleo. Os teores
de óleo ofertados pela biomassa seca são satisfatórios se comparado a quaisquer oleaginosas, além
de que outra vantagem que a mesma lidera, é a ocupação mínima de área.
Com isso, é possível perceber que são necessárias ainda algumas pesquisas em biotecnologia
que possam usufruir desses microrganismos de melhor forma, no que se refere a rentabilidade de
óleo, métodos de extração e cultivo, já que são extremamente promissores e futuramente tendem
a ser a principal fonte de óleo na produção de biodiesel. Os custos no processo devem vir
interligados com uma queda considerável por investimentos governamentais em pesquisas
tecnológicas.
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AVALIAÇÃO DE PROCESSO DE LODOS ATIVADOS POR BATELADA SEGUIDO DE
TRATAMENTO TERCIÁRIO COM ÊNFASE NA REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA
1

A. Costa Neto
E-mail: alfredo.neto@ifrn.edu.br1

RESUMO
Este trabalho avalia o desempenho de uma Estação de
Tratamento de Esgotos (ETE) na modalidade lodos
ativados em batelada sequencial com etapa terciária de
tratamento, localizada em região de temperatura alta.
Também apresenta a análise da remoção de matéria
orgânica. Os resultados mostraram, a alta eficiência e
estabilidade do processo de tratamento utilizando
Reatores Sequenciais em Batelada para esgotos
domésticos, mesmo com bruscas oscilações de carga

orgânica e hidráulicas, atingindo mais de 90% de
eficiência na remoção de matéria orgânica
biodegradável. Os testes de remoção de matéria
orgânica mostraram o bom desempenho com relação à
remoção de matéria orgânica, entretanto, a alta
concentração de microrganismo resulta em uma baixa
velocidade de sedimentação do lodo, podendo
comprometer a qualidade do efluente final.

PALAVRAS-CHAVE: Tratamento de Esgoto, Águas Residuárias, Lodos Ativados em Batelada, Matéria Orgânica.

EVALUATION OF THE PROCESS OF ACTIVATED SLUDGE FOR BATCH FOLLOWED BY
TREATMENT TERTIARY WITH EMPHASIS ON THE ORGANIC MATTER REMOVAL
ABSTRACT
This paper evaluate the performance of a
Wastewater Treatment Plant (WWTP) in sequential batch
activated sludge modality with tertiary treatment step,
located in high temperature region. It also presents the
analysis of organic matter’s removal. The results showed
high efficiency and stability of the treatment process
using Sequential Batch Reactors for domestic sewage,
even with sudden changes of organic and hydraulic load,

reaching more than 90% of efficiency in the removal of
biodegradable and organic matter. The removal of
organic matter tests showed the good performance in
respect of the organic matter’s removal, however, the
high concentration of micro-organism results in a low
sludge sedimentation rate, which can compromise the
quality of the final effluent.

KEYWORDS: Sewage Treatment, Residual Waters, Activated Sludge Batch, Organic Matter.
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1. INTRODUÇÃO
Para o tratamento de esgotos domésticos, diversas alternativas podem ser adotadas,
utilizando processos físicos, químicos ou biológicos. Dentre estas alternativas, o tratamento
biológico aeróbio tipo lodos ativados é um dos mais utilizados por apresentar as seguintes
vantagens: alta eficiência de remoção da Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), possibilidade
de remoção de nutrientes e flexibilidade operacional. No entanto, o sistema de lodos ativados
implica em elevados custos de operação e manutenção, alto consumo de energia e acentuada
produção de lodo, fazendo-se necessário um melhor controle do processo.
O tratamento biológico feito em estações de tratamento de esgotos simula o princípio de
autodepuração promovido nos rios através da estabilização biológica da matéria orgânica contida
nos despejos lançados, que ocorre através da respiração celular das bactérias que oxidam os
compostos orgânicos. Os processos biológicos foram concebidos para serem aplicados na remoção
de material orgânico carbonáceo, geralmente medido em termos de Demanda Bioquímica de
Oxigênio (DBO5) e Demanda Química de Oxigênio (DQO), possibilitando a correção das
características indesejáveis dos esgotos e sua disposição final, de acordo com as regras e critérios
definidos pela legislação ambiental.
Neste trabalho foi avaliado o desempenho de uma ETE na modalidade lodos ativados em
batelada sequencial seguido de etapa de desinfecção através de tanque de contato de cloro e
tratamento complementar composto por filtro de areia, localizada em região de clima tropical
chuvoso com verão seco, apresentando temperatura média anual de 27,1ºC.
A avaliação de desempenho da ETE pretende contribuir como uma ferramenta de auxílio à
identificação de pontos da ETE que podem ter a eficiência melhorada, ao mesmo tempo em que
define a eficiência global da unidade. O trabalho identificou o desempenho da ETE em três etapas:
desempenho do reator de lodos ativados, efluente clarificado e efluente final após tratamento
terciário, além do desempenho global.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Lodos Ativados
No século dezenove, experimentos de tratamento dos esgotos com a introdução forçada
de ar, apresentaram excelentes resultados com relação a remoção da matéria orgânica. Arden e
Lockett em 1914, na Inglaterra, resolveram em seus experimentos, guardar os sólidos floculados,
que até então em outros experimentos eram descartados. Estudando o efeito do uso repetido
destes sólidos floculados no tratamento dos esgotos submetidos à aeração, eles descobriram que
ocorria um aumento considerável no potencial de tratabilidade. Esta capacidade de acelerar a
remoção da matéria orgânica dos esgotos, fez com que os sólidos floculados fossem chamados de
“lodo ativado”.(ARDEN; LOCKETT, 1915 apud PICKBRENNER, 2002).
Lodos ativados é um processo biológico, no qual o esgoto afluente e as bactérias fixadas na
forma de flocos de lodo ativado são misturados, agitados e aerados através da introdução forçada
de ar. Estes flocos de lodo ativado são constituídos por matéria orgânica, matéria inorgânica,
bactérias formadoras de floco e bactérias filamentosas que são o principal agente do processo
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(YANO, 2012). Segundo Falcioni et al. (2005), nestes flocos são também encontrados protozoários,
fungos, leveduras e micrometazoários (rotíferos e nematóides).
Para a obtenção de resultados eficientes no sistema de lodos ativados é necessário
alcançar um equilíbrio entre as bactérias formadores de floco e as filamentosas. As bactérias
filamentosas auxiliam na floculação, elas formam o esqueleto da estrutura, porém o excesso das
mesmas pode causar o intumescimento do lodo, também conhecido como bulking, que pode ser
caracterizado quando a sedimentação apresenta-se lenta e o lodo pouco compacto. No entanto,
se as bactérias filamentosas estiverem presentes em baixas quantidades, haverá dificuldade na
formação de flocos rígidos, eles serão pequenos e fracos, conhecidos como pin-point, com
características de má sedimentabilidade (VAN HAANDEL e MARAIS, 1999).
Segundo Paula (2014), o processo de lodos ativados se destaca dentre os sistemas
biológicos de tratamento de esgoto doméstico e industrial, pela sua eficiência na remoção de
sólidos em suspensão, materiais orgânicos e nutrientes.
2.1.1 Lodos ativados de fluxo intermitente (Reator sequencial em bateladas - RSB)
No reator sequencial em bateladas, todas as unidades, os processos e as operações
ocorrem em um único tanque. Segundo Medeiros (2005), a característica principal dos RSB é sua
operação cíclica dentro de um único reator, executando no tempo o que um tratamento por fluxo
contínuo realiza no espaço físico. Ao contrário do sistema de fluxo contínuo, no RSB não ocorre a
recirculação do lodo, pois a biomassa permanece por todo o tempo dentro do reator, à exceção da
parcela descartada. Dessa forma, são eliminados os decantadores separados e as elevatórias de
recirculação do lodo.
Em sistemas que recebem esgotos de forma contínua há a necessidade de se ter pelo
menos 2 reatores, operando em paralelo, então quando um dos reatores estiver no ciclo de
decantação, não recebendo esgotos, o outro reator se encontrará no ciclo de enchimento.
O fluxograma do processo do sistema de lodos ativados de fluxo intermitente pode ser
compreendido a partir da Figura 1, onde se visualiza apenas os reatores (operando em ciclos
diferentes) e a inexistência de decantadores primário e secundário e de digestor.

Figura 1: Esquema do sistema de lodos ativados de fluxo intermitente. Fonte: VON SPERLING, 2002.
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Os ciclos de operação possuem durações definidas e são estabelecidos em função do tipo
de tratamento a ser realizado, variações na vazão afluente, características do esgoto e da
biomassa no sistema. Esta flexibilidade das etapas de um ciclo permite o estabelecimento de
condições que promovam a remoção biológica de nutrientes.
O ciclo operacional típico de um RSB, segundo Yano (2012) é: enchimento, reação,
sedimentação, retirada do sobrenadante (descarte do efluente tratado) e repouso (Figura 2).
A fase de enchimento corresponde ao período de alimentação do reator, tornando o
substrato disponível para a atividade da biomassa bacteriana. O ciclo de enchimento pode ser
controlado por bóias ou temporizadores. A etapa de reação pode compreender mistura, aeração
ou ambos. A duração desta etapa pode ser controlada por temporizadores, pelo nível do líquido
ou pelo grau de tratamento, através do monitoramento do reator.

Figura 2: Ciclos do processo de operação intermitente. Fonte: VON SPERLING, 2001.

3. METODOLOGIA
3.1 Caracterização da ETE Liberdade
A Estação de Tratamento de Efluentes Liberdade (ETE Liberdade), operada pela Companhia
de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN, recebe os esgotos do bairro da Liberdade, da
cidade de Parnamirim/RN, que são coletados em uma rede tipo condominial, e direcionados a ETE
através de bombeamento.
A Figura 3 apresenta o esquema com as unidades do sistema de tratamento de esgotos da
ETE Liberdade.

Figura 3 – Esquema das unidades de tratamento de esgoto da ETE Liberdade.
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A ETE Liberdade é composta por reatores sequenciais em bateladas, dimensionados como
lodos ativados do tipo aeração prolongada, com idade de lodo de 37 dias.

3.2 Delineamento Experimental
3.2.1 Avaliação da Eficiência das Etapas de Tratamento da ETE Liberdade.
A avaliação de desempenho das etapas de tratamento da ETE foi realizada, através do
monitoramento de rotina, no período de agosto a dezembro de 2014, quando foram analisadas
variáveis físico-químicas. Para isso foram feitas coletas e medições durante um ciclo de
tratamento.
As coletas realizadas na ETE Liberdade compreenderam o esgoto bruto afluente (EB), o
licor misto do reator (LM), efluente decantado (ED) e o efluente final após filtração (EF). As
mesmas foram realizadas semanalmente, iniciando no período da manhã, em quatro pontos de
coleta distintos (Figura 4).

Figura 4 – Localização dos pontos de coleta. Fonte: Adaptado de CAERN, 2014.

Ponto EB – Coletas do esgoto bruto afluente diretamente na canaleta de saída das peneiras
hidrostáticas na caixa de areia.
Ponto LM – Coleta do licor misto do tanque de aeração durante o período de reação.
Ponto ED – Coleta do sobrenadante na chegada do tanque de contato.
Ponto EF – Coleta do efluente final após filtração, na calha parshall de saída.
As variáveis DBO5 filtrada e não filtrada; DQO filtrada e não filtrada, procedeu-se a coleta
do material, que foi analisado posteriormente em laboratório.
Durante um ciclo de aeração, a cada hora, foram realizadas coletas no licor do reator,
totalizando 7 amostras, que foram analisadas individualmente (amostras simples). Todas as
amostras foram acondicionadas em garrafas plásticas individuais com capacidade para 1 litro e
mantidas refrigeradas a temperatura menor que 10ºC, para realização das análises.
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As técnicas para a determinação dos parâmetros, acima citados, tais como coleta,
preservação, armazenamento e análises seguem os procedimentos padrões descritos em APHA
(2005).
a)

Avaliação da Remoção de matéria orgânica (DBO e DQO)

As coletas de amostras para determinação da DBO filtrada e DQO filtrada, no tanque de
aeração, foram feitas no período de aeração, com intervalo de 1 hora, iniciando-se no tempo zero
(T0), totalizando assim em cada dia de análise 7 coletas (ciclo de aeração de 6 horas).

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Através dos dados obtidos, considerando-se à caracterização físico-química dos esgotos da
ETE Liberdade, apresentamos a análise da remoção de matéria orgânica e a eficiência do sistema.

4.1 Avaliação da Eficiência das Etapas de Tratamento do Sistema
4.1.1 Avaliação de desempenho das etapas de tratamento – Lodos Ativados
a)

DBO Filtrada e DQO Filtrada

No tanque de aeração as concentrações de DBO Filtrada variaram de 14 a 213 mg.L -1 com
valor médio de 65,07 mg.L-1. A DBO Filtrada média em todos os tempos (T0 a T6) variaram de 90
mg.L-1 (T0) a 48 mg.L-1 (T6), obtendo uma remoção de 47%, sendo que 60% desta remoção
ocorreram nas duas primeiras horas do processo.
No reator as concentrações de DQO Filtrada variaram de 133 a 758 mg.L-1 com valor médio
de 408,41 mg.L-1. A DQO Filtrada média em todos os tempos (T0 a T6) variaram de 508 mg.L -1 (T0)
a 294 mg.L-1 (T6), obtendo uma remoção de 42%, sendo que 45% desta remoção ocorreram nas
duas primeiras horas do processo. Confirmando as informações de Jang et al. (2003), de que em
um RSB a maior parte da remoção da DQO ocorre nas duas primeiras horas do processo.
4.1.2 Avaliação de desempenho das etapas de tratamento – Efluente Decantado e
Efluente Final
a)

Caracterização do Esgoto Bruto

As concentrações de matéria orgânica presentes no esgoto bruto, expressas em termos de
DBO, variaram de 221 a 875 mg.L-1 com valor médio de 433 mg.L-1. Os valores obtidos em 71% das
amostras encontraram-se acima do valor de projeto, que é de 326 mg.L-1.
A média de DQO total foi de 1.375 mg.L-1. Os valores mínimo e máximo foram
respectivamente, 774 mg.L-1 e 1.869 mg.L-1, de modo que a matéria orgânica representada em
DQO do esgoto bruto, encontra-se na maior parte das amostras acima do valor de projeto 820
mg.L-1.
Estas concentrações mais elevadas do que usualmente expresso na literatura tem como
possível explicação o baixo consumo per capita de água e, ainda, à existência de menores
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coeficientes de retorno. Alguns estudos, como de Araújo e Duarte (2001), têm demonstrado uma
tendência das regiões de baixa renda a possuírem esgotos bem mais concentrados.
No entanto, seriam necessárias investigações mais específicas para confirmação destas
suposições.
b)

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e Demanda Química de Oxigênio (DQO)

A DBO média afluente foi 433 mg/L, enquanto que a efluente decantado foi 81 mg/L e
efluente final foi 38 mg/L.
A ETE Liberdade promoveu significativa remoção na concentração de DBO, mesmo com um
valor máximo afluente de 875 mg/L, o valor máximo efluente decantado foi 154 mg/L e efluente
final foi de 93 mg/L, atendendo ao disposto na legislação ambiental vigente, cujo valor máximo
para lançamento direto de efluentes oriundos de sistemas de tratamento de esgotos sanitários é
de 120 mg/L. O corpo receptor é o riacho Água Vermelha enquadrado como de classe 2.
A DQO média afluente foi 1.375 mg/L, enquanto que a efluente decantado foi 423 mg/L e
efluente final foi 206 mg/L.
A ETE Liberdade promoveu significativa remoção na concentração de DQO, o valor máximo
efluente decantado foi 807 mg/L e efluente final foi de 332 mg/L.
A eficiência média na remoção da DBO no efluente final foi de 91%. E temos que 79% das
amostras apresentaram eficiência na remoção de DBO igual ou superior a faixa de projeto, 90 a
95%. Resultados estes semelhantes aos obtidos por Costa (2005), estudando RSB em escala piloto,
tratando esgoto doméstico, cujas eficiências apresentaram-se acima de 90%, na remoção de DBO,
em todas as estratégias aplicadas.
Quanto a eficiência média na remoção da DQO, ela foi de 85% no efluente final, sendo seu
valor máximo de 92% e o mínimo de 79%. Valores estes superiores aos encontrados por Costa
(2005), que foram acima de 60%, e semelhantes aos apresentados por Medeiros (2005) e Santos
(2005), estudando RSB em escala piloto, tratando esgoto doméstico, cuja remoção média em
termos de DQO foi de 88% (idades de lodo 10 e 30 dias) e 88% (idade de lodo 10 dias) - 89% (idade
de lodo 30 dias), respectivamente.
A relação DBO/DQO média no efluente final foi de 0,2, apresentando-se na faixa de 0,1 a
0,3, indicada por Metcalf e Eddy (2003), para efluentes domésticos tratados. Seus valores máximo
e mínimo foram, respectivamente, 0,35 e 0,09.
Dos dados apresentados, observa-se que a relação DQO/DBO obteve valor médio de 3,1,
indicando um esgoto com menor fração biodegradável (JARDIM; CANELA, 2004). O valor da
relação aumenta no efluente do reator, apontando para a diminuição da fração biodegradável,
uma vez que a matéria orgânica foi sendo consumida na unidade de tratamento (efluente
DQO/DBO 5,2).
c)

DBO Filtrada e DQO Filtrada

A DBO filtrada média afluente foi 178 mg/L, enquanto que a efluente decantado foi 35
mg/L e efluente final foi 21 mg/L.
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A ETE Liberdade promoveu significativa remoção na concentração de DBO filtrada, o valor
máximo efluente decantado foi 90 mg/L e efluente final foi de 50 mg/L.
A DQO filtrada média afluente foi 674 mg/L, enquanto que a efluente decantado foi 216
mg/L e efluente final foi 96 mg/L.
Com relação a remoção na concentração de DQO filtrada, a ETE Liberdade apresentou
como valor máximo efluente decantado 490 mg/L e efluente final 164 mg/L.
A DQO filtrada do esgoto tratado teve uma variação bastante significativa. O que se
observa é que esta variação acompanhou a qualidade do esgoto bruto afluente ao sistema. Sendo
maiores quando o sistema foi alimentado com esgoto mais concentrado.
A DBO filtrada do efluente teve uma variação relativamente baixa. O que se observa é que
esta variação não acompanhou a qualidade do esgoto afluente, o que está de acordo com os
modelos cinéticos.
As relações afluentes DQO filtrada/DQO bruta e DBO filtrada/DBO bruta são de 0,45 e 0,41,
respectivamente. Isto significa que cerca de 40-45% da matéria orgânica afluente está sob a forma
dissolvida e 55-60% sob a forma particulada. Esta participação da DBO particulada na DBO total
indica uma razoável participação dos SST na DBO.
Observa-se que a relação DBO filtrada/DBO total efluente tendeu a se elevar em
comparação à relação DBO filtrada/DBO total afluente, mostrando que a participação da matéria
dissolvida em relação à particulada foi se elevando à medida que o esgoto foi sendo tratado no
sistema.
A eficiência média de remoção de DBO filtrada alcançou 88%, já a eficiência média de DBO
total 91%, após etapa de polimento. Entretanto na etapa do efluente decantado, a eficiência
média de remoção de DBO filtrada alcançou 80%, e a eficiência média de DBO total 81%,
indicando significativa participação de sólidos no efluente.
De modo geral, pode-se dizer que o sistema em estudo de lodos ativados operado em
batelada apresenta ótima remoção de matéria orgânica biodegradável, porém, o efluente do
sistema somente apresentará qualidade muito boa de remoção total de DBO se conseguir efluente
com baixas concentrações de sólidos em suspensão.

5. CONCLUSÃO
Os resultados mostraram a alta eficiência e estabilidade do processo de tratamento
utilizando RSB para esgotos domésticos com temperatura alta, mesmo com valores de DQO/DBO
característicos de esgoto forte. O estudo em escala real mostrou que a ETE através do sistema de
lodo ativado operado por bateladas, tipo aeração prolongada, é capaz de atingir mais de 90% de
eficiência na remoção de matéria orgânica biodegradável do esgoto sanitário, em termos de DBO.
No monitoramento foi observado que 75% dos valores de DBO afluente se encontravam
acima do valor de projeto (326 mg/L). Diante disso, é extremamente importante que, se possível,
na fase de planejamento e concepção de projetos de ETEs, sejam realizadas pesquisas para avaliar
as reais características do esgoto afluente.
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A presente pesquisa evidenciou que quanto maior a DQO filtrada no afluente do sistema,
maior a eficiência na remoção desse substrato, e que a DQO filtrada residual apresenta pouca
variação, tendo seu valor em torno de 216 mg/L.
A pesquisa identificou bruscas oscilações de carga orgânica e hidráulicas, indicando a
importância do monitoramento contínuo, para adequação na duração dos ciclos dos reatores.
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RESUMO
O
desenvolvimento
urbano
provoca
desequilíbrio ambiental principalmente em cidades mais
populosas, cujo o gerenciamento dos resíduos sólidos
torna-se um grande desafio, em destaque os resíduos de
podas e construção civil para o município de Natal, que
recentemente ficou sem ter um local para recolher os
resíduos. É inviável economicamente e ambientalmente a
disposição de resíduos de podas em aterros sanitários.
Este trabalho teve como objetivo identificar o destino final
dos resíduos de podas do município e quantificar os
resíduos verdes gerados. De acordo com a pesquisa os
resíduos de podas e de materiais da construção civil são
depositados no mesmo local, localizado no aterro do
Guarapes no município de Natal, gerenciado pela
SEMSUR. O aterro possui uma área de 40 hectare com
uma estimativa de vida para recebimento de podas e
restos da construção para 4 anos. Atualmente, os
recolhimentos das podas são realizados por duas

empresas, recolhendo em média 270 m3 de podas por dia,
isto corresponde a uma produção mensal aproximada de
7.020 m3. Hoje, O aterro de poda em grandes cidades
pode ser sustentável, por duas maneiras, a primeira na
criação de um sistema de tratamento, na qual todo o
material seria processado, seja na forma de material para
compostagem com a geração de composto para nutrir o
solo, ou na formação de biomassa na forma de cavaco
para a geração de energia. A segunda maneira, a
prefeitura doa as podas para empresas, o que atualmente
acontece na cidade de Fortaleza, na qual é destinada para
uma empresa de briquete. A produção de podas de Natal
daria para abastecer, com biomassa triturada e seca, as
cinco empresas de briquete existentes no Rio Grande do
Norte. Ainda, os resíduos das podas aplicados em uma
usina de compostagem gerariam diariamente 81
toneladas de composto orgânico para o solo.

PALAVRAS-CHAVE: Aterro, Resíduos de Podas, Biomassa, Natal.

DIAGNOSIS OF PRUNING WASTE FROM THE CITY OF NATAL/RN
ABSTRACT
Urban development causes environmental imbalance
especially in the most populous cities, whose solid waste
management becomes a major challenge, highlighted the
pruning and civil construction waste for the city of Natal,
who recently was without a place to dispose these
residues. It is economically and environmentally unviable
the disposal of pruning waste in landfills. This study aimed
to identify the final destination of pruning waste of the
city and quantify the green waste. According to the survey
the pruning waste and the civil construction materials are
deposited on the same site, located at the site of Guarapes
in Natal, managed by SEMSUR. The landfill has a 40
hectare area with an estimated life of 4 years for receive
prunings and debris from civil construction. Currently, the
gatherings of pruning are accomplished by two
companies, collecting on average 270 m3 of prunings per

day, this corresponds to an approximate monthly
production of 7,020 m3. The pruning landfill in large cities
can be sustainable by two ways, first is the creation of a
treatment system in which all the material would be
processed, either as material for composting generating
compound to nourish the soil, or the formation of biomass
in the form of wood chips for energy generation. The
second way, the city gives the prunings for companies,
which currently takes place in the city of Fortaleza, which
is destined for a briquette company. The pruning
production of Natal would be enough to supply the five
existing briquette companies in Rio Grande do Norte with
minced and dry biomass. Furthermore, the pruning waste
applied in a composting plant would generate 81 tons per
day of organic compound to the soil.

KEYWORDS: Landfill, Pruning Waste, Biomass, Natal.
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1. INTRODUÇÃO
O desenvolvimento urbano provoca desequilíbrio ambiental principalmente em cidades
mais populosas, cujo o gerenciamento dos resíduos sólidos torna-se um grande desafio. Em muitos
municípios brasileiros ainda não existem aterros para o destino correto destes resíduos sólidos, os
resíduos de podas passam pelo mesmo problema, a dificuldade em ter um local adequado.
A Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (2012) defende que a arborização tem papel
fundamental na qualidade de vida dentro da sociedade. Possui o papel de atuar na qualidade do ar,
no nível de ruídos, na paisagem, além de contribuir no abrigo de espécies da fauna e atuar no
microclima da região.
O município de Natal passou recentemente cinco meses sem local específico para colocar os
resíduos de podas e materiais de concentração civil e demolição. Anteriormente os resíduos eram
depositados no aterro de Guajiru em São Gonçalo do Amarante, que recebia os resíduos de podas
e de material de construção dos municípios de Natal, São Gonçalo do Amarante e Ceará Mirim, este
aterro foi fechado por atingir o limite máximo de sua capacidade de material no início de 2015, em
seguida a prefeitura de Natal alugou um terreno em Genipabu no município de Ceará Mirim, por
problemas de contrato foi também fechado. Por intermédio do Instituto de Desenvolvimento
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), o município possui aterro
controlado para estes tipos de materiais no Bairro de Guarapes instalado no final do ano passado.
É inviável em termos econômico e ambiental a disposição de resíduos de podas em aterros
sanitários. O reaproveitamento das podas pode gerar renda e contribuir para o aumento da vida
útil do aterro. A venda dos resíduos verdes é possível como matéria prima do processo da
compostagem e na produção de briquete.
Este trabalho teve como objetivo identificar o destino final dos resíduos de podas do
município, quantificar os resíduos verdes gerados e avaliar a gestão ambiental do aterro na busca
para contribuir com a melhoria do meio ambiente.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Resíduos sólidos
De acordo com a NBR 10.004 (2004), resíduos sólidos ou semissólidos são aqueles que resultam
da atividade da comunidade de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços
e de varrição, e ainda, os resíduos são classificados em: Classe I – Resíduos Perigosos; Classe IIA –
Resíduos Não Perigosos – Não Inertes; Classe IIB – Resíduos Não Perigosos – Inertes. A elevação da
renda das famílias brasileiras aliada a rápidos avanços tecnológicos permitem um acesso cada vez maior
aos bens de consumo, o que acarreta mais geração desses resíduos.

2.2 Resíduos verdes
Lixo verde é aquele originário da poda ou corte (remoção) de árvores e plantas. Portanto,
podemos dizer, em outras palavras, que são resíduos de arborização urbana. Este tipo de lixo é
composto por galhos e cascas de árvores, troncos, gramas, folhas verdes ou secas, flores e outros
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materiais orgânicos de origem vegetal (Lima, 1995). As operações de poda e remoção da arborização
urbana geram resíduos na forma de galhos, ramos, folhas, sementes, frutos, fustes e raízes.

2.3 Gestão de resíduos verdes
A falta de modelos eficientes para a gestão dos resíduos de podas da arborização urbana,
tem resultado em diversos problemas ambientais, sociais e econômicos resultantes da disposição
inadequada desses materiais. O gerenciamento inadequado destes resíduos tem resultado em altos
custos para os municípios, o comprometimento de grandes áreas para disposição, o aumento do
risco de incêndio em aterros e terrenos baldios, a degradação da paisagem e poluição do ar e da
água (Chaluppe, 2013).
2.3.1 Destino no Brasil (mais comum)
No Brasil, em grande parte dos casos, o lixo verde tem como destino os aterros sanitários ou
terrenos. Logo, não há um destino útil para este tipo de lixo. Um rico material orgânico é descartado
na natureza e, portanto, desperdiçado (Lima, 1995).
2.3.2 Destino correto e importância
Estes resíduos de origem vegetal poderiam ser utilizados de diversas formas, gerando renda
e emprego para milhares de pessoas. Uma cidade preocupada com a sustentabilidade poderia criar
programas destinados ao uso útil e reciclagem (Lima, 1995).
Estes resíduos verdes poderiam ser aproveitados na confecção de artesanato e decorações,
criação de móveis domésticos, brinquedos, produção de adubo orgânico através da compostagem,
produção de papel, papelão e cartões, produção de quiosque, pergolados e até residências, geração
de energia na forma de lenha, carvão vegetal, cavaco, briquete entre outros, gerando benefícios
sociais e ambientais (Lima, 1995).
Em destaque os resíduos verdes que após triturados reduzem significativamente o volume a
ser transportado, dessa forma ocorrerá a diminuição no custo do transporte e por consequência a
redução da poluição proveniente dos gases emitidos dos veículos transportadores dos resíduos
verdes em comparação com o transporte de podas no estado natural (sem trituração). Portanto, o
material triturado facilita a sua aplicação no processo da compostagem como fonte energética
(projeto). De acordo com Baratta Junior e Magalhães (2010) através de experimentos com várias
espécies vegetais determinou o rendimento da redução do volume das podas de árvores verdes de
galhadas com até 8,0 cm de diâmetro verificando que a trituração de material verde reduz em média
a 36%.
Em primeiro lugar, está biomassa triturada pode ser utilizada pela indústria de briquete da
região, independente da parte da árvore, sejam as folhas que possuem poder energético
semelhante a outras partes da planta (VALE et al, 2014). O briquete de podas possuem poder
calorífico superior aos das lenhas. De acordo com Vale, Ramos e Vale (2016) o Estado do Rio Grande
do Norte possui quatro indústrias de briquetagem e uma em implantação, as matérias-primas
utilizadas por elas são pó de serragem de madeira, bagaço de cana de açúcar, palha de cana de
açúcar, casca do coco, palha da carnaúba e palha de coqueiro, porém não são suficientes para a
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suas necessidades, principalmente pela distância para a indústria. Mesmo assim, a indústria
cerâmica utiliza a lenha como principal fonte energética (ADESE, 2007). Vale salientar que uma
empresa de briquete no Estado do Ceará consome por mês quatro mil toneladas dos resíduos de
podas de árvores da cidade de Fortaleza (VERMMEER, 2016).
Outra forma de aproveitamento de podas de árvores é através do processo da
compostagem. Segundo a norma Brasileira NBR 10.0004 da ABNT (2004), os resíduos verdes
provenientes da poda da arborização pública, por serem compostáveis, podem ser classificados
como resíduos classe II. A compostagem possibilita o aumento da produção de compostos orgânicos
para usos afins agrícolas, produção de mudas e paisagismos de áreas públicas e privadas, pois é
constituído de nutrientes naturais que podem substituir o adubo químico. Além do mais, segundo
BARATTA JUNIOR e Magalhães (2010) com a compostagem dos resíduos verdes triturados ocorre
ao final do processo uma redução em média de 50% do volume, variando de acordo com a espécie
vegetal.
Parte do material das podas de árvores, tais como os galhos mais finos e as folhas que
correspondem a 60% do volume total dos resíduos verdes, poderão ser compostados, ficando o
restante para outros fins como a lenha, carvão, objetos, etc. O composto orgânico final dos resíduos
de podas de diversas espécies apresentaram boa qualidade, indicado para o uso na produção de
mudas (BARATTA JUNIOR, 2007).

3. METODOLOGIA
3.1 Local da área da pesquisa
O município de Natal que possui uma população estimada de 877.662 habitantes ocupando
uma área de 167.264 km2 com densidade demográfica de 4.805,24 hab/km2 (IBGE, 2016). A cidade
é a mais urbanizada do Estado do Rio Grande do Norte, restando pouquíssima área para
desmatamento. O aterro de podas e também do material da construção civil e de demolição,
localiza-se no bairro de Guarapes, o qual denominou o nome do aterro. É gerenciado pela prefeitura
de Natal através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur), na qual contratou duas
empresas que disponibilizam 20 caminhões com capacidade de 6 m3 de podas e nove funcionários.
O seu funcionamento ocorre em 6 dias por semana da segunda feira ao sábado.
O aterro possui uma área de 40 hectare em região de dunas (Figura 1), disponibilizada pelo
IDEMA ao governo municipal.
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Figura 1: Vista da entrada do aterro de podas do Guarapes Natal/RN. Fonte: Os Autores (2016).

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 Geração de resíduos
A geração de podas por dia em média corresponde a 270 m3, isto corresponde a uma
produção mensal aproximada de 7.020 m3. Correspondendo a 5% dos resíduos sólidos recolhidos
pela prefeitura. Hoje, o aterro possui cinco catadores para o aproveitamento das toras das podas,
os catadores são cadastrados pela Cocamar, os quais produzem em média 5 m3/dia de lenha, esse
valor está muito aquém dos resíduos totais recebidos pelo aterro. A lenha coletada é vendida para
panificadoras e indústria de aproveitamento de gordura animal e vegetal ao preço de R$ 12,00/m 3.
4.2 Funcionamento do aterro
A área do aterro é gerenciada pela SEMSUR, na qual os materiais de construção e de podas
são colocados separados (Figuras 2 e 3), sendo que são colocados na região mais profunda da área.
De acordo com o recebimento de podas e material da construção civil e de demolição a estimativa
de vida para recebimento destes materiais é de 4 anos.
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Figura 2: Resíduos de podas de árvores do aterro de Guarapes. Fonte: Os Autores (2016).

Figura 3: Resíduos da construção civil do aterro de Guarapes coberto com o solo. Fonte: Os Autores (2016).

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur) não permite o uso dos resíduos verdes
do aterro para a população, porém uma parte do material de podas de diâmetro maior como os
troncos e os galhos grossos são cortados manualmente com auxílio de falcão e foice e armazenados
por cinco catadores (Figura 4), para em seguida serem vendidos para panificadoras e indústria de
aproveitamento de gordura animal e vegetal ao preço de R$ 12,00/m 3 no final do primeiro semestre.

XII CONGIC | II
II SECITEX

1999

Estes catadores são cadastrados pela Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis do Rio
Grande do Norte (Coocamar/RN).

Figura 4: Materiais produzido por catadores no aterro do Guarapes. Fonte: Os Autores (2016).

Na realidade a maioria dos resíduos verde não são aproveitados no aterro, havendo o
desperdício da matéria orgânica que constituem as podas.
A prefeitura de Natal não possui um programa ativo para o aproveitamento da madeira das
podas de árvores recolhidas para o aterro, com exceção da coleta de toras. Possuindo apenas o
recolhimento exclusivo de podas através do serviço de coletas específicas denominadas de coleta
de podas, coleta de demolição e a especial.

5. CONCLUSÃO
O aterro de Guarapes produz uma quantidade considerável de resíduos verdes com uma
produção mensal aproximada de 7.020 m3, isto corresponde aproximadamente 5% dos resíduos
sólidos urbanos do município de Natal, está quantidade sendo colocada em aterro sanitária
representaria um custo muito elevado para a prefeitura. Este aterro também recebe resíduos da
construção civil e de demolição o que favorece a diminuição do seu tempo de operação.
O não aproveitamento do resíduo verde resulta na diminuição de vida do aterro, mesmo
com a presença dos cinco catadores para a produção de lenha a produtividade desta atividade é
baixa, em comparação com a quantidade do material que chega no aterro. Em face da carência de
novas áreas para implantação de depósito de resíduos verdes no munícipio devido ao elevado grau
de urbanização da cidade, há necessidade de se prolongar a vida útil do mesmo. Esse fator que hoje
se apresenta é forte argumento para a implementação de um sistema de tratamento e reciclagem.
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O resíduo verde que hoje é despejado em aterros sanitários, aterros específicos e lixões
contribui para o aumento dos problemas ambientais. Contudo, com uma destinação correta e a
criação de um sistema de tratamento e reciclagem o aterro de podas pode ser sustentável.
Na qual todo o material seria processado, seja na forma de material para compostagem com
a geração de composto para nutrir o solo, ou na formação de biomassa na forma de cavaco para a
geração de energia. Outra forma de diminuir a quantidade de resíduos seria a doação pela prefeitura
das podas para as empresas, no caso da prefeitura de Natal não é permitido essa segunda
metodologia, porém atualmente acontece na cidade de Fortaleza, na qual é destinada para uma
empresa de briquete. A produção biomassa orgânica provenientes de podas do município de Natal
daria para abastecer as cincos empresas de briquete existente no Rio Grande do Norte, ou poderia
através de uma usina de compostagem gerar diariamente 81 toneladas de composto orgânico para
o solo, jardinagem e arborização pública da cidade.
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RESUMO
Atualmente, a inovação tecnológica é uma estratégia
competitiva que toda empresa busca para se destacar
dentro do mercado. Assim, com o objetivo de inovar, a
engenharia, nos últimos anos, desenvolve conquistas,
cada vez mais fascinantes, possibilitando trabalhar com
formas e dimensões cada vez mais ousadas, isto é possível
através da utilização de diversos materiais e do
melhoramento das técnicas construtivas empregadas. Um
dos materiais mais importantes nestas conquistas é o
concreto, que para atender os parâmetros solicitados,
apresenta características e definições distintas, como:
concretos de alto desempenho, auto adensáveis,
aparente, coloridos, leve e outros. Com a intenção de

estimular esse processo, foi desenvolvido este trabalho
sobre o estudo de concretos que apresentam
características especiais para atender as mais variadas
necessidades, sendo assim, elaboraram-se alguns traços
de concreto, de tal maneira que os materiais e métodos
construtivos utilizados foram adaptados de modo
experimental. Por conseguinte, de acordo com a análise
dos ensaios realizados em laboratório, os resultados
alcançados atenderam às expectativas, e foi possível
caracterizar o concreto como: fluido estrutural leve de
alto desempenho. Este estudo impulsiona a continuação
da pesquisa, sempre buscando contribuir para a inovação
na construção civil.

PALAVRAS-CHAVE: inovação, concreto, engenharia.

SPECIAL CONCRETE: INNOVATION IN CONSTRUCTION
ABSTRACT
Nowadays, technological innovation is a competitive
strategy that every company seeks to for stand out in the
market. Thus, in order to innovate, the engineering, in
recent years, develops achievements, increasingly
fascinating, allowing working with increasingly bold
shapes and sizes, is this possible through the use of
various materials and the improvement of building
techniques employed. And one of the most important
materials in these achievements is the concrete, which to
meet the required parameters, this has distinct
characteristics and settings, such as: high performance
concrete, self-compacting, apparent, colorful, white and

others. In order to stimulate this process, was developed
this work on the study of concrete with special features to
meet the diverse needs, therefore, were prepared some
specific mixture of concrete, so that materials and
construction methods used were adapted experimentally.
Therefore, according to the analysis of tests performed in
the laboratory, the results obtained reached the
expectations, and it was possible to characterize the
concrete as: fluid, lightweight structural and with high
performance. This study encourages continuation of the
research, always seeking to contribute to innovation in
Construction.

KEYWORDS: innovation, concrete, engineering.
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1. INTRODUÇÃO
Na engenharia, há sempre uma busca por soluções e inovações, por isso, nas últimas
décadas, houve um crescimento no estudo de concretos que apresentem características
diferenciadas para atender as mais diversas necessidades exigidas. Deste modo, foram
desenvolvidos concretos com alta resistência, de alto desempenho, auto adensáveis, aparentes,
coloridos, brancos, sustentáveis, leves, fluidos entre outros.
No entanto, no ramo da construção civil, diante de tanta demanda de concreto, e apesar da
evolução já ocorrida e da grande variedade de concreto já existente, ainda há um crescente estudo
na área de métodos e materiais que o compõem, com o intuito de desenvolver concretos que
possam desempenhar inúmeras funções aliados com diversas características e de resistência cada
vez mais elevadas. As principais inovações no concreto são os aglomerantes, que trabalham em
conjunto com o cimento ou o substitui ou, até mesmo, promovem melhorias no próprio cimento.
Também participam dessas inovações alguns aditivos especiais e adições colocadas na formulação
da mistura. E em termos práticos, a inovação no concreto busca três principais resultados: maior
durabilidade, maior resistência e, principalmente, melhor trabalhabilidade.
Com isso, este estudo busca incentivar e introduzir estudos e trabalhos de pesquisa sobre
concretos especiais na preparação dos alunos dos cursos da área da construção civil nos IFRN’s, e
desenvolver atividades práticas de elaboração de concretos especiais e/ou inovadores, com o
intuito de promover a busca de conhecimento e a inovação na construção civil.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O concreto de alto desempenho é obtido através de uma mistura de cimento, agregados,
aditivos minerais e químicos e água, com um baixo fator água/cimento. Aïtcin (1998), considera
como baixos os valores menores que 0,40, baseado no fato de que é muito difícil, se não impossível,
tornar trabalhável um concreto feito com os cimentos Portland mais comumente encontrados no
mercado, sem a utilização de um aditivo superplastificante.
Segundo Neville (2000), a diferença de valores de relação água/aglomerante não se
apresenta somente na alteração da resistência à compressão, mas também na diferença em sua
microestrutura e desempenho em todos os sentidos.
De acordo com Borja (2011), concreto leve auto adensável é um tipo de concreto de alto
desempenho desenvolvido a partir do concreto auto adensável, congregando as propriedades
favoráveis do concreto leve e do concreto auto adensável.
Gomes e Barros (2009), ponderam que, a capacidade de se auto adensar é obtida com o
equilíbrio entre alta fluidez e moderada viscosidade. A alta fluidez é alcançada com a utilização de
aditivos superplastificantes, e a moderada viscosidade e a coesão são conseguidas com o
incremento de um percentual adequado de adição mineral com granulometria muito fina e/ou
aditivos modificadores de viscosidade.
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A ampla utilização dos concretos leves estruturais deve-se, especialmente, aos benefícios
promovidos pela diminuição da massa específica do concreto à estrutura, [...], porém, a substituição
dos agregados convencionais por agregados leves pode ocasionar alterações significativas no
desempenho de outras propriedades do concreto estrutural, com destaque para a trabalhabilidade,
a resistência mecânica, o módulo de deformação, a durabilidade, a estabilidade dimensional, a
condutividade térmica e para a microestrutura da zona de transição pasta-agregado. Afirma
ROSSIGNOLO, (2009).

3. METODOLOGIA
Na busca de mostrar viabilidade da pesquisa, elaboraram-se 2(duas) formulações de
concreto de forma experimental, que serão analisados com a intenção de entender basicamente
como se comportam os materiais e como o concreto pode ser classificado. Os materiais utilizados,
como podem ser vistos na Tabela 1, foram caracterizados de acordo com as normas vigentes,
mostradas a seguir:


Determinação da massa específica e massa específica aparente do agregado miúdo NBR 52: 2009;



Determinação da massa específica, massa específica aparente e absorção de água do
agregado graúdo - NBR NM 53:2009;



Determinação da composição granulométrica - NBR NM 248: 2003;



Especificações dos agregados para concreto - NBR 7211: 2009;



Determinação da massa especifica do cimento Portland e outros materiais em pó - NBR
NM 23: 2001;



Determinação do índice de finura do Cimento Portland por meio da peneira 75 μm (nº
200) - NBR 11579: 2012 Versão Corrigida: 2013;



Especificação do Cimento Portland composto - NBR 11578: 1991;



Cimento Portland de alta resistência inicial - NBR 5733: 1991;



Sílica ativa para uso com cimento Portland em concreto, argamassa e pasta - NBR 13956:
2012;



Requisitos para aditivos químicos para concreto de cimento Portland - NBR 11768: 2011.
Tabela 1: Características dos materiais.

Material

Identificação/Tipo

Massa Específica

Cimento
Água
Agregado 1
Agregado 2
Agregado 3
Adições
Aditivo

CP V - ARI RS
Potável
Areia média
Argila expandida
Brita granítica
Microssílica
Superplastificante

2,995 g/cm³
1,00 g/cm³
2,645 g/cm³
1,320 g/cm³
2,513 g/cm³
2,250 g/cm³
1,087 g/cm³
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Dimensão
máxima
------------2,4 mm
2,36 mm
6,3 mm
0,15 mm
-------

Modulo de
finura
1,48%
------2,50
2,90
6,94
0,8%
-------

2006

As quantidades específicas dos materiais utilizados na produção das formulações foram
determinadas de forma experimental, fazendo o uso dos dados contidos na Tabela 1 para fins
calculistas. O método de elaboração dos concretos foi realizado obedecendo à sequência abaixo:






Adição dos agregados (brita, areia e argila expandida) e 30% do total de água;
Adição do cimento, misturado com a microssílica, e 60% da água;
Acréscimo de 10% da água;
Acréscimo do aditivo superplastificante;
Após todo o material na betoneira, mistura-se por mais cinco minutos.

Imediatamente após a elaboração do concreto, foi executado o ensaio de Slump test,
segundo a norma afim, e moldados corpos de provas cilíndricos (10 cm x 20 cm) para ensaios de
resistência à compressão em idade pré-determinada (7 e 28 dias).
A cura foi realizada em tanque com água potável da distribuidora local sendo a temperatura
em torno de 24 º C.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Analisando a composição das formulações, em relação ao comportamento dos materiais,
verificou-se que ambas possuem os mesmos materiais, porém com traços diferentes. E analisado as
propriedades que cada material é capaz de proporcionar a mistura, pode-se apresentar:
No aspecto do agregado leve, a principal característica que a argila expandida pode
proporcionar ao concreto é a diminuição da massa, e segundo Borja (2011), devido à sua estrutura
celular, a massa específica e a massa unitária das partículas do agregado leve são inferiores aos do
agregado normal, e devido sua estrutura celular porosa, é capaz de absorver mais água do que o
agregado normal.
Para garantir a grande fluidez do concreto, foi usado o aditivo superplastificante que têm
fundamental importância para fazer a dispersão das partículas de cimento na mistura, no controle
de um traço com relação água/aglomerante muito baixa e para reduzir a quantidade de água na
mistura (MEHTA; MONTEIRO, 2008).
De acordo com a NBR 5733 (1991), o CPV - ARI proporciona ao concreto uma resistência
mínima à compressão aos sete dias de 34 MPa. E fazendo a comparação entre os valores de
resistências obtidos, verificou-se que as formulações 01 e 02, nas quais foi utilizado o cimento
Portland de alta resistência inicial (CPV - ARI), obtiveram diferentes valores de resistência, isso se
deve ao fato de possuírem traços diferentes.
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a)

b)

Figura 1: Gráficos dos resultados – a) resistência à Compressão; b) abatimento.

Outro aspecto importante na confecção do concreto é a quantidade de água. Esta é utilizada
no sistema a partir da relação água/cimento, ou seja, quanto maior a quantidade de água no
concreto, menor é a tensão limite de escoamento, aumentando sua deformabilidade e diminuindo
a viscosidade da mistura (JATOBÁ, 2008). A adição de água na mistura deve ser cuidadosamente
adequada para que não seja excessiva e provoque mudança nas propriedades finais do concreto,
portanto, a água é um elemento que tem importância fundamental não só de homogeneizar a
mistura, mas também dar características necessárias ao concreto. E com finalidade de melhorar as
propriedades do concreto, utilizou-se microssílica. Segundo Thomaz (2008), quando se adiciona a
microssílica na mistura do concreto, ela reage aumentando a resistência mecânica do concreto.
Outros benefícios desta adição é o fato de ser mais fina que o cimento, assim preenchendo os vazios
criados pela a água livre na mistura cimento e água, o que promove o aumento da
impermeabilidade.
Tabela 2: Propriedades do concreto.

Propriedades dos concretos e características das amostras
Determinação

Método utilizado

Unidade

Amostra 01

Amostra 02

Abatimento

NBR NM 67

Mm

250

254

Resistência à
compressão

NBR 5739

Mpa

64,2

56,0

Massa específica do
concreto

NBR 8953

Kg/m³

1675

1670

Fazendo uma análise dos dados obtidos, mostrado na Tabela 2 e na Figura 1, podemos
especificar algumas características encontradas nas formulações de concreto desenvolvidas em
laboratório, seguindo a normatização vigente, as quais serão descritas, a seguir:
De acordo com a NBR 8953 (2015), o concreto pode ser classificado como leve quando
apresentar uma massa especifica abaixo de 2000 kg/m³;
Já em relação ao concreto fluído, foi utilizado como referência a NBR NM 67 (1998), que
determina que o concreto deve possuir um abatimento acima de 220 mm.

XII CONGIC | II
II SECITEX

2008

E para classifica-lo como concreto estrutural leve, segundo a NM 35 (1995), este deve obter
uma resistência mínima a compressão de 28 MPa, aos 28 dias, e sua massa especifica aparente não
deve ultrapassar 1840 kg/m³.
No Brasil, o IBRACON (2005), na ausência de normas técnicas, define o concreto de auto
desempenho com relação à resistência à compressão, onde esta é determinada de acordo com a
NBR 5739 (2007), quando o concreto possuir resistência a compressão (fck) superior a 50 Mpa.
Deste modo, certifica-se que as formulações de concreto estudadas estão de acordo com as
especificações técnicas citadas, e podem ser classificados como concreto fluido estrutural leve com
alto desempenho.

5. CONCLUSÃO
Por meio dos ensaios realizados, foram obtidos ótimos resultados. Porém se faz necessário
estimular à elaboração de novos concretos modificando alguns fatores como: a quantidade dos
materiais constituintes, a utilização de novos materiais e aditivos, adaptação de métodos de
moldagem e dosagem.
Portanto, a implantação desse estudo na Instituição trará ótimos resultados como o
aperfeiçoamento dos conhecimentos teóricos já adquiridos de forma prática em todas as esferas
educacionais culminando com o desenvolvimento e expansão na busca de novos compósitos e
técnicas construtivas mais racionais e sustentáveis visando a promoção de inovações em toda o
âmbito da construção civil.
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RESUMO
. A rápida urbanização e ausência de infraestrutura de cidades densamente
populosas gera uma grande quantidade de resíduos, tendo como exemplo o resíduo de
borracha, proveniente de pneus de veículos automotores, associados a elevadas
concentrações de volumes de chuvas, podem ocasionar verdadeiras catástrofes
humanas, inclusive com grandes prejuízos materiais. A necessidade de captação e
drenagem dessas águas ganha importância primordial nos dias atuais,
principalmente pela sua exiguidade cada vez mais presente na nossa
realidade. Visando amenizar esses impactos e catástrofes, essa pesquisa foi
desenvolvida com o proposito de criar um concreto permeável com adição de
resíduo de borracha para facilitar a captação de águas pluviais. A pesquisa continua
em andamento, porém, já foram obtidos alguns resultados nos ensaios de
resistência a compressão próximos de 13 MPa, o qual atende a garagens e vias de
trafego de veículos leves.
Palavras-chave: Concreto permeável, resíduo de borracha, resistência.

TECHNICAL FEASIBILITY STUDY OF TIRE WASTE USE IN CONCRETE
COMPOSITION FOR PAVING PERMEABLE URBANA
ABSTRACT
Rapid urbanization and absence of densely populated cities infrastructure
generates a lot of waste, taking as an example the rubber residue from car tires,
associated with elevated concentrations volumes of rain, can cause real human
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disasters, including large material damage. The need to capture and drainage of
groundwater gained prime importance today, mainly because of its smallness
increasingly present in our reality. Aiming to mitigate these impacts and disasters,
this research was developed with the purpose of creating a permeable concrete with
added rubber residue to facilitate rainwater harvesting. Research is ongoing,
however, they were already achieved some results in the compressive strength tests
around 13 Mpa, which serves garages and traffic routes of light vehicles.
Keywords: pervious concrete, rubber residue, resistance.

1.

INTRODUÇÃO
A Indústria da Construção Civil exerce importante papel na transformação ambiental da
sociedade moderna. Em contrapartida, gera impactos negativos sobre

o meio ambiente em razão das diversas formas de poluição ambiental, pelo elevado
consumo de recursos naturais, pela geração de resíduos e também pela produção de
sistemas construtivos que gerem conforto e bem-estar à população. A rápida
urbanização e ausência de infraestrutura de cidades densamente populosas gera uma
grande quantidade de resíduos, tendo como exemplo o resíduo de borracha, proveniente
de pneus de carros, associados a elevadas concentrações de volumes de

chuvas

temporais, ocasionam, em alguns casos, verdadeiras catástrofes humanas, inclusive
com grandes prejuízos materiais. A necessidade de captação e drenagem dessas águas e o
reaproveitamento desses resíduos ganha importância primordial

nos

dias

atuais,

principalmente pela sua exiguidade cada vez mais presente na nossa realidade.
Diante disso, a pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de criar um concreto
permeável

usando

resíduo

de

pneu

que

tenha

tanto

resistência

quanto

permeabilidade, consideráveis, e que seja usado como uma saída para reduzir o
escoamento de águas pluviais e minimizar enchentes.
O concreto permeável vem como uma alternativa para a pavimentação de
estacionamentos e vias onde o tráfego de veículos é baixo, devido a sua baixa
resistência, em relação ao concreto convencional, torna-se bastante atrativo do ponto
de vista técnico, como solução para a captação de águas pluviais de baixa ou
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elevadas concentrações devido a sua característica peculiar de permeabilidade,
funcionando também como um filtro artificial de modo a facilitar a sua absorção pelo
solo e, dessa forma, garantir o provimento e manutenção do lençol freático. E
também do ponto de vista econômico, diminuindo os sistemas de estancamento de
águas de chuva, como os piscinões, fazendo com que se tenha um melhor
aproveitamento dos terrenos.
A principal diferença encontrada entre o concreto permeável e o convencional é
o índice de vazios, uma vez que, no permeável, esse índice é muito elevado. Isso
acontece devido a sua composição, que é feita basicamente de agregado graúdo e
cimento, sendo o agregado em sua maioria, de mesma granulometria. Em algumas
ocasiões, em que se deseja menos permeabilidade e mais resistência, é
acrescentado agregado miúdo (areia grossa) na composição, visto que, como o grão
da areia é menor que o da brita, irá preencher mais vazios, fazendo com que
aumente a resistência e a permeabilidade diminua.
Foi utilizado na composição dos materiais para a confecção do concreto
permeável desta pesquisa, resíduo de pneu, com intuito de minimizar os impactos
ao meio-ambiente. As proporções utilizadas, mesmo alterando as características
mecânicas iniciais de referência, mantiveram valores mecânicos e físicos dentro dos
parâmetros normativos relativos ao tema.
2.

MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Materiais
Para a confecção dos corpos de prova foram utilizados os seguintes materiais:
 Brita 0;
 Cimento CP IV;
 Resíduo de Borracha;
 Água.
2.1.1 Cimento CP IV
O cimento utilizado foi o CP IV (Cimento Portland pozolânico). O alto teor de

pozolana presente no CP IV, entre 15 e 50%, faz com que seja resistente a ataques
de sulfatos, tornando-o altamente eficiente em concretos para pavimentos e solocimentos.
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Tabela 1: Caracterização do cimento utilizado
Cimento Portland – CP IV
Massa específica

2820 kg/m³

Densidade

1400 kg/m³

Finura (ret. # 200)

0,54 %

2.1.2 BRITA 0
Para a produção do traço foi usada a brita 0 (material passante na peneira
12,5mm), com o propósito de diminuir a quantidade de vazios. Devido a não
utilização da areia, a quantidade de vazios ainda permaneceu elevada, por essa
razão, fez-se necessário a utilização da brita retida na peneira 4,8 e 2,4 mm.
2.1.3 RESÍDUO DE BORRACHA
O resíduo de borracha proveniente de pneus de carro foi obtido por meio de
doações de empresas recauchutadoras de pneus. Devido ao tamanho elevado das
laminas do resíduo de borracha, foi necessário fazer o peneiramento para haver o
controle da granulometria usada no traço, usou-se o resíduo que ficou retido na
peneira de malha 2,4mm, conforme a figura abaixo:

Figura 1 Resíduo de borracha
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2.2 Métodos
Para a realização da pesquisa foi necessário varias etapas de experimentos.
Primeiramente realizou-se a confecção de vários traços com a ausência do resíduo
de borracha, com a intenção de encontrar o traço que apresentasse uma boa
resistência à compressão e uma boa permeabilidade, depois de encontrado o traço
de referência, começou-se a elaboração dos traços com 10, 15 e 20% de resíduo de
borracha, em relação ao cimento.
Necessitou-se moldar oito corpos de prova, sendo seis cúbicos (10x10x10cm)
e dois cilíndricos (10x20cm), para a realização dos ensaios. Por falta de normas
brasileiras para concreto permeável, seguiu-se como parâmetro as normas
americanas da ASTM.
Para a moldagem dos corpos de prova, seguiu-se como parâmetro a norma
para concreto convencional NBR 12655/96. Após serem desmoldados, os corpos de
prova permaneceram em cura seca durante 28 dias para a realização dos ensaios
de Massa Específica Aparente (MEa), Massa Específica Real (MEr), Módulo de
Elasticidade Dinâmico (E), Permeabilidade e Resistência a Compressão. Durante a
confecção dos traços com a ausência do resíduo de borracha, percebeu-se um
aumento na resistência a compressão ao utilizar cura seca nos corpos de prova.
2.2.1 ENSAIO DE PERMEABILIDADE
Para a realização dos ensaios de permeabilidade foi desenvolvido um aparelho
que, através do tempo que a água leva para escoar entre os poros do corpo de
prova, é possível verificar o grau de permeabilidade e classifica-lo por baixa, média
ou alta permeabilidade, segundo American Concrete Institute - ACI 522 R-06. O
coeficiente de permeabilidade é determinado através da Lei de Darcy, pela seguinte
equação:

K

A 1L
h
log( i )
A 2t
hf

Onde:
K = Coeficiente de permeabilidade;
A1 = Área de sessão da amostra;
A2 = Área do tubo;
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L = Comprimento da amostra;
T = Tempo médio;
hi = Altura inicial;
hf = Altura final.
A figura abaixo mostra o aparelho utilizado para a execução do ensaio:

Figura 2 Permeâmetro

2.2.2 ENSAIO DE MÓDULO DE ELASTICIDADE DINÂMICO
Para a efetuação do ensaio de Módulo de Elasticidade Dinâmico foi utilizado
um aparelho que mede a velocidade de propagação de onda ultrassonica no interior
do corpo de prova, com base nos resultados da propagação da onda e do tempo
necessário para a onda percorre-lo, é possível determinar o valor do módulo de
elasticidade dado em gigapascal (GPa).
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Figura 3 Aparelho de ultrassom

2.2.3 ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO
No ensaio de resistência à compressão o corpo de prova é colocado numa
prensa onde será depositada uma carga gradual até que ele atinja sua resistência
máxima e se rompa, a tensão de ruptura é dada pela razão entre a carga e a área
superficial do corpo de prova, em que o resultado é apresentado em megapascal
(Mpa).

Figura 4 Prensa
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3.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para a avaliação dos corpos de prova foi preciso realizar ensaios de massa

específica, módulo de elasticidade, resistência a compressão axial e permeabilidade.
No ensaio de resistência à compressão, percebeu-se que o traço que apresentou
mais resistência foi o traço com ausência do resíduo de borracha, como mostrado na
Figura 5.

Figura 5 Gráfico dos resultados do ensaio de resistência à compressão

A Figura 6 ilustra os resultados das massas específicas:

Figura 6 Gráfico dos resultados de massa específica

XII CONGIC | II
II SECITEX

2019

Como é possível observar, os maiores resultados das massas específicas real
e aparente, assim como no ensaio de resistência à compressão, foram do traço de
referência, podendo-se verificar que as massas específicas e a resistência são
diretamente proporcionais.
No ensaio de módulo de elasticidade dinâmico, o traço de referência também
apresentou o maior valor, como mostra a figura a seguir:

Figura 7 Gráfico dos resultados do módulo de elasticidade

Comparando os resultados dos ensaios acima, é possível afirmar que, tanto as
massas específicas quanto à resistência e módulo de elasticidade dinâmica, são
diretamente proporcionais.
Os resultados dos ensaios de permeabilidade deram iguais para ambos os
traços, pois os coeficientes de permeabilidade encontrados através da realização do
ensaio foram praticamente iguais, sendo classificados como sendo de alta
permeabilidade. A tabela abaixo mostra a classificação da permeabilidade de acordo
com o coeficiente:
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Tabela 2: Grau de permeabilidade (ACI 522 R-06)
Coeficiente de permeabilidade K (m/s)
≥10-3
10-3 a 10-5
10-5 a 10-7
10-7 a 10-9
<10-9

Grau de permeabilidade
Alta
Média
Baixa
Muito baixa
Praticamente impermeável

O coeficiente de permeabilidade se manteve constante durante a análise dos
corpos de prova, mantendo o grau de permeabilidade auto, como mostra a tabela a
seguir:
Tabela 3: Resultados do ensaio de permeabilidade

Traço de referência
Traço 10% borracha
4.

Coeficiente de
permeabilidade
0,008
0,008

Grau de
permeabilidade
Alta
Alta

CONCLUSÕES
Pelo fato da pesquisa ainda continuar em andamento, não se tem muitos

resultados para fazer uma análise mais completa, mas pelo que foi exposto acima, é
possível perceber que ao adicionar o resíduo de borracha, algumas propriedades do
concreto foram alteradas. A resistência, o módulo de elasticidade e as massas
específicas, decresceram. Isso ocorreu devido à ductilidade do resíduo, por ser um
material com alta capacidade de deformação, oposto ao concreto, o resíduo de
borracha fez com que fossem alteradas algumas das propriedades do concreto.
O resíduo não alterou a permeabilidade do corpo de prova por causa da
granulometria utilizada para a confecção do traço. Foi feito o peneiramento do
resíduo e a fração usada foi o material retido na peneira de malha 2,4mm, que por
sua vez, foi à mesma utilizada pela menor brita. Em virtude dos agregados serem do
mesmo tamanho não houve preenchimento de vazios, fazendo com que a
permeabilidade permanecesse constante.
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RESUMO
Este artigo visa apresentar a implantação do BIM
(Building Information Modeling), no projeto de pesquisa
do NP-BIM (Núcleo de Pesquisa BIM), localizado no
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Norte – Campus Natal Central, como
forma de facilitar a compreensão e visualização dos
termos utilizados nos canteiros de obra através da

elaboração de um dicionário 3D que venha a aproximar
os discentes, que não estão inseridos no mercado de
trabalho, do vocabulário restrito ao canteiro de obra
através de modelagens de elementos construtivos que
facilitem a interpretação e aprendizagem dos termos
abordados no dicionário.

PALAVRAS-CHAVE: Dicionário de Obra, Modelagem Computacional, Tecnologia, BIM.

WORK DICTIONARY THROUGH SOFTWARE BIM
ABSTRACT
This article presents the implementation of BIM (Building
Information Modeling), in the research project NP- BIM
(BIM Research Center) , located at the Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte - Campus Natal Central, in order to facilitate
understanding and view of the terms used in

construction sites by developing a 3D dictionary will
approach the students, who are not included in the labor
market, the limited vocabulary at the construction site
through modeling of constructive elements to facilitate
the interpretation and learning the terms covered in the
dictionary.

KEYWORDS: Work Dictionary, Modeling Computer, Technology, BIM.
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1. INTRODUÇÃO
Em todo ambiente de trabalho é necessário diálogo, os profissionais envolvidos precisam
entender as mensagens transmitidas. No canteiro de obras, muitas vezes não ocorre uma clara
compreensão das solicitações de materiais e instruções de serviços, situações que gerem falha na
interpretação e dúvidas acarretando retrabalhos, perda de tempo e prejuízos. Estas dificuldades
na comunicação esta relacionada com o fato de que ao longo dos anos, os operários da indústria
da construção civil desenvolveram um vocabulário próprio, rico em palavras e termos que tem
significados específicos dentro do canteiro de obras.
Neste contexto, recém-formados da área AEC (Arquitetura, Engenharia e Construção), ao
ingressarem no mercado de trabalho, geralmente passam por um período de adaptação, onde
sentem dificuldades na interpretação e execução de serviços, visto a disparidade entre os termos
técnicos dos materiais, equipamentos e serviços aplicados na academia e os utilizados no canteiro
de obras.
Muitos destes termos são palavras que já possuem significado definido para a sociedade
em geral, o que vem a dificultar ainda mais o aceite e a aprendizagem por parte dos profissionais
recém-formados, como nome de insetos e animais (mosca, perereca) e nomes de alimentos
(cuscuz, pirulito). Neste sentido, o projeto de pesquisa Dicionário de Obra através de Software
BIM, do Núcleo de Pesquisa em BIM (NP-BIM), existente no IFRN – Campus Natal/Central, vem
preencher esta lacuna, desenvolvendo um dicionário que além de apresentar o significado das
palavras, fornece ainda sua imagem em 3D, em diferentes vistas, o que ajuda sensivelmente o
processo ensino-aprendizagem.
A modelagem tridimensional com base no objeto, através de softwares Building
Information Modeling (BIM) tem caráter facilitador na compreensão do desenho/imagem, que
apresenta inclusive aspectos/texturas bem realísticas, motivo pelo qual foi utilizado o software
Revit da Autodesk para a modelagem dos objetos que compõe o dicionário. Tal abordagem
necessitou de um prévio treinamento para os alunos, na ferramenta Revit, que encontrou força no
fato de que os softwares BIM emergem cada vez mais e apresentam implicações para a prática e o
ensino das disciplinas dos cursos AEC.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Segmento AEC
Os profissionais do segmento AEC (Arquitetura, Engenharia e Construção), tem em sua vida
profissional uma rotina ligada ao canteiro de obras, quer na atuação direta, a frente da execução
dos serviços; quer através da concepção de projetos de edificações. O canteiro de obras é um
ambiente rico em profissionais da indústria da construção civil, de diferentes formações técnicas e
práticas, como o mestre de obras, os profissionais (carpinteiro, armador, pedreiro, pintor entre
outros) e ainda os auxiliares e os serventes. No entanto, esta diversidade solicita do recémformado a capacidade de comunicação e interpretação das informações, como forma de manter

XII CONGIC | II
II SECITEX

2024

com todos eles um diálogo baseado em compreensão clara de instruções de serviços e solicitações
de materiais.
Segundo Mont’Alverne Neto (2009), na comunicação, transposição de conhecimentos e
informações, é necessário que a mensagem seja decifrada, ou seja, compreendida pelo
interlocutor. Neste contexto, e diante da realidade do canteiro de obras, que se caracteriza por
um ambiente com um vocabulário próprio, onde os operários ao longo dos anos foram
introduzindo palavras e termos não técnicos que se consolidaram, percebe-se o impacto que o
recém-formado sente ao se inserir no mercado de trabalho.
Estes termos utilizados no canteiro de obras tem origem principalmente no fato de que a
maioria dos trabalhadores da construção civil adquiriram a capacitação para desenvolver suas
funções, através do “saber tácito”, que segundo Laudares e Almeida (2015) é aquele adquirido ao
longo da vida, constituído por meio da experiência. Nesse sentido, é importante citar exemplos de
palavras que fora do ambiente da obra tem significado diferente do utilizado pelos operários:
cuscuz, picolé, pirulito, mosca, perereca.
Este conflito de significados das palavras entre a academia e o ambiente de trabalho dos
profissionais do segmento AEC, pode gerar desconforto para todos os envolvidos, como bem
exemplificam Almeida, Laudares e Tonini (2012), ao relatarem que em determinada obra, um
operário solicitou ao engenheiro uma “camurça” para a conclusão do serviço, como o engenheiro
não conseguia ver o sentido da utilização de uma “camurça”, se viu obrigado a pedir maiores
explicações ao pedreiro, que relatou tratar-se de uma “esponja” usada para dar acabamento ao
reboco.
Neste contexto percebe-se a importância de uma maior proximidade entre a academia e os
ambientes de trabalho, sobretudo o canteiro de obras, e de ferramentas e mecanismos que
facilitem a abordagem do tema vocabulário do canteiro de obras. Um facilitador que pode ser
utilizado, de acordo com Hinrichs (2004) é a tecnologia aplicada à educação, que pode transformar
e potencializar a relação ensino-aprendizagem.

2.2 Plataforma BIM
O termo “Building Information Modeling” (BIM) foi documentado pela primeira vez em um
artigo escrito em inglês por G. A. van Nederveen e F. Tolman, em 1992. (VAN NEDERVEEN;
TOLMAN, 1992). Desde então, o mesmo tem se difundido por todos os continentes, temos
exemplos de aplicação da filosofia BIM em países como os Estados Unidos, Singapura, Reino
Unido, Noruega, Dinamarca, Finlândia, Coréia do Sul, Holanda e Chile.
Segundo Eastman et al. (2008), BIM pode ser definido como uma tecnologia de modelagem
e um conjunto associado de processos para produzir, comunicar e analisar modelos de construção.
Com as ferramentas BIM é possível produzir projetos mais complexos, mais detalhados e com alta
precisão de dados. O BIM baseia-se na ideia de criar tudo de forma totalmente coordenada,
permitindo a visualização simultânea da obra tridimensional.
Estas potencialidades da plataforma BIM têm modificado o ambiente de trabalho da AEC e
consequentemente o perfil dos profissionais do segmento. Em decorrência destas alterações, a
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academia necessita preparar seu corpo discente para a nova realidade do mercado, precisa
encontrar maneiras de transmitir conhecimentos sobre o novo processo de projeto e sobre os
softwares utilizados. Estas adaptações nas instituições de ensino podem ocorrer com atualizações
na grade curricular, ou de forma transversal, através de projetos de pesquisa e extensão.

2.3 Softwares BIM
Os softwares da plataforma BIM, como o Revit da Autodesk, o Archicad da Graphisoft e o
AECOsim da Bentley, entre outros, são ferramentas que introduzem uma nova forma de criar o
projeto, a forma digital em 3D com todas as informações necessárias para a construção do
modelo. Segundo Lima (2014), com estas ferramentas é necessário muito mais informações para
fazer um projeto do que se precisava no sistema CAD anterior para desenhar. Antes se trabalhava
com entidades geométricas, agora é através de objetos, que contêm todas as informações
específicas dele e são definidos como elementos da construção e organizados segundo famílias.
No caso do software Revit, temos que os elementos de modelo podem ser do tipo
hospedeiro ou componente. Os elementos componentes são manufaturados por fora e instalados
na obra já construída, como: portas, janelas e mobiliário. Determinado elemento escolhido para o
modelo de construção pode não estar disponível nas bibliotecas, sendo necessária a modelagem
do mesmo. Esta capacidade de modelagem de elementos da construção através de ferramentas
BIM representa possibilidades de inserção do ensino BIM nos cursos AEC, com outras abordagens,
como por exemplo, a utilização das ferramentas para a criação de elementos representativos de
termos utilizados no vocabulário próprio dos canteiros de obras, proporcionando objetos em 3D
com características realísticas.

3. METODOLOGIA
Para atingir todos os objetivos da pesquisa, foi seguida uma sequência de atividades que
englobaram estudos teóricos voltados aos conceitos BIM e suas ferramentas, e estudos práticos
no software Revit da Autodesk, através de treinamentos presenciais realizados no laboratório do
NP-BIM e vídeo-aulas compartilhados entre os pesquisadores.

3.1 Atividades desenvolvidas
3.1.1 Realização de entrevistas
Inicialmente foi elaborado um questionário, que foi aplicado em forma de entrevista com
12 ex-alunos do IFRN que já estão inseridos no mercado de trabalho e que vivenciaram de alguma
forma, a rotina do canteiro de obra. As entrevistas foram realizadas no NP-BIM, tiveram o objetivo
de permitir um levantamento dos termos utilizados no vocabulário de obra que eles mais
apresentaram dificuldades de interpretar no início de suas carreiras profissionais.
Dentre as informações coletadas durante as entrevistas estão: os dados pessoais do
entrevistado, se o entrevistado já havia se deparado com alguma palavra no canteiro em que sua
definição fugia à definição do mesmo termo no ambiente social, citação de algum termo
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“estranho”, significado do termo citado, sua função e a fase da obra em que o termo/objeto é
utilizado. Como resultado foram obtidas 134 palavras como, cocada (tipo de espaçador), sapinho
(tipo de compactador), cuscuz (parte irregular da sapata), ponteira (protetor de vergalhão) e
mosca (pedaço de madeira com pregos) esta última apresentada na Figura 1.

Figura 1: Mosca. Fonte: www.cbic.org.br, 2016

3.1.2 Cursos no Revit
Para realização das metas dos projetos de pesquisas desenvolvidos no NP-BIM, os alunos
participam de treinamentos ministrados por professores orientadores dos projetos, professores
voluntários de outras instituições de ensino parceiras e alunos voluntários que já receberam os
treinamentos e adquiriram os conhecimentos sobre o Revit. Estes treinamentos ocorrem no
laboratório do NP-BIM, IFRN – Campus/Natal Central (Figura 2).
Dentre os cursos ofertados tem-se o Básico Revit Architecture, que permite a elaboração
de projetos de arquitetura, sendo assim necessário um conhecimento técnico de projeto
arquitetônico; o Básico MEP (Elétrica e Hidrossanitária), que visa a criação e modelagem de
projetos elétricos e hidrossanitários; e o Básico de Modelagem de Família, que tem como objetivo
a criação de novas famílias de elementos (mobília e peças em geral) para o repositório do Revit.
Os conhecimentos adquiridos nos treinamentos em Revit, sobretudo o em Modelagem de
Famílias foi essencial para a continuidade do projeto, na etapa em que os termos/objetos do
dicionário da obra são modelados.
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Figura 2: Capacitação dos alunos no laboratório do NP-BIM. Fonte: Galeria Pessoal, 2016

3.1.3 Classificação dos termos
Após a realização das entrevistas, deu-se início a organização e seleção das palavras
coletadas. Inicialmente todas as palavras foram organizadas em ordem alfabética, em seguida
foram adicionadas imagens (cedidas pelos entrevistados ou pesquisadas na internet) referentes a
cada termo, conforme se pode ver o protetor de vergalhão na Figura 3. Em outro momento os
termos foram classificados em quatro categorias: materiais, equipamentos, serviços e outros,
objetivando a posterior seleção dos objetos a serem modelados.

Figura 3: Protetor de vergalhão. Fonte: http://www.comercialruback.com.br/protetor-de-vergalhao/, 2016

3.1.4 Seleção dos termos e determinação das dimensões
Após a classificação dos termos, foram selecionados os termos/objetos que seriam
passíveis de modelagem no Revit, sem um elevado nível de complexidade. Neste momento
percebeu-se que os termos classificados como outros na grande maioria eram abstratos,
impossibilitando o processo de modelagem, e que determinados objetos requeriam muito
detalhamento, inviabilizando a sua modelagem.
Na sequencia foram pesquisadas as dimensões dos objetos para viabilizar a modelagem,
inicialmente através de catálogos disponibilizados na internet, depois com a utilização de
paquímetro em modelos reais disponibilizados no NP-BIM (Figura 4) e por fim diretamente em
lojas de materiais de construção, também com a utilização do paquímetro. Das três formas de
XII CONGIC | II
II SECITEX

2028

coleta das dimensões dos objetos, a que apresentou maior aproveitamento foi na pesquisa
através da internet.
Nesta etapa identificou-se uma das maiores barreiras para a elaboração do dicionário da
obra, a inexistência de projetos detalhados das peças/objetos a serem modelados, em virtude da
necessidade de precisão nas dimensões das peças e no detalhamento das mesmas.

Figura 4: Coleta de dimensões através de paquímetro. Fonte: Galeria Pessoal, 2016

3.1.5 Modelagem dos elementos para o dicionário
O desenvolvimento de modelagens de família no software Revit (Figura 5), dispõe de uma
rede de ferramentas ricas que, quando manuseadas com eficiência pode proporcionar a criação de
objetos complexos. O treinamento prévio no software forneceu o conhecimento básico necessário
para o avanço das modelagens dos objetos, aos quais os termos selecionados se referem, com
máxima fidelidade as suas formas reais. No entanto o processo de modelagem é algo que precisa
de tempo, e cautela tendo em vista que muitas peças apresentam uma riqueza de detalhes que
não podem passar despercebidas no momento da modelagem. Contudo é necessário o
aperfeiçoamento cada vez maior em relação ao que as ferramentas podem proporcionar na
criação das peças.
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Figura 5: Modelagem no Revit. Fonte: http://www.d5cursos.com.br/servicos/familiasrevit/, 2016

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1. Acerca da classificação dos termos/objetos
Durante a classificação dos termos utilizados no canteiro de obras, obtidos com as
entrevistas, nas 04 categorias definidas (materiais, equipamentos, serviços e outros), percebeu-se
que a maioria deles se encontra na categoria materiais, com 42% do total das palavras, sendo
seguido por serviços, com 29%, como apresentado na Figura 6.

Figura 6: Porcentagem dos termos em cada segmento.

Analisando os termos integrantes das 03 categorias passíveis de modelagem (materiais,
equipamentos e serviços), visto que a categoria Outros não se enquadrou neste perfil, em razão
de se tratar essencialmente de elementos abstratos, se buscou aqueles sem elevado grau de
complexidade e detalhamento e com dimensões identificadas por paquímetro ou através de
XII CONGIC | II
II SECITEX

2030

catálogos. A Figura 7 apresenta os termos que serão modelados por categoria, como era de se
esperar, a maioria deles também se encontra na categoria materiais, 62% do total selecionado,
seguido pela categoria serviços com 21%.

Figura 7: Porcentagem dos termos selecionados para modelagem em cada segmento.

4.2. Acerca da modelagem de componentes
A seleção dos termos a serem modelados resultou em um perfil de modelagens com
menos detalhes e menor complexidade, no entanto, por menor que seja o nível de detalhamento,
o processo de modelagem é lento e trabalhoso, requer muita minucia, principalmente porque não
existem projetos desenhados que forneçam as dimensões. a Figura 8 apresenta um protetor de
vergalhão modelado no Revit, é possível perceber o nível de detalhamento nas ranhuras do
elemento. A tendência é que com a prática e a continuidade no processo de modelagem, o
aumento da familiaridade com o software e com os comandos necessários, possa-se futuramente
criar peças mais complexas para o enriquecimento do dicionário de obras e confirmando assim a
funcionalidade do BIM.

Figura 8: Modelagem de protetor de vergalhão no Revit.
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5. CONCLUSÃO
A experiência com a pesquisa apresentou-se exitosa sobre diferentes aspectos, entre os
quais se pode citar o ensino-aprendizagem aplicado, onde diversos conhecimentos foram
repassados de maneira simultânea, como um processo único. Esta contextualização aliada a
aplicação imediata, e relacionada com outros objetos tornou o aprendizado mais pleno. Ao
mesmo tempo em que se faziam as entrevistas, aprendia-se palavras e termos do canteiro de
obras, enquanto se buscava as dimensões existia a apropriação das definições e características de
cada termo e ainda durante o processo de modelagem dos elementos para o dicionário, aprendiase sobre a utilização do software Revit, representando a introdução da ferramenta BIM de forma
transversal, enquanto não ocorrem modificações específicas na grade curricular do curso.
O dicionário de obras constituído pelo termo, sua definição e o elemento modelado em 3D,
proporciona um link entre academia e canteiro de obras. Após ser inserido no site do NP-BIM,
representará um amplificador dos conhecimentos abordados no ensino AEC, se constituindo em
um excelente guia no início da carreira dos profissionais deste segmento, servindo ainda de
material didático moderno e acessível à classe docente.
A elaboração do dicionário através do software Revit, representou mais uma
potencialidade das ferramentas BIM, esta experiência indicou caminhos para mudanças no
processo ensino-aprendizagem na área de ensino AEC.
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ANÁLISE DA EXEQUIBILIDADE TÉCNICA DE BLOCOS DE CONCRETO VAZADO
COM RESÍDUOS DE VIDRO COMO AGREGADO ARTIFICIAL
C. C. de Queiroz1 e E. V. de Borja2
E-mail: cleantocl@hotmail.com; edilberto.borja@ifrn.edu.br2

RESUMO
O setor da construção civil é um dos ramos da indústria
que mais gera resíduos. Em contrapartida, também é o
que mais reutiliza esses resíduos na composição de
novos produtos. Com o crescente número de pesquisas
sobre a utilização de materiais alternativos,
objetivando dar uma destinação nobre a alguns
resíduos gerados dentro da própria construção civil, o
vidro temperado tem se apresentado como um desses
resíduos por possuir forma granular e resistente, com
propriedades geralmente inertes e composição

quimicamente compatível com a do concreto. Neste
tema, este trabalho tem como objetivo, avaliar a
exequibilidade técnica de blocos vazados de concreto
com adição de vidro como agregado artificial. Dentre os
ensaios realizados até o presente momento, constatouse resistência a compressão compatível com a exigida
por norma referente a blocos de concreto vazado sem
função estrutural, atingindo 4,7 MPa com 15% de
adição de vidro em relação a massa total, em
substituição parcial ao agregado miúdo utilizado.

PALAVRAS-CHAVE: Vidro temperado, Bloco vazado, Resistência a compressão.

ANALYSIS OF TECHNICAL FEASIBILITY OF CONCRETE BLOCKS leaked WITH GLASS
WASTE AS ARTIFICIAL ADDED
ABSTRAC

The construction sector is one of the branches of industry
that generates more waste. However, it is also what most
reuses these residues in the composition of new
products. With the growing body of research on the use
of alternative materials, aiming to give a prime
destination to some waste generated within the
construction, tempered glass has been presented as such
a waste for having granular and resistant form, with
generally inert properties and chemically compatible with

the concrete composition. Therefore, this study aims to
assess the technical feasibility of concrete hollow blocks
with added glass as artificial aggregate. Among the results
obtained, it was found compressive strength compatible
with the required by standard for the cast concrete block
without structural function, to 4.7 MPa with 15% glass
addition in relation to the total mass, replacing the
aggregate kid used.

KEYWORDS: Tempered glass, hollow block, resistance to compression.
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1. INTRODUÇÃO
Um dos principais agentes de degradação ambiental é o setor da construção civil, isso se dá
devido à grande emissão de agentes poluentes, além da extração de recursos naturais para suprir
as necessidades de produção (JOHN e AGOPYAN, 2003) (1). Dado este fato, o setor da construção
civil acompanha o surgimento de novas técnicas e novos materiais, desenvolvendo-se de forma
contínua ao longo dos anos. César (2002) comenta que o conceito de alvenaria de vedação evoluiu
ao longo do tempo da história da humanidade em função dos materiais disponíveis no meio em que
o homem habita e também baseado nos seus recursos tecnológicos e das suas necessidades.
Bender (1976) apud Camilo (2010) (2) afirma que a evolução dos sistemas de vedação vertical,
feita com componentes produzidos industrialmente, tem em um primeiro momento a produção de
tijolos cerâmicos maciços produzidos em olarias artesanais e posteriormente, houve a produção de
blocos vazados com equipamentos mais complexos.
Com o crescente número de pesquisas sobre a utilização de materiais alternativos como
agregados do concreto, objetivando dar uma destinação nobre a alguns resíduos gerados dentro da
própria construção civil, o vidro temperado tem se apresentado como um desses resíduos por
possuir forma granular e resistente, com propriedades geralmente inertes e composição
quimicamente compatível com a do concreto. Trabalhos de pesquisas demonstram a utilização do
vidro em compósitos cimentícios, como exemplo, a utilização do resíduo de vidro como substituição
de 7,5% e 15% de agregado de sílica em formulações típicas de telhas de concreto com e sem adição
de metacaulim, que em seus resultados, segundo Cota (2013) (3) revelam que a substituição de
7,5% de partículas de vidro em combinação com 7,5% de metacaulim, permite alcançar o
desempenho equivalente ao referencial de concreto pré-fabricado, ou seja, desenvolvendo assim
um novo produto, e ainda dando uma destinação nobre ao resíduo de vidro.
Outro exemplo do uso do vidro em compósitos cimentícios é o estudo do efeito das fibras de
vidro e polipropileno nas propriedades mecânicas do concreto, realizado por Bonifácio e Godinho
(2014) (4) o qual apresenta em seus resultados que a adição das fibras de vidro aumentou a
resistência à tração por compressão diametral em 3,7%. Além disso, o estudo mostra que no ensaio
de flexão em corpos de prova prismáticos, a resistência do concreto com adição de fibra de vidro
aumentou 6,1% em relação ao traço de referência.
Com base nessas premissas, o estudo pretende verificar a exequibilidade técnica de blocos
vazados de concreto de alvenaria de vedação produzidos com resíduos de vidro temperado como
agregado artificial, em substituição parcial ao agregado miúdo e graúdo, buscando benefícios
econômicos por reduzir o uso de agregados naturais bem como benefícios ambientais por se tratar
de uma ação sustentável com a utilização de resíduo sólido.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
O objetivo principal do presente estudo é analisar a viabilidade de blocos de concreto com
resíduos de vidro temperado na sua composição através das suas propriedades mecânicas. A Figura
1 ilustra os materiais e procedimentos experimentais adotados na pesquisa.
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Figura 1: Fluxograma do programa experimental: materiais e procedimentos.

2.1 Materiais
Todos os materiais foram provenientes da região metropolitana de Natal/RN, obtidos e
armazenados em quantidades suficientes para todo o desenvolvimento para a pesquisa.
2.1.1 Cimento
O cimento utilizado foi o Cimento Portland IV resistente a sulfato (CP IV 32- RS), também
denominado como cimento pozolânico devido ao teor de adição de material pozolânico em sua
composição, que gira em torno de 15 a 50%, a caracterização do cimento usado, segundo fabricante,
está disposta na Tabela 1.
Tabela 1. Caracterização do cimento CP IV 32-RS.
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Massa específica

2820 kg/m³

Densidade

1400 kg/m³

Finura

0,54 %
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2.1.2 Pó de pedra
Utilizou-se o pó de pedra objetivando aumentar a compacidade e resistência à compressão,
visto que este material possui granulometria bem menor que a brita, diminuindo assim a quantidade
de vazios.
2.1.3 Vidro temperado
Foi utilizado o vidro temperado devido a sua segurança no manuseio, pois após a
fragmentação deste, o material não apresenta pontas afiadas (cortantes), evitando acidentes no
momento de peneiramento. O vidro foi obtido de doações dos descartes de vidraçarias da cidade
de Natal, no estado do Rio Grande do Norte.
2.1.4 Pedrisco
A brita utilizada na confecção do concreto foi a brita denominada pedrisco com diâmetro
máximo característico de 6,3mm.

2.2 Métodos
No intuito de alcançar os objetivos desta pesquisa houve, primeiramente, a caracterização dos
materiais utilizados, estabelecida por norma; logo após, iniciou-se os estudos para determinação do
traço de referência e, a partir desse, inserir o vidro em determinadas proporções, em substituição
parcial ao pó de pedra e parte da brita utilizada, sendo essas proporções de 10% e 15%.
Para obtenção do vidro na granulometria desejada utilizou-se do equipamento de ensaio de
abrasão “los angeles”, que consiste em um cilindro giratório com esferas de aço que realizam o
processo de moagem do material, conforme Figura 2. A granulometria do vidro foi dividida em
quatro proporções de material, compreendida entre as peneiras: #6,3mm, #4,75mm, #2,4mm,
#1,2mm e #0,6mm.

Figura 2: Aparelho usado no ensaio de abrasão “los angeles”, e vidro fragmentado.
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Foram moldados, para cada traço produzido, 06 (seis) corpos de prova (CP’s) cilíndricos de 10
cm de diâmetro por 20 cm de altura e 03 (três) blocos vazados para cada traço analisado. Os blocos
moldados (figura 3), de dimensões 10 cm x 20 cm x 40 cm, em forma metálica (Figura 4), destinamse a realização de ensaios de caracterização e desempenho estabelecidos pela NBR – 12118:2013
(5). Segundo essa norma, os ensaios exigidos para os blocos são o de resistência à compressão,
análise dimensional, absorção, área líquida e retração linear por secagem. Nos corpos de prova
(CP´s), além da resistência à compressão, houve também a verificação da massa específica seca e
aparente, além do módulo de elasticidade dinâmico.

Figura 3: Blocos desmoldados.

2.2.1 Traços analisados
Os traços, após estudo realizado, ficaram dispostos conforme a tabela 2 abaixo, assim como
as quantidades de materiais, que foram calculadas para confecção de 6 cp’s cilíndricos (10 x 20 cm)
e 3 blocos (fôrma 10 x 20 x 40 cm, de acordo com a figura 3 acima).

Tabela 2: Traços / quantidades de materiais.

Traços
Cim:areia:brita:p.pedra/vidro:água

Cimento

T.U.M (TR) - 1:4:1,25:1,25:0,75
T.U.M (T10) - 1:4:1,68:0,82:0,75
T.U.M (T15) - 1:4:1,25:1,25:0,75

5,88
5.88
5,88

Qt. De Materiais (Kg)
Pó de
Areia
Brita
Vidro
pedra
23,52
7,35
7,35
0
23,52
9,87
0
4,82
23,52
7,35
0
7,35

Água
4,41
4,41
4,41

A substituição do pó de pedra pelo vidro foi total no caso do traço com 15% de vidro em
relação a massa total, visto que a quantidade de pó de pedra utilizada correspondia a 15% da massa
total. No traço com 10% não utilizou-se o pó de pedra, a substituição, portanto, ocorreu diminuindo
a quantidade de vidro do T15, e compensando essa quantidade que foi reduzida na brita.
2.2.2 Ensaios realizados


Resistência à compressão
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O ensaio de resistência a compressão para blocos de concreto vazado é determinado pela NBR
12118:2013, que especifica o equipamento, e as demais diretrizes para realização do ensaio.
Diferente do ensaio de compressão em corpos de prova, por ser vazado, no bloco de concreto fazse necessário “capeamento” (regularização das superfícies com pastas de cimento) nas duas faces
que recebem a aplicação da carga, que é aplicada nas faces sobre uma superfície plana. O
capeamento tem a finalidade de uniformizar as áreas de contato do bloco com os pratos da prensa.


Módulo de Elasticidade Dinâmico

Este ensaio foi realizado conforme a norma NBR - 15630:2009 (6), que consiste em determinar a
rigidez de um material através de aparelho de ultrassom. O ensaio consiste na medição da
velocidade que a onda ultrassônica leva para percorrer o corpo de prova, conforme ilustrado na
Figura 4. Com esses dados, e os parâmetros necessários, determina-se o módulo de elasticidade.

Figura 4: Ensaio de módulo de elasticidade dinâmico - aparelho de ultrassom.



Absorção

Este ensaio consiste em deixar a amostra (bloco e corpos de prova) submersa em água por um
período de 24 horas para obtenção da sua massa saturada (Msat) e, em seguida, coloca-se a amostra
em estufa a temperatura de 105-110oC, também pelo período de 24h, para obtenção de sua massa
seca (Ms). Sua determinação é então finalizada através da Equação 1.
Ab 

Msat - Ms
 100 (%) (A)
Ms

Equação 1.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para verificação das propriedades físicas e mecânicas, realizaram-se os ensaios de resistência
à compressão, massa específica, seca e aparente, absorção e módulo de elasticidade dinâmico, além
dos outros ensaios regidos pela NBR 6136 (7), que indica os requisitos para um material ser
caracterizado como bloco vazado de concreto simples para alvenaria.
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A pesquisa ainda está em andamento, portanto os resultados apresentados neste artigo se
resume aos traços de referência(TR), com adição de 10%(T10) e 15%(T15) de vidro em relação a
massa total.
Quanto ao ensaio de resistência a compressão axial (Figura 6), verificou-se que o traço de
referência apresentou maior resistência quando comparado aos traços T10 e T15, porém o T15
apresentou maior resistência quando comparado ao T10, isto se deu devido ao grau de
compacidade dos cp’s ensaiados, visto que os resultados de massa específica (M.E) seca e aparente,
e absorção apresentados na tabela 3 abaixo, mostram que o T15 obteve resultados superiores ao
T10 em relação as massas específicas, ou seja, estava mais compactado, consequentemente, havia
menos vazios no corpo de prova, contribuindo assim para uma maior resistência a compressão axial,
e quanto a absorção o T10 apresentou um valor maior quando comparado ao T15, isto é, haviam
mais vazios nos cp’s ensaiados, por consequência mostrou-se menos resistente. As divergências
entre os resultados de resistência do bloco em relação ao cp do mesmo traço foram insignificantes.
Tabela 3: Resultados dos ensaios de massa específica seca e aparente, e absorção.

T10

T15

M.E.Seca

1800 Kg/m³

1930 kg/m³

M.E.Aparente

1840 kg/m³

1950 kg/m³

Absorção

11,38 %

5,7 %

Resistência a compressão em
MPa

Ensaios

Resistência a compressão aos 28
dias de cura
7

6,3

6
4,7

5
4
2,5

3
2
1
0
TR

T10

T15

Traços

Figura 5: Resistência à compressão aos 28 dias de cura.

O ensaio de módulo de elasticidade dinâmico analisou o grau de compacidade do concreto,
com propósito de avaliar a sua porosidade, pois quanto maior a porosidade do material menor o
seu módulo de elasticidade dinâmico. Portanto, devido a porosidade ser inversamente proporcional
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a massa especifica, e no concreto, a relação entre resistência e módulo de elasticidade provém do
fato de que ambos são acometidos pela porosidade, mesmo que não sejam em mesmo grau, tendo
em vista os resultados obtidos na tabela 2, já era esperado que o T15 apresentasse maior módulo
de elasticidade dinâmico do que o T10 (Figura 6).

Módulo de elasticidade em GPa.

Ensaio de módulo de elasticidade
dinâmico aos 28 dias de cura
23,08

25
20

17,33

15
8,85

10
5
0
TR

T10

T15

Traços
Figura 6: Módulo de elasticidade dinâmico aos 28 dias de cura.

Mód.Elasticidade/ Resist. a comp.

Devido a essa relação entre porosidade e os ensaios de resistência e módulo de elasticidade,
neste caso, o módulo de elasticidade se mostrou diretamente proporcional a resistência a
compressão axial (Figura 7).

Comparação entre resistência a
compressão e módulo de elasticidade
dinâmico
25

23,08
17,33

20
15
10

8,85

6,3

4,7

2,5

5
0
TR

T10

T15

Traços
Módulo de Elasticidade (GPa)

Resistência a compressão (MPa)

Figura 7: Comparação dos resultados entre ensaio de resistência a compressão e módulo de elasticidade
dinâmico.

4 CONCLUSÃO
Conforme visto acima, verificou-se que o traço com adição de 15% de vidro em relação a
massa total, apresentou resistência superior a exigida pela norma 6136:2014 que apresenta os
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requisitos de um bloco vazado de concreto simples para alvenaria, onde para blocos de vedação
sem função estrutural determina resistência a compressão axial mínima de 3 MPa, e a resistência
apresentada pelo T15 foi de 4,7 MPa, satisfazendo a exigência normativa. Dentre os outros ensaio
pedidos como análise dimensional, área líquida, e retração linear por secagem, todos apresentaram
resultados inerentes aos exigidos pela norma.
Este trabalho continua em desenvolvimento para verificar as propriedades físicas e
mecânicas, dos traços com 5 e 20% de adição de vidro em relação a massa total, porém com os
resultados já alcançados, pode-se concluir que a produção de blocos não estruturais com adição de
vidro temperado, dando uma destinação adequada a um resíduo bastante inerente a construção
civil, é bastante válida, e gera uma diminuição no impacto ambiental causado pela extração dos
materiais necessários para confecção do bloco, visto que o vidro entra como substituinte de parte
de alguns desses materiais.
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ACIDENTES DE TRABALHO RELACIONADOS A FATORES PSICOLÓGICOS DOS
TRABALHADORES: ESTUDO DE CASO EM EMPRESAS NO SETOR DA CONSTRUÇÃO
CIVIL, NATAL-RN
J. S. do Nascimento1, I. A. da S. Santos2, C. G. Barreto3
E-mail: janesilva.21@hotmail.com1; lidianealves206@gmail.com2; clarisse.barreto@ifrn.edu.br3

RESUMO
Os acidentes de trabalho sempre fizeram parte dos
eventos ocorridos em sociedade. Doravante, se faz
presente o fator humano em posição de destaque como
causador de acidentes de trabalho. A influência de fatores
psicológicos pode conduzir a problemas mentais,
provocando resultados negativos no exercer do trabalho.
O setor de Construção Civil é considerado um dos que
mais expõe o trabalhador a condições precárias de
trabalho, tendo em vista os índices alarmantes de
acidentes. Assim, este artigo tem como objetivo discorrer

sobre um estudo de caso in loco com o auxílio de
questionário aplicado aos trabalhadores em duas
empresas no âmbito da construção civil em Natal – RN, na
tentativa de melhor identificar se as causas destes
acidentes tem correlação ou influência dos fatores
psicológicos oriundo dos trabalhadores, sendo possível
constatar tal influência.

PALAVRAS-CHAVE: Construção civil, fatores psicológicos, segurança do trabalho

WORK ACCIDENTS RELATED TO PSYCHOLOGICAL FACTORS OF WORKERS: A
CASE STUDY IN COMPANIES IN THE CIVIL CONSTRUCTION INDUSTRY, NATAL -RN
ABSTRACT
Work accidents have always been part of the events in
society. From now on, it is this human factor in a
prominent position as a cause of accidents. The influence
of psychological factors can lead to mental problems,
causing negative results in the exercise of work. The
Construction sector is considered one of the most
exposed workers to poor working conditions, given the
alarming rates of accidents. Thus, this article aims to
discuss a case study in loco with the questionnaire aid
applied to workers in the two companies under
construction in Natal - RN, in an attempt to better identify

the causes of these accidents have correlation or
influence psychological factors coming from the workers,
and can be seen such influence.

KEYWORDS: Construction industry, psychological factors, labor safety
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Introdução

A Revolução Industrial trouxe para a sociedade moderna vários benefícios, inclusive o
aumento na área de produção. No entanto, esse período também trouxe consequências negativas,
a exemplo, os acidentes de trabalho.
A introdução da máquina a vapor provocou o crescimento da produtividade e, concomitante,
o trabalhador passou a vivenciar em um ambiente laboral agressivo, movido por inúmeros fatores,
dentre eles a divisão do trabalho. A interação do homem com a tecnologia proporcionou
rapidamente novas formas de acidentes de trabalho.
Os acidentes sempre fizeram parte dos eventos ocorridos em sociedade, por este motivo,
podem ser considerados como um problema social. Os acidentes ocorrem em todos os lugares,
como por exemplo, nas escolas, em casa, no local de trabalho, nas rodovias, entre outros. Eles
podem ser provenientes de várias causas, e sempre estão relacionados a descuidos e/ou distrações,
ou seja, eles são inesperados, mas podem ser prevenidos.
Os inúmeros contribuintes para a ocorrência de acidentes de trabalho têm sofrido mudanças
significativas nas últimas duas ou três décadas. Os acidentes antes concebidos apenas como
acontecimentos súbitos, decorrentes de obras do acaso, passam a ser vistos como ocorrências
associadas a fatores sociais e organizacionais. É inegável a presença do fator humano em posição
de destaque como causador de acidentes de trabalho, envolvendo características psicossociais do
colaborador, aspectos da personalidade, entre outros. Indubitavelmente, os acidentes são eventos
esperados no mundo do trabalho, levando em consideração a gigantesca multiplicidade de riscos
que os diferentes tipos de trabalho podem vincular.
Os acidentes de trabalho na área da construção civil apresentam-se em índices alarmantes,
em função da frequente sujeição dos trabalhadores à precarização das condições laborais,
evidenciada pela alta demanda de trabalho e baixo controle do trabalho. O trabalhador é
sobrecarregado físico e psicologicamente, simultaneamente à privação do controle sobre o seu
ambiente de trabalho, fator de risco de acidentes e de doenças ocupacionais. Não se pode negar
que a construção civil é considerada um dos setores econômicos de maior potencial de risco à saúde
e integridade física do mundo.
Qualquer local de trabalho implica a presença de determinados perigos, variáveis de
organização para organização. Deste modo, os acidentes de trabalho decorrem da presença de
perigos e da exposição dos trabalhadores aos riscos laborais. (AREOSA, 2003;2005)
Desta forma, este trabalho visa apresentar a correlação entre o ambiente laboral e fatores
psicológicos contribuintes para a ocorrência de acidentes de trabalho no campo da construção civil.
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Revisão Bibliográfica

O período pós Segunda Guerra Mundial (1939-1945) foi marcado pelos movimentos
operários, que visavam à implantação de ações de melhoria nas condições de trabalho.
A obediência e a exploração eram os conceitos enraizados para se obter a produtividade
desejada. Hoje ganha espaço o conceito de criatividade e integração. Contudo, a forma de organização
continua a mesma. Tal fato evidencia-se nos altos índices de acidentes de trabalho, o que se pôde
notar na evidenciação da exploração do trabalho através de lesões físicas. Somente mais tarde,
notabilizam-se os fatores psicológicos, ainda pouco perceptíveis, mas intimamente conexos às
relações de trabalho e saúde.
No que tange a segurança do trabalho, para algumas empresas é um ponto que ainda faz parte
da sua lista de obrigações. Esquecem que dentro dos recursos de que é dotada estão as pessoas, o
recurso elementar para o funcionamento de qualquer empresa. Porém, para que as pessoas possam
desempenhar bem suas funções em prol de uma maior produtividade, as suas necessidades devem
estar satisfeitas.
Maslow (1962), desenvolveu a teoria da motivação hierarquizando as necessidades humanas
em níveis de importância e influência. Essa hierarquia está disposta em forma de pirâmide, em que
na base encontram-se as necessidades mais básicas e no topo as necessidades mais elevadas como
mostra a Figura 1 abaixo:

Figura 1: Pirâmide de Maslow
Fonte: www.portal-administracao.com, 2016

Como a pirâmide segue uma escala hierárquica, é apresentado outro argumento sólido a
favor da segurança no trabalho: a identificação com o grupo, que, no caso, pode ser o das pessoas
que dividem o ambiente de trabalho, que só será alcançada se a segurança o for. Os ambientes e as
situações de trabalho existentes, são ideais para mostrar essa distância no atendimento das
necessidades do trabalhador. Como o ser humano precisa de dinheiro para suprir necessidades
básicas, se sujeita a todo tipo de situação, muitas vezes não exigindo o atendimento das
necessidades de segurança. (SOTO, 2005)
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Dejours (1998), considera a insatisfação no trabalho como uma das formas fundamentais de
sofrimento do trabalhador e relacionada ao conteúdo da tarefa. Tal insatisfação pode ser
decorrente de sentimentos de indignidade pela obrigação de realizar uma tarefa desinteressante e
sem significado, de inutilidade por desconhecer o que representa o trabalho no conjunto das
atividades na empresa, de desqualificação, tanto em função de questões salariais como ligadas à
valorização do trabalho, em aspectos como responsabilidade, risco ou conhecimentos necessários.
Para Taylor (1911), o operário é um homem simples, de comportamento previsível, com
desejos e valores orientados para a vida material. Este homem valoriza tudo que pode trazer a ele
mais salário no bolso. Qualquer incentivo financeiro que a empresa lhe ofereça será suficiente para
incentivá-lo ao trabalho. Quando isso é considerado pela administração da empresa, o estímulo
financeiro constitui uma estratégia para dirigir e controlar os empregados. Os atuais métodos de
análise dos acidentes de trabalho e as tentativas de reduzi-los não têm sido muito eficazes, uma vez
que estes ainda ocorrem com certa frequência. No mundo atual, apesar do discurso das empresas
se basear no desenvolvimento de talentos humanos, existe cada vez mais competitividade, pressão
para produzir com qualidade num espaço curto de tempo. Os ambulatórios estão cheios de
trabalhadores estressados, com problemas de saúde, mas quando estes são profundamente
investigados, descobrem-se causas psíquicas que são encobertas por sequelas físicas. (PINTO, 2002).
A Indústria de Construção Civil é uma atividade econômica que envolve tradicionais
estruturas sociais, culturais e políticas. É qualificada por apresentar um elevado índice de acidentes
de trabalho, perfil indicado como gerador de inúmeras perdas de recursos humanos e financeiros
no setor. Segundo estatísticas levantadas em 2012 pela Previdência Social, o Brasil registrou 705.239
acidentes de trabalho, sendo 22.730 na área da construção de edificações. No Rio Grande do Norte,
mais de 7 mil acidentes de trabalho ocorreram na área de construção civil no ano de 2013. Segundo
estatísticas levantadas em 2012 pela Previdência Social, o Brasil registrou 705.239 acidentes de
trabalho, sendo 22.730 na área da construção de edificações. No Rio Grande do Norte, mais de 7
mil acidentes de trabalho ocorreram na área de construção civil no ano de 2013.
Assim, percebe-se que a sensação de bem-estar no trabalho resulta da dimensão psicológica,
pela segurança emocional que consiste em sentir - se valorizado, pelo reconhecimento da
capacidade profissional e do desempenho (resultados). Resulta também na dimensão social, pelo
sentir – se integrado, interagindo em equipe, comprometido com objetivos. (MATOS, 1996)


Metodologia

Para este trabalho, foi feito um estudo realizado com colaboradores da área da construção
civil da cidade do Natal-RN. Tal estudo é de caráter descritivo, qualitativo e exploratório, o qual
envolve um levantamento bibliográfico referente à relação entre processos de trabalho, suas
transformações e o sofrimento psíquico dos envolvidos que acarretam a ocorrência de acidentes de
trabalho. Os dados foram coletados através de pesquisas bibliográficas, sites, revistas e artigos.
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Ademais, a aplicação de uma entrevista estruturada para a coleta de dados, com trabalhadores
deste setor, possibilitando uma experiência que pode ser compartilhada para melhor entendimento
do assunto. A pesquisa foi efetivada em duas obras de construção civil da Zona Sul de Natal-RN, com
15 colaboradores, sendo um Técnico de Segurança do Trabalho e 14 pedreiros, a fim de obter uma
análise mais ampla de diferentes empresas e pessoa.


Resultados e discussões

Dentre vários questionamentos, os trabalhadores foram questionados quanto a segurança
no ambiente de trabalho. De acordo com o gráfico 1, é notório que metade dos entrevistados (50%)
consideram que o ambiente de trabalho nunca vai ser totalmente seguro.

SEGURANÇA NO AMBIENTE DE TRABALHO

25%

25%

50%

Vai depender da
obediência do
trabalhador às
regras
Nunca vai ser
totalmente
seguro
Sim

Gráfico 1: Segurança no Ambiente de trabalho

Muitas vezes, por falta de equipamentos de proteção individual (EPI’s). Outros (25%) ainda
afirmam que a segurança provém da consciência do trabalhador quanto às regras de segurança do
trabalho. Sabe-se que muitos trabalhadores desprezam as normas de segurança referentes à sua
área de atuação, o que pode resultar em infortúnios para si e outrens. Principalmente no setor de
Construção Civil, caracterizado por elevados índices de acidentes, onde muitos desses sucedem por
descuido e ignorância do próprio funcionário. Muitos trabalhadores apresentam resistência às
normas de segurança. Por exemplo, conselhos relativos ao levantamento manual de carga: ajoelharse, segurar a carga no chão e levantar-se utilizando os quadríceps, que são os músculos mais
poderosos do corpo. Mas muitos respondem com desprezo dando o “mal jeito nas costas”,
lombalgias. Outros 25% afirmam que o ambiente de trabalho é seguro. O fato é que muitos
acidentes são decorrentes desse tipo de conduta e competições que desafiam o risco.
Quanto a motivação para o trabalho, o gráfico 2 abaixo retrata um certo equilíbrio na forma
de como os trabalhadores são motivados pela empresa.
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MOTIVAÇÃO PARA O TRABAHO
Existência de
ferramentas para o
trabalho
25%

25%

Realização do
pagamento
Promoção de cargo

25%

25%
Exigência do uso de
EPIs

Gráfico 2: Motivação para o Trabalho

Conforme expõe o gráfico 2, 25% dos trabalhadores entrevistados considera ser uma forma
da empresa motivá-lo é mantendo um bom relacionamento com os empregados, além de
disponibilização de todo o material necessário para o exercício de suas funções. Sabe-se que quanto
melhor o relacionamento com os colegas de trabalho, mais afetuoso se torna o clima organizacional
e, consequentemente, maior será a competência para administrar o comportamento, tendo
também como resposta uma maior produtividade. O pagamento é considerado por 25 % dos
entrevistados um dos fatores motivacionais do trabalho. Outros 25%, julgam a promoção de cargo
como um fator relevante. Pode-se constatar que promover o funcionário é uma ação motivadora,
pois proporciona o reconhecimento, ao mesmo tempo em que faz com que o colaborador se sinta
importante para a empresa e mais autoconfiante na sua competência para o exercício da função.
Isso de certa forma o torna mais produtivo. Os trabalhadores reconhecem que a exigência do uso
de EPI´s por parte do técnico de segurança é motivação para o trabalho. À medida que o técnico de
segurança exige do empregado o uso dos EPI´s, mostra o seu comprometimento com a equipe de
trabalho.
Os trabalhadores também foram questionados acerca do relacionamento interpessoal no
ambiente de trabalho, como mostra o gráfico 3:
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Relacionamento interpessoal
no ambiente de trabalho

100%

Gráfico 3: Relacionamento interpessoal

Todos os trabalhadores entrevistados (100%) como mostra o gráfico acima, afirmaram ter
um bom relacionamento interpessoal, tanto com os colegas de trabalho, quanto com os superiores.
Um bom relacionamento com os colegas de trabalho e principalmente com os superiores é
fundamental para o bom clima organizacional, sendo fator motivacional para o indivíduo continuar
na empresa, a se sentir bem no ambiente de trabalho e consequentemente, produzir melhor,
podendo inclusive interferir positivamente para minimizar acidentes de trabalho.


Conclusão

Não se pode desconsiderar o fator humano como ocupante de lugar relevante enquanto
causa de acidentes de trabalho, interferindo no comportamento do trabalhador, igualmente à falta
de atenção ou de concentração para com intervenções adotadas pela empresa na qual atua. Desse
modo, é indubitável o vínculo existente entre organização do trabalho e fatores psicológicos dos
trabalhadores. É vital ressaltar quanto à importância de o empregado exigir o cumprimento das
normas de saúde e segurança do trabalho, a disponibilidade de equipamentos de proteção, que
deve ser uma ação conjunta entre empregados e empregador, e das ferramentas necessárias para
a execução do trabalho em caso de carência. As empresas, acima de tudo devem valorizar o fator
humano como parte elementar no sistema de produção, de forma a promover iniciativas de
motivação dos funcionários, como a promoção de cargo.
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ADIÇÃO DE NANOPARTICULAS DE DIÓXIDO DE TITANIO EM ÓLEOS PARA
FUNCIONAR COMO DESMOLDANTE
R. F. Brasil1 e R. G. Norte2
E-mail: brasil@ifrn.edu.br1; norte@ifrn.edu.br2

RESUMO
Muito se tem discutido, recentemente, sobre a
necessidade de se economizar e reaproveitar a maior
quantidade possível de resíduos gerados em todos os
processos industriais. Na construção civil, esse
reaproveitamento também é um fator importante, pois
além de ajudar ao meio ambiente, favorece as empresas
que trabalham com materiais reaproveitáveis e pode, em
alguns casos, ser economicamente viável para o
construtor. O objetivo deste projeto de pesquisa é
averiguar se os óleos vegetais e reutilizados podem ser
usados em substituição de desmoldantes industriais, sem
causar nenhum tipo de prejuízo às fôrmas, ao concreto e
ao ambiente. Para que fosse possível dar um parecer
científico a respeito do questionamento feito acima,
foram feitos ensaios de compressão com os diversos

óleos, pH e reatividade, a fim de comparar suas
características. Foi feito um traço da maneira
convencional (cimento, areia natural, brita e água). Para
cada traço foram moldados dois corpos-de-prova
cilíndricos, que passaram pelo processo de cura e,
posteriormente, pelo ensaio de Compressão de Corposde-prova Cilíndricos, onde sua resistência à compressão
foi descoberta. Nesse estudo, foi possível constatar,
através da utilização do método científico, que os óleos
testados, óleo de soja, de algodão e reutilizado podem
substituir de maneira sustentável e com um custo
benefício maior que o desmoldante industrial utilizado em
maior escala para a finalidade de moldagem de fôrmas e
corpos de provas cilíndricos.

PALAVRAS-CHAVE: Desmoldante, fôrmas, óleos.

TITANIUM DIOXIDE NANOPARTICLES ADDITION IN OILS TO WORK AS MOULD
RELEASER
ABSTRACT
Much has been discussed recently about the
need to save and reuse the greatest possible amount of
waste generated in all industrial processes. In
construction, this reuse is also an important factor, as
well as helping the environment favors companies that
work with reusable materials and can, in some cases, be
economically viable for the builder. The aim of this
research project is to determine whether the plant and
re-used oils can be used in place of industrial release
agents, without causing any damage to the formwork, the
concrete and the environment. To make it possible to give
a scientific opinion about the question asked above,
compression tests were made with various oils, pH and

reactivity in order to compare its features. a trace in the
conventional manner was made (cement, natural sand,
crushed stone and water). For each trait were cast two
cylindrical bodies of the test piece, which went through
the healing process and subsequently by compression
testing bodies of the test piece Cylindrical where its
compressive strength was discovered. In this study, it was
established through the use of the scientific method, the
tested oils, soybean oil, cotton and reused can replace a
sustainable manner and with a higher cost benefit that
the industrial mold release agent used in larger scale for
the purpose of casting molds and bodies of cylindrical
evidence.

KEYWORDS: Release agent, molds, oils.
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INTRODUÇÃO

Os desmoldantes começaram a ser utilizados na década de 1920, incorporados ao concreto,
o que tornava inviável seu uso. Em 1930, foram muito utilizados os compostos de óleos leves
contendo ácido orgânico, que também apresentavam problemas. A partir de 1990 esses produtos
foram aperfeiçoados, mas sempre contendo em sua composição óleos vegetais ou minerais
(MAERSCHEL, 2009).
Apesar dos desmoldantes serem muito utilizados, são pouco conhecidos, os convencionais
mais utilizados são compostos de óleo mineral, os quais deixam resíduos na superfície do concreto
após desenformar. Geralmente a aplicação de desmoldante à base de óleo mineral resulta em um
filme de maior espessura do que a aplicação de desmoldante à base de óleo vegetal, e o mesmo
ocorrem com o resíduo deixado sobre a superfície do concreto, o que pode aumentar o risco de
problemas de destacamento da argamassa ou ocorrência de manchas na superfície do concreto
aparente. Os desmoldantes à base de óleos são adequados tanto para fôrmas de madeira como
para formas metálicas, por produzirem um filme homogêneo e contínuo. Os desmoldantes à base
de emulsões são mais adequados para utilização em formas de madeira. Os desmoldantes à base
de ceras parafínicas são mais adequados para utilização em fôrmas metálicas. Quanto menos
permeável e lisa for à fôrma, menor será a quantidade necessária de desmoldante (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5738).
Em fôrmas plastificadas, de baixa permeabilidade e extremamente lisas, os desmoldantes
devem ser aplicados corretamente diluídos, de forma a evitar a formação de uma película espessa
que pode contaminar o concreto.
Assim, este estudo tem por objetivo verificar a viabilidade do uso de desmoldantes a partir
de óleos vegetais, reutilizados ou não, em substituição aos desmoldantes convencionais na
moldagem do concreto com fôrmas de madeira e metálica, para a obtenção de superfícies com
maior capacidade de ancoragem das argamassas.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Conforme Abbate (2003), esses desmoldantes formam uma camada fina entre a fôrma e o
concreto, impedindo a aderência entre ambos, o que facilita a retirada do concreto do molde e
aumenta o reaproveitamento da fôrma.
Atualmente já existem no mercado desmoldantes indicados para moldagem de concreto que
facilitem sua remoção do molde, de forma que não ocorra um acúmulo de resíduos no concreto. Os
tipos de desmoldantes convencionais mais comuns são aqueles compostos de óleo mineral e
vegetal (DJEAL et al., 2010; ABBATE, 2003), porém o custo desses ainda é muito alto, e por esse
motivo, muitas vezes, de forma informal e sem nenhum tipo de precaução, se utiliza óleos minerais
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diversos para atuar como impermeabilizante acarretando uma patologia no concreto fazendo com
que possíveis revestimentos não consigam aderir ao mesmo.
Não existem estudos detalhados sobre a influência desses produtos na aderência do
revestimento aplicado posteriormente. Eles são apenas citados em manuais de fabricantes, em que
são discutidos procedimentos de limpeza de superfícies de concreto. Os poucos estudos existentes
sobre os desmoldantes foram aqueles realizados por Djeal et al., (2002, 2008, 2010) e por Libessart
(2006), em que se verificou a influência deles na qualidade da superfície de concreto aparente.
Os tipos de desmoldantes convencionais mais comuns são aqueles compostos de óleo
mineral e vegetal (DJEAL et al., 2010; ABBATE, 2003), e foram desenvolvidos para a obtenção de
concreto aparente onde não há necessidade de sua remoção da superfície.
Os estudos realizados mostraram que o tipo de desmoldante influencia o aspecto da
superfície do concreto, que cada agente apresenta um comportamento distinto. Portanto, os
produtos precisam ser mais bem avaliados e estudados antes de ser utilizados em campo.

METODOLOGIA
Programa experimental.
Estudo e análise da viabilidade de uso:
Para avaliar a viabilidade de uso de óleos reciclados e vegetais em substituição aos
desmoldantes convencionais no preparo da superfície de concreto para o recebimento do
revestimento de argamassa, foram realizados ensaios comparativos exploratórios entre superfícies
de concreto executado com óleo lubrificante industrial, óleo reutilizado, óleo de algodão e óleo de
soja. Para isso, foram realizados ensaios de pH, de compressão de corpos de prova, para avaliar a
resistência e ensaio de reatividade dos metais, para verificar a possível oxidação dos óleos nas
fôrmas.
Procedimentos experimentais
Etapa 1: Materiais empregados no preparo das amostras
(a) tipos de óleos:
- Óleo lubrificante;
- Óleo reciclado;
- Óleo de soja;
- Óleo de algodão.
(b) ligantes:
- Cimento CP IV 32 -RS, CP II Z 32 –RS, cimento ARI V 32, ambos da Nassau, utilizado na
preparação de corpos de prova de concreto.
(c) agregado:
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-Areia natural média, utilizada na preparação de corpos de prova de concreto;
- Brita 0 (pedrisco), utilizada na preparação de corpos de prova cilíndricos de metal;
- Brita granítica;
- Areia natural fina, utilizada na preparação de argamassa.
(d) fôrma:
O molde de corpo de prova disponível:
- Molde metálico, cilíndrico, com alça, diâmetro x altura = 10x20cm. Molde convencional
estabelecido pela NBR 5738.

Moldagem de corpos de prova cilíndricos: especificações da NBR 5738
- As amostra foram escolhida enquanto o concreto está sendo descarregado da betoneira;
- Depois de recolhida a amostra, o prazo máximo para a moldagem deve ser de 15 minutos;
- O concreto deve ser bem misturado com uma concha ou colher de pedreiro, antes de
colocá-lo dentro do molde, para que fique homogêneo e sem vazios no interior;
- Os moldes de aço devem estar limpos e sem defeitos, revestidos internamente com
desmoldante, e sobre uma base nivelada;
- A moldagem não pode sofrer interrupção;
- A moldagem deve ser realizada próximo ao local onde os corpos de prova serão
armazenados nas primeiras 24h, intervalo de tempo em que não poderão ser movimentados;
- Deverão ficar em local protegido e ser armazenados fora do alcance das intempéries (sol,
vento, chuva).
Em geral serão moldados 2 corpos de prova por carga de concreto, um revestido com o
desmoldante já utilizado no laboratório (óleo lubrificante comercial) e o outro revestido com
desmoldante feito com óleo reutilizado. Após 28 dias, tempo estabelecido previamente para obter
a cura, foi realizado o ensaio de resistência à compreensão para se avaliar qual obteve melhor
desempenho e se o desmoldante com a mistura modificou a resistência do concreto ou se alterou
a superfície da fôrma do corpo de prova.
Ações pós-testes do corpo de prova
Elaborar uma tabela diagnóstica que detalhe e especifique cada experimento, teste ou
ensaio gerado para se obter um controle e comparação desses desmoldantes.
Identificar se existem condições processuais que possam servir de apoio em uma futura
desenvolvimento de patente.
Desenvolver a cooperação com vários setores da instituição em de efetuar educação e
sensibilização ambiental devida ao uso do óleo reciclado.
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Escrever e discutir os resultados da pesquisa para expor os gestores do campus através de
um relatório para que as soluções viáveis sejam discutidas no planejamento.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Em ensaios comparativos de resistência por meio da compressão do concreto confeccionado
em molde cilíndrico 20x10 cm de metal, foi observado que nenhum dos óleos testados exercendo a
função de desmoldante, óleo lubrificante para carros, óleo de soja, óleo de algodão e óleo
reutilizado vegetal, alterou a resistência ou reagiu com o concreto e o seu molde. Em um traço em
que ser era esperado 25 mpa aos 28 dias, utilizando brita granítica e cimento v ARI 32, obteve-se
aos 7 dias uma média de 21,92 mpa para o óleo de algodão¹, 29,88 para o óleo lubrificante², 24,03
para o óleo de soja³ e 25,67 para o óleo reutilizado vegetal4 sendo dois corpos de prova por óleo
testado. No teste de reatividade dos metais, em que estavam submersos aos quatro tipos de óleos
já mencionados, a água e ao ar, observados durante 7 dias notou-se que os óleos também
apresentaram um bom desempenho, não sendo possível concluir nenhum tipo de possível oxidação.
Já agua, por volta do segundo dia submerso, apresentou grande oxidação no metal do qual é
confeccionado os corpos de prova cilíndricos.

Figura 1: Curva de resistência de corpo de prova moldado com óleo de algodão.
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Figura 2: Curva de resistência de corpo de prova moldado com óleo lubrificante.

Figura 3: Curva de resistência de corpo de prova moldado com óleo de soja.
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Figura 4: Curva de resistência de corpo de prova moldado com óleo reutilizado.

CONCLUSÕES
Os resultados obtidos mostraram que o uso de óleos vegetais em substituição aos desmoldantes
convencionais é viável porque além de ter um mesmo desempenho ou melhor pode ser utilizado de
maneira sustentável, possibilitando minimizar os problemas do meio ambiente no que se diz
respeito ao descarte de maneira equivocada dos óleos já utilizados. Os ensaios realizados no estudo
se mostram viáveis para identificar as diferenças de desempenho existentes entre os óleos vegetais
e os já utilizados, e permitem estabelecer critérios importantes para seleção dos mesmos em
substituição aos produtos convencionais não sendo preciso a utilização da nanopartícula de Dióxido
de Titânio que viria a potencializar o que já foi satisfatório.
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RESUMO
A pesca é uma das maiores atividades do setor primário
brasileiro. No município litorâneo de Arês, a 60
quilômetros de Natal, a extração do molusco sururu,
gera resíduos sólidos que causam impactos a área de
manguezal. Visando tornar mínimos os impactos
ambientais, foi pesquisada a utilização de conchas
(sumariamente compostas de CaCO3) na massa do
revestimento cerâmico a fim de deter um produto de
qualidade e baixo custo. As experimentações foram
realizadas seguindo as normas técnicas do

revestimento cerâmico (NBR 13818: 1997). Foram
testadas duas formulações distintas: F1 - 10% - pó de
concha, 10% - quartzo, 40% - argila e 40% - feldspato e
F2 – 15% - pó de concha, 10% - quartzo, 35% - feldspato
e 40% - argila. Sinterizadas, as peças foram submetidas
a testes físicos. A absorção de água numa média de 0,7
e 1,0 % para as formulações F1 e F2 (respectivamente),
fazendo com que os corpos de prova se encaixassem no
grupo de especificação: Grés - BIb.

PALAVRAS-CHAVE: conchas, economia, pesca, grês porcelanato, recursos renováveis

USE OF MARINE SHELLS IN THE CERAMIC TILE FORMULATION
ABSTRACT
Fishing is one of the major activities of the Brazilian
primary sector. In the coastal city of Ares, 60 kilometers
from Natal, the extraction of shellfish mussels, generates
solid waste that impact the mangrove area. In order to
make minimum the impacts on the mangrove, it was
thought to use shells (briefly composed of CaCO3) in the
mass of the ceramic coating in order to make a quality
product at low cost. The trials were carried out following
the technical standards of the ceramic coating (NBR

13818: 1997). two different formulations were tested: F1
- 10% - shell, 10 % - quartz 40 % - clay and 40 % - feldspar
and F2 - 15 % - shell powder, 10 % - quartz 35 % - feldspar
and 40 % - clay. Sintered, the pieces were subjected to
physical testing. The absorption of water by an average of
0.7 and 1.0 % for formulations F1 and F2 (respectively), so
that the specimens would fit the specification group:
Stoneware – Bib.

KEYWORDS: shells, economy, fishing, stoneware porcelain, renewable resources
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1. APRESENTAÇÃO
De acordo com o Ministério da Pesca e da Agricultura, o Brasil produz, anualmente, dois
milhões de toneladas de pescado, sendo 40% cultivados. A atividade gera um PIB pesqueiro de R$
5 bilhões. Com relação à aquicultura, o país está em 12º e, se a produção for ampliada para 2 milhões
de toneladas/ ano, vai figurar entre os cinco maiores do mundo em 2020. A aquicultura cresceu
8,6% em 22 anos, passando de 32,4 milhões para 66,6 milhões de toneladas/ano.(1) A região
Nordeste concentra o maior número de pescadores, com 386.081, que representa 46,3% do total
do país. O estado do Rio Grande do Norte possui um total de 32.512 pescadores cadastrados, sendo
65,4% do sexo masculino e 34,6% do sexo feminino, ocupando o terceiro lugar na Região Nordeste
em quantidades de pescadores cadastrados. (2)
As amostras coletadas para realização desta pesquisa são provenientes do manguezal
localizado no município de Arês.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS estabelece as diretrizes acerca da gestão
integrada e ao tratamento dos resíduos sólidos, ditando as responsabilidades de cada gerador e do
poder público. Dessa maneira, as instituições municipais têm a necessidade de gerenciar os resíduos
gerados, pela população e pelas esferas produtivas de baixa e larga escala.
Por se tratar de uma atividade extrativa, resíduos são gerados e, em sua maioria, não
possuem uma destinação correta. Segundo a National Research Council dos Estados Unidos, os
principais impactos ambientais da malacocultura – cultivo de moluscos filtradores, tais como ostras,
mexilhões, vieiras, sururus e etc - são: distúrbios das comunidades naturais de fitoplâncton,
deterioração da qualidade da água devido à acumulação de dejetos e introdução de espécies que
competem com as já existentes ou que transmitem doenças (4).
A presença desses dejetos em locais inadequados ocasiona problemas ambientais dos mais
diversos como: poluição do mangue, proliferação de insetos transmissores de doenças, além do
mau cheiro causado pela decomposição da matéria orgânica presente nas conchas.
Neste trabalho, os detritos pesquisados são as conchas marinhas, sendo destas extraído um
fruto do mar muito apreciado no litoral nordestino, o molusco bivalve Mytella charruana
popularmente chamado de Sururu (4).
A formação das conchas dos moluscos é um processo biológico ocasionado pela secreção do
nácar das células ectodérmicas. O sangue dos moluscos é rico em uma forma líquida de cálcio que
se concentra fora do fluxo de sangue e é cristalizado em duas camadas, sendo uma intermedia entre
a camada de escleroproteínas e a outra como a carapaça protetora, as duas são formadas por
carbonato de cálcio (CaCO3 - aragonita e calcita). Os cristais se diferem da forma e orientação
durante a cristalização de acordo com cada camada das ectodérmicas. Vale salientar que as conchas
são muito resistentes e duráveis, e com o passar do tempo, onde há um grande acumulo desse
material pode gerar sedimentos, que por meio de uma rocha compressora, tornar-se-ão calcário.
(Smithsonian Marine Station at Fort Pierce - Mytella charruana. 2007)
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O revestimento cerâmico é segundo a NBR 13.816 - 1997: “Material composto de argila e
outras matérias primas inorgânicas geralmente utilizadas para revestir pisos e paredes, sendo
conformadas por extrusão, por prensagem, ou ainda por outros processos. As placas são então
secadas e queimadas a temperatura de sinterização. Podem ser esmaltadas (GL = glazed) ou não
esmaltadas (UGL = unglazed). As placas são incombustíveis e não são afetadas pela luz”.
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS-ABNT. NBR 13816:1997)
Objetivando minimizar os impactos ambientais e tornar o material viável a reutilização, essa
pesquisa tem como propósito unir as atividades pesqueira e ceramista com a incorporação da
concha marinha na formulação de revestimento cerâmico para, assim, gerar um produto com
menor custo e que se enquadre nas normas técnicas propostas pelas agências e institutos
reguladores.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
As matérias-primas utilizadas foram: o quartzo, a argila e o feldspato que foram coletadas
na empresa Armil Mineração do Nordeste Ltda., localizada em Parelhas/RN, enquanto as conchas
foram amostradas no mangue do Rio Jacu localizadas no munícipio de Arês/RN.
Os ensaios que são descritos abaixo seguem a norma NBR 13818: 1997 para revestimento
cerâmico. O processamento dos materiais e a conformação da massa cerâmica foram realizados no
Laboratório de Processamento Mineral e Resíduo do IFRN e a caracterização tecnológica das
conchas foi realizada no Laboratório de Caracterização de Minerais/ Materiais do IFRN. Os materiais
passaram pelos processos de britagem e moagem (moinho de martelos e moinho de bolas), em
seguida foi feito o peneiramento e obtiveram a granulometria de #200 (mesh)/0,074 µm. A figura
abaixo sistematiza os processos.
Figura 1: Fluxograma dos processos realizados durante o trabalho

Fonte: o autor.
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Para conhecer a composição das conchas foi utilizada a técnica de fluorescência de raios X,
utilizando o equipamento Niton™ XL3t GOLDD+ XRF Analyzer.
Após a cominuição e o peneiramento, foi dado início aos ensaios laboratoriais. Duas
formulações de corpos de prova foram propostas, F1 e F2, contendo 10% e 15% de concha em peso
respectivamente. No processo de preparação da massa, os materiais são pesados e
homogeneizados manualmente atingindo um peso final de 12 g de massa seca. Em seguida a água
destilada é adicionada a 10% de peso em relação a massa final seca. Finalizado o processo de mistura
das matérias, os produtos são ensacados e deixados a descansar por um período de 24h antes de
serem conformados por prensagem uniaxial. Prensados, os corpos de prova vão para uma estufa
por mais 24h a fim de perder qualquer umidade restante antes de seguirem para a sinterização. A
queima ocorre num forno tipo mufla, onde a temperatura segue da do ambiente até o máximo de
1200°C com taxa de aquecimento de 10°C por minuto, permanecendo em patamar de 1200°C por
1h.
Após a queima, foi feita a caracterização tecnológica dos corpos de prova com os ensaios de:
retração linear de queima (RLQ), Perda ao fogo (PF) e absorção de água (AA). Para a caracterização
micro estrutural foi utilizado a microscopia eletrônica de varredura (MEV) e a espetroscopia de raios
X por dispersão em energia (EDS).

3. RESUTADOS E DISCUSSÃO
Como resultado da fluorescência de raios X, as conchas demonstraram uma alta
porcentagem de Carbonato de Cálcio (CaCO3) e alguns comuns contaminantes como o Silício (Si), o
Cloro (Cl), o Estrôncio (Sr) e o Ferro (Fe) em menores proporções, como demonstra a tabela 01. Na
tabela abaixo, “Bal” é um balanço em porcentagem dos elementos químicos não detectados com a
fluorescência de raios X, pelo seu baixo número atômico (ex: Hidrogênio, Lítio, Hélio, Carbono,
Oxigênio, Flúor e etc.).
Tabela 01: Porcentagem de massa dos elementos na massa das conchas
Elemento
% massa

Bal*
61.328

Ca
37.279

Si
0.377

Sr
0.098

Cl
0.059

Fe
0.028

Os resultados do ensaio de retração linear de queima (RLQ) procederam duas médias muito
próximas nas duas formulações, na Formulação 01 (F1), a porcentagem de retração do corpo de
prova foi de 5.7 %, enquanto na Formulação 02 (F2), a porcentagem de retração foi de 5.8% em
relação ao comprimento dos corpos de prova antes da sinterização, assim como o gráfico abaixo
ilustra.

XII CONGIC | II
II SECITEX

2061

Figura 2: Média de porcentagens de retração linear de queima dos corpos de prova
RETRAÇÃO LINEAR DE QUEIMA (%)
Formulação 02

5,7

5,8

Formulação 01

Os resultados do teste de absorção de água indicaram o percentual em peso de água
absorvida pelo corpo de prova seco. A porcentagem expressa uma média de absorção na ordem de
0,2% e 0,3% do peso total do corpo de prova na formulação 01 e 02, respectivamente, como
demonstra o gráfico 02.
Gráfico 02 – Média de absorção de água dos corpos de prova.
ABSORÇÃO DE ÁGUA (AA)
Formulação 02

0,2

0,3

Formulação 01

Resultantes do ensaio de perda ao fogo (PF), as médias de perda de massa durante a
sinterização foram, para a formulação 01, 8.3 % e para a formulação 02, 9.3 %. Indicando o processo
da calcinação do carbonato de cálcio, onde ao atingir em torno de 900°C de temperatura, o
composto passa por uma reação onde parte da massa se transforma em óxido de cálcio (CaO), e
outra parte é transformada em dióxido de carbono (CO2), ou seja, em gases que retardam o
processo de densificação dos corpos cerâmicos, gerando os poros, esse processo explica a alta

XII CONGIC | II
II SECITEX

2062

porcentagem de massa perdida durante a queima, a equação abaixo ilustra o processo de
calcinação. (A)
CaCO3 = CaO + CO2 (A)

Gráfico 03: Média em porcentagem da perda ao fogo dos corpos de prova
PERDA AO FOGO (PF)
Formulação 02

8,9

9,3

Formulação 01

A caracterização microestrutural por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e
espetroscopia de raios X por dispersão em energia (EDS), findou em resultados que possuem
extrema relevância para o entendimento dos efeitos da utilização das conchas na massa cerâmica.
As figuras abaixo mostram o resultado da microscopia para formulação 01, possuindo 10% de massa
em conchas. Na imagem é possível identificar uma porosidade uniforme e uma discreta fase vítrea.
Micrografia do corpo de prova F1. Queimado a 1200 °C, durante 1 hora. 7000x.

A figura abaixo mostra o resultado da microscopia de um corpo de prova da formulação F2,
contendo 15 % de conchas. Na imagem é possível notar pequenos poros, resultantes da acumulação
de CO2, durante a sinterização da peça, a fase vítrea é pouco presente.
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Micrografia do corpo de prova F2. Queimado a 1200 °C, durante 1 hora. 7000x.

4. CONCLUSÕES
A concha estudada é rica é calcita, sendo em torno de 98 % de sua massa mensurada pelo
equipamento utilizado neste artigo.
Os ensaios tecnológicos resultaram em corpos de prova com pouca fase vítrea, perda ao fogo
elevada e absorção de água numa média de 0,5% e 1,0% que caracteriza os corpos de prova como
grés porcelanato, grupo BIb segundo os parâmetros de revestimento da NBR 13818: 1997 –
classificação.
Por ter uma baixa absorção de água e uma alta resistência, esse tipo de revestimento é
indicado para uso em locais de grande tráfego de pessoas, como shopping-centers, escolas,
hospitais e etc.
As conchas estudadas se mostraram viáveis para utilização na fabricação de revestimento
cerâmico como um material complementar, na formulação, às matérias primas originais.
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RESUMO
As atividades mineradoras produzem rejeitos
minerais que podem degradar o meio ambiente e não
são reutilizados por não ser apresentada pelas empresas
uma aplicação que seja economicamente favorável.
Buscando o reaproveitamento de resíduos minerais e
reduzir os impactos ambientais, este trabalho aborda a
caracterização química por fluorescência de raios x (FRX),
de rejeito do beneficiamento da scheelita da mina Bodó
em Cerro Corá – RN. Para o procedimento a amostra foi
coletada, moída e peneirada a #200, em seguida, foi
caracterizada para avaliar sua composição química e seu
potencial para ser incorporada em massas cerâmicas. O
resultado da análise indicou que a amostra pesquisada

apresenta uma maior concentração de SiO2 e uma
concentração relativamente alta do Fe2O3 para serem
utilizadas como elemento estruturante na massa
cerâmica, porém na formulação tradicional, será
adicionada apenas 10% do rejeito em na formulação,
pois além do Fe203 existe na amostra analisada outros
elementos que atuam com fundentes. Esse rejeito de
scheelita apresenta um potencial importante e poderá
ser recomendado a realização de outros ensaios
laboratoriais para analisar a possibilidade de ser
adicionado como matéria-prima para a formulação de
massas cerâmicas.
.

PALAVRAS-CHAVE: rejeito, scheelita, caracterização química, Rio Grande do Norte, massas cerâmicas.

ADITTION OF SCHEELITE’S REJECT FROM BODÓ MINE IN CERRO CORÁ/RN IN THE
COMPOSITION OF CERAMIC MATERIALS
ABSTRACT
Mining activities produce mineral waste that
can degrade the environment and are not reused for not
being submitted by the companies an application that is
economically favorable. Seeking the reuse of mineral
waste and reduce environmental impacts, this paper
discusses the chemical characterization by X-ray
fluorescence (XRF) of the residue from processing of
Scheelite from Bodó mine, in Cerro Corá - RN. For the
procedure, a sample was collected, milled and sieved to
# 200, then it was characterized to evaluate their
chemical composition and its potential to be
incorporated into ceramic bodies. The analysis results

indicated that the studied sample has a higher
concentration of SiO2 and a relatively high concentration
of Fe2O3 to be used as a structural element in the
ceramic mass, but in the traditional formulation will be
added just 10% of the waste in the formulation, because
beside the Fe203, there are in the sample analyzed other
elements that act as a fluxing. The waste of Scheelite has
significant potential and it may be recommended
conducting other laboratory tests to analyze the
possibility of being added as a raw material for the
formulation of ceramic masses.

KEYWORDS: reject, scheelite, chemical characterization, Rio Grande do Norte, ceramic mass.
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1. INTRODUÇÃO
O mineral scheelita pertence a classe dos tungstatos e especificamente é um tungstato de
cálcio com composição: CaWO4, onde usualmente o molibdênio está presente substituindo
parcialmente o tungstênio, o nome scheelita foi dado em homenagem ao descobridor do
tungstênio,honors Karl Wilhelm Scheele.Reconhece-se a scheelita por sua elevada densidade
relativa e por sua forma cristalina. O mineral é encontrado nos pegmatitos graníticos, nos
depósitos metamórficos de contato e nos filões de minérios de alta temperatura que estão
Associados em rochas graníticas. Pode ser associada com a cassiterita, topázio, fluorita, apatita
molibdenita e wolframita (Dana, 1974).
A scheelita é o mineral de W mais importante depois da volframita e pode conter mais de
8% de MoO3 e parte do Ca pode ser substituída por Cu. Fonte de W para filamentos de lâmpadas,
melhorar o aço para couraça de navio de guerra, metal de endurecimento do aço, ferramenta de
corte, brocas, etc. (UNESP, 2016).
Nos estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba, encontram-se localizados os principais
depósitos/ocorrências de scheelita (minério de tungstênio) do Brasil, sendo conhecidas cerca de
700 localidades, distribuídas numa área de aproximadamente 20.000 km², constituindo a Província
Scheelitífera do Seridó. A maior concentração e os mais importantes jazimentos de scheelita
ocorrem predominantemente próximo à cidade de Currais Novos, na estrutura Brejuí/Barra Verde
(DNPM, 2002).
A Mina Bodó, local da aquisição das amostras coletadas, contém um alto teor do
tungstênio metal de interesse no minério da Scheelita da Bodó, empresa dona da mina, localizada
no RN a 200km de Natal, como mostra a Fígura 1 a seguir:

Figura 1: Mapa de localização da Mina Bodó em relação ao RN e ao Brasil.
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O tungstênio é um metal que possui características singulares, como elevada dureza,
densidade e ponto de fusão, que são indispensáveis na composição de certas ligas de aço especial.
Grande parte das jazidas desse minério é encontrada em depósitos de veios de quartzo e em
granitoides. No Brasil, elas aparecem nos depósitos de scheelita (CaWO 4) formados em skarns
situados no Nordeste, como também em jazidas de veios de quartzo e depósitos secundários
(aluvionares e eluvionares) localizados no Sul e ao Norte do país, onde a wolframita (Fe,Mn)WO4 é
encontrada associada à cassiterita (DNPM, 2014).
Na mina da aquisição o mineral é contido por meio da lavra subterrânea, contudo a
extração desse material gera uma quantidade considerável de rejeito a céu aberto em forma de
uma lama que pode causar impactos ambientais se descartados de forma incorreta na natureza.
Com o objetivo de minimizar os impactos ambientais, utilizar o rejeito de scheelita, estender o uso
das reservas de matérias-primas e diminuir as despesas com as mesmas, esse trabalho aborda a
adição do rejeito de scheelita na massa cerâmica.

1. MÉTODOLOGIA
A amostra utilizada para a realização deste trabalho foi coletada na parte superior, onde se
localizam os minerais mais leves da pilha principal de rejeito da mina. A amostra recolhida foi
levada para o processo de cominuição onde passou pela secagem para perder sua umidade,
moagem para reduzir o tamanho da sua granulometria e peneiramento a #200. Em seguida foi
caracterizada por FRX para informa-se a composição química do material. Foi criada uma
formulação com 10% do resíduo além de outros elementos fundamentais para a composição da
massa cerâmica como mostra a tabela a seguir:

Tabela 1: Formulação dos corpos de provas

Elemento

Quantidade (%)

Feldspato
Argila
Quartzo
Rejeito da Scheelita
Água

50
35
5
10
10*

*10% de Água adicional para homogeneização dos elementos.

As amostras foram homogeneizadas e passaram por 24hrs de descanso, em seguida foram
prensadas a 2,5t e levadas novamente a estufa, para retirar o excesso de água. Posteriormente
levadas ao processo de sinterização onde foram queimadas a 1200°C. Após a queima realizaramse testes de absorção de água e ensaio de flexão exigidos na norma da ABNT.
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Amostragem

Conformação da Massa

Queima

Cominuição

FRX

Teste de Absorçao de agua

Peneiramento

Quarteamento

Ensaio de flexão

Fígura 2: Fluxograma dos processos utilizados

2. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Após a realização da analise de FRX pode-se perceber uma alta quantidade de Dióxido de
Silício (SiO2) com uma parcela de 72.876%, além do SiO2 também obtivemos o óxido de cálcio e o
óxido férrico em quantidades consideráveis e o Au2O em uma quantidade praticamente mínima,
como mostra a tabela a seguir:

Tabela 2: Resultado da analise de FRX do resíduo de schelita

Composição

%

SiO2

72.876

CaO

15.069

Fe2O3

5.551

Al2O3

5.228

K2O

0.396

BaO

0.267

MnO

0.184

SO3

0.156

TiO2

0.144

WO3

0.076

ZrO2

0.017

SrO

0.016

ZnO

0.015

Au2O

0.005

Realizado o teste de absorção de água nos 7 corpos de provas, podemos chegar a uma
média de 0,256% de absorção, sendo enquadrado pela NBR 13818 como porcelanato por se
encontrar entre 0% e 0,5% de absorção.
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Após os testes de flexão, os resultados de força e tensão dos corpos de provas obtidos
foram comparados com o que é exigido pela norma da NBR. É notório que a força máxima de força
foi de apenas 233.412N e a tensão de ruptura foi de 18.1732 como mostra os gráficos a seguir:

35

TENSÃO DE RUPTURA (MPa)

30
25
20
15

BSII

NBR 13818

10
5
0

Fígura 3: Gráfico dos resultados de tensão de ruptura.

FORÇA MÁXIMA DE RUPTURA (N)
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BSII
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Fígura 4: Gráfico dos resultados de força máxima de ruptura (N)
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3. CONCLUSÃO
Após os procedimentos e resultados obtidos concluiu-se que apesar da aprovação pela NBR
no teste de absorção de água o rejeito não atingiu os resultados desejados nos testes de flexão
por está muito abaixo do que é exigido na norma, isso ocorre pela presença do óxido de ferro na
composição do rejeito. Porém o rejeito possui um potencial importante o qual poderá ser utilizado
na composição de outros materiais.
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APLICAÇÃO DE RESÍDUOS DE GIPSITA DA REGIÃO DE TRINDADE/PE EM
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RESUMO
A indústria mineral é grande produtora de resíduos que
são prejudiciais ao meio ambiente além de não serem
viabilizados para a utilização em meios de produção, uma
vez que o produto de interesse econômico já foi
extraído. Com o intuito de reduzir tal problema, este
trabalho mostra a caracterização do rejeito gerado
através da exploração de gipsita na região de Trindade –
PE em revestimento cerâmico. O resíduo foi coletado,
moído e peneirado a #200, em seguida foi caracterizado
quimicamente pelo processo de análise de FRX, visando
avaliar seu potencial para ser incorporado à formulação
de massas cerâmicas, o material estudado pode ser
utilizado na formulação de porcelanato como elemento

fundente pela presença do CaO, para isso foram obtidos
em laboratório, corpos cerâmicos adicionando o resíduo,
em seguida foram realizados testes físicos de retração
linear, absorção de água e tensão de ruptura à flexão,
visando avaliar tecnicamente a adição deste resíduo em
revestimento cerâmico. Os resultados foram em parte
positivos, uma vez que os testes de absorção ficaram
dentro do esperado, caracterizando o material cerâmico
como um grés porcelanato e por outro lado, a tensão de
ruptura a flexão não atingiu o esperado. Outros estudos
podem ser realizados para aprimorar o rejeito de gipsita
com o objetivo de atingir a viabilização desta aplicação.

PALAVRAS-CHAVE: porcelanato, gesso, Araripe, caracterização química.

APPLICATION OF REJECT OF GYPSUM FROM TRINDADE/PE IN CERAMIC MASSES
FORMULATIONS.
ABSTRACT
The mining industry is a major producer of residues that
are harmful to the environment besides not being
possible its use in producing means, since the product of
economic interest has been extracted. Aiming to reduce
this problem, this work shows the characterization of the
waste generated by gypsum mining in region of
Trindade/PE to be used in ceramic coating. The residue
was collected, milled and sieved to #200, then it was
chemically characterized by XRF analysis process, to
evaluate its potential to be incorporated into the
formulation of ceramic bodies, the material studied can
be used in porcelain formulation as a flux element, for

that were obtained ceramic bodies in the laboratory
adding the residue then were performed physical tests of
linear shrinkage, water absorption and breakdown stress
at rupture, aiming to evaluate technically the addition of
this residue in ceramic coating. The results Were positive
in parts, since the absorption tests were within the
expected range, characterizing the ceramic material as
stoneware porcelain, and on the other hand, the
breakdown tension has not reached the expected
bending. Other studies and processes may be performed
to improve the waste gypsum for the purpose of
achieving the viability of this application.

KEYWORDS: porcelain, plaster, Araripe, chemical characterization.
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1. INTRODUÇÃO
O nordeste brasileiro é composto por várias microrregiões que são bastante evidenciadas
pelos seus respectivos jazimentos minerais. Uma dessas regiões é o Araripe, localizada no estado
do Pernambuco, em fronteira com o Ceará e o Piauí. Dessa região, é muito importante citar que na
formação sedimentar cretácea, conhecida como chapada do Araripe é encontrada uma das
maiores presenças minerais de gipsita do país.
Ainda nessa região, é situado o polo gesseiro do Araripe, na qual é presente eminente
concentração do minério gipsita, considerada a de maior qualidade no mundo, referindo-se ao seu
teor de pureza altíssimo. A região é detentora de varias empresas mineradoras de gipsita, que são
responsáveis pela maior comercialização deste mineral no país. A maior parte do minério extraído
é processada ainda na região, produzindo o maior volume de gesso no Brasil.
Apesar de a indústria gesseira no Pernambuco gerar grande lucro e desenvolvimento
econômico e proporcionar uma quantidade relevante de empregos, sejam eles diretos ou
indiretos, essa mesma produção gera grandes quantidades de resíduos, tanto na extração do
minério gipsita (rejeito), quanto na fabricação do seu produto.
Esses resíduos gerados causam grandes impactos na sustentabilidade ecológica quando não
são tomadas medidas cuidadosas quanto aos seus descartes e/ou armazenagem. Por outro lado,
atualmente um grande desafio é tomado: aproveitar de forma racional as matérias residuais
geradas pela mineração de forma racional.
A introdução destes resíduos na produção de massas cerâmicas pode ser uma maneira de
retardar os impactos ambientais diminuindo a quantidade de resíduo descartado na natureza,
prolongando as reservas de matérias primas naturais e reduzindo custos na produção, uma vez
que se trata de materiais que não têm interesse econômico.

2. REVISÃO BIBLOGRÁFICA
2.1 Gipsita
A gipsita (ou gipso) é um mineral químico dado pela composição CaSo4.2H2O, de cor
geralmente branca e dureza 2 na escala de Mohs. (DANA, 1974).
O gispo é um mineral comum, amplamente distribuído nas rochas sedimentares, muitas
vezes em camadas espessas. Ocorre frequentemente, interestratificado com calcários e folhelhos,
sendo encontrado usualmente como uma camada subjacente a outras de sal-gema; explica-se o
fato considerando-se que o gipso depositou-se ali como um dos primeiros minerais a cristalizar-se,
por ocasião da evaporação das águas salgadas. Formado frequentemente pela alteração da
anidrita e, nessas circunstâncias, pode mostrar dobramento por causa do aumento do volume.
Encontrado em regiões vulcânicas, especialmente onde os calcários sofreram a ação dos vapores
de enxofre. Também comum como um mineral de ganga nos veios metálicos. Associado com
muitos minerais diversos, sendo os mais comuns a halita, a dolomita, a anidrita, a calcita, o
enxofre, a pirita e o quartzo. (DANA, 1974).
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2.2 Região do Araripe
A região do Araripe, localizada no extremo oeste de Pernambuco, é composta pelos
municípios de Araripina, Bodocó, Cedro, Dormentes, Exu, Granito, Ipubí, Moreilândia, Ouricuri,
Parnamirim, Santa Cruz, Santa Filomena, Serrita, Terra Nova e Trindade, que juntos correspondem
a 18% da área total de estado de Pernambuco. (IPA, 2014).

Figura 1: Em vermelho, destacada a região do Araripe. Google, 2016.

2.3 Utilização da gipsita
A mais antiga utilização de gipsita é registrada na forma de alabastro, em esculturas e
ornamentações egípcias que datam de cerca de 3.000 anos a. C., enquanto os romanos
empregaram o gesso no acabamento de construções, tempos depois. No início do século XVIII, a
gipsita começou a ser utilizada na Europa como corretivo de solos. (OLIVEIRA et al, 2012).
Atualmente a maior parte da utilização da gipsita é a obtenção do gesso pela calcinação a
temperaturas entre 125°C e 180°C, onde perde ¾ de água. Nessa fase, o gesso em contato com a
água tem a capacidade de absorvê-lo tornando novamente à fase di-hidratada. O gesso tem
grande aplicabilidade na construção civil, como produtos de acabamento e de estruturas, moldes
para, produções artísticas, ortopédicas e de giz, por exemplo.

2.4 Polo gesseiro do Araripe
O Brasil possui reservas abundantes de gipsita, estimadas em 1,2 milhões de toneladas,
distribuídas principalmente nos estados da Bahia, Pará e Pernambuco. O estado de Pernambuco
possui 18% das reservas, mas é responsável por 89% da produção nacional de gipsita (DNPM,
2003). Isto se deve às condições de aproveitamento econômico mais favorável das jazidas
localizadas na região do Araripe.
O minério gipsífero do Pólo Gesseiro do Araripe classifica-se como de excelente qualidade
industrial, devido a uma consistente concentração de sulfatos, da ordem de 95%, onde as
impurezas de origem terrígena se apresentam em quantidades desprezíveis, raras vezes
ultrapassando a 0,5% do minério. Embora a gipsita seja predominante, também se fazem
presentes quantidades subordinadas de anidrita, em geral de 4 a 7%, mas podendo, às vezes,
chegar até 14% (MENOR, 1995).
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3. MATERIAIS E MÉTODOS
Para dar início ao processo de estudos, amostras do resíduo da gipsita foram coletadas em
uma empresa mineradora situada no município de Trindade – PE, então participante do polo
gesseiro do Araripe.
Em seguida, para o preparo da amostra, foram adotados os seguintes processos: Como
material foi obtido com granulometria adequada e devidamente quarteado, sendo 100% do dele
passante em malha 200# (Mesh), o que é equivalente a abertura de 0,075mm da peneira, foi
separada uma amostra de 5g, para que fosse realizado o processo de caracterização química por
meio de Fluorescência de Raios-X (FRX). A análise foi feita pelo Laboratório de Caracterização de
Minerais/Materiais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RN, utilizando uma
EDX – 720 da Shimadzu.
Posteriormente, deu-se início a preparação de uma formulação para cerâmica de
revestimento, adicionando o material residual da gipsita junto das principais matérias-primas:
quartzo, feldspato potássico e argila, que são utilizados tradicionalmente na obtenção de
revestimento cerâmico.
Chegou-se na formulação para dois lotes de 11 corpos de prova de 12g expressa na Tabela
abaixo:
Tabela 1: Formulação para os corpos de prova. IFRN, 2016.
Matéria-prima
Feldspato potássico
Argila
Quartzo
R. De Gipsita
Água destilada

Quantidade em massa
(%)
52
37
6
5
10*

*10% de água adicional da massa total para homogeneização.

A massa foi misturada e homogeneizada manualmente com o adicional de 10% de água
destilada, o que resulta em 11 divisões com 13,2g de massa em cada lote para a produção dos
corpos de prova. Antes disso, a massa foi deixada em descanso por 24 horas para que fossem
moldados em matriz de dimensões de 60 x 20 (mm) em prensa hidráulica uniaxial utilizando
pressão de 2,5 toneladas.
Uma vez que corpos de prova foram moldados, o processo de secagem foi realizado em
forno do tipo estufa sob a temperatura constante de 110ºC durante o período de 24 horas. Logo
após, todas as peças foram medidas com paquímetro digital e pesadas em balança de precisão.
As amostras cerâmicas foram sinterizadas em forno do tipo mufla, em queima rápida com
taxa de aquecimento a 10°C/min. e patamar de uma hora em cada temperatura final, as
temperaturas foram de 1200°C e 1250°C. Uma vez sinterizadas, as peças cerâmicas foram medidas
e pesadas novamente para dar inicio aos testes de absorção de água, retração linear de queima e
tensão de ruptura à flexão de três pontos.
Os ensaios de tensão de ruptura foram feitos utilizando na maquina de ensaios mecânicos
AG-X 300 kN da Shimadzu, pelo Laboratório de Metais e Ensaios Mecânicos da UFRN.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 Ensaio de Fluorescência de Raios-X
A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos pela caracterização por meio de Fluorescência
de Raios-X – FRX, feita na amostra coletada do resíduo de gipsita.
Tabela 2: Resultados da análise de Fluorescência de Raios-X. IFRN, 2016.

Óxidos presentes
CaO
SO3
P2O5
SiO2
SrO
Fe2O3
K2O
CuO

Concentração em
massa (%)
51,243
46,133
1,164
8,77
0,26
0,176
0,121
0,025

Os resultados deste procedimento são favoráveis a introdução deste material em
formulações de massa cerâmica por apresentarem um teor de CaO elevado. O material apresenta
ainda baixíssimos teores de metais, o que tornaria (caso contrário) a aplicação dele na obtenção
de materiais cerâmicos sem que antes fosse realizado algum processo de beneficiamento que os
retirasse.
Por outro lado, os resultados apontam a presença de óxido sulfúrico, Que durante a
queima nas temperaturas sugeridas iria para o estado gasoso, o que pode deixar o potencial da
aplicação deste material menos favorável, formando poros dentro do material cerâmico.

4.2 Absorção de água e retração linear de queima
As informações dos resultados de absorção de água retração linear de queima dos corpos
de prova sinterizados nas duas temperaturas são apresentadas pela Tabela 3, logo a seguir:
Tabela 3: Resultados de absorção de água e retração linear de queima. IFRN, 2016.

Temperatura (°C)
1200
1250

Absorção de água (%)
2,12
0,6

Retração linear de queima (%)
3,20
3,08

Na absorção de água, os resultados foram positivos, onde as peças sinterizadas a 1200°C
atingiram uma boa fase vítrea, tornando assim o material pouco retentor de água, além disso, é
perceptível uma queda abrupta da absorção de água passando para a temperatura seguinte
(1250°C), o que consiste de um material menos traspassável por água. Em ambas as temperaturas,
o material cerâmico sinterizado obteve a classificação como grés, classe dos materiais cerâmicos
com absorção de água entre 0,5% e 3%. Já na retração linear, os corpos não obtiveram tanta
diferença no resultado como na absorção de água, já que a diferença entre as temperaturas de
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queima foi pouca, fazendo com que não haja tanta diferença entre a perca no tamanho final das
duas queimas.

4.3 Tensão de ruptura à flexão de três pontos.
As Figuras 2 e 3 trazem os resultados dos testes de ruptura à flexão feita nos corpos de
prova que foram sinterizados pelas duas temperaturas (1200 e 1250°C).
Os valores médios da força máxima de ruptura em Newtons para os dois lotes são
mostrados na Figura 2:

Carga de Ruptura (N)

Corpos de prova

199,175
1200°C
1250°C
201,681

Carga de ruptura (N)
Figura 2: Valores médios da força de ruptura.

Os resultados médios da tensão máxima em MPa dos dois lotes são mostrados na Tabela 3:

Corpos de prova

Tensão Máxima de Ruptura (MPa)

14,5

15,4441

1200°C
1250°C
17,3313

15

15,5

16

16,5

17

17,5

Tensão de Ruptura (MPa)
Figura 3: Valores médios da tensão máxima de ruptura.

Sabe-se que a resistência mecânica de um material cerâmico esta diretamente relacionada
à sua absorção de água, isto se refere à porosidade da cerâmica, quando há poucos espaços vazios
entre os grãos de não preenchidos na fase liquida de sinterização, menos ele absorverá água e
mais resistente será.
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Os resultados deste ensaio contradizem esse principio, uma vez que os resultados de
absorção de água classificaram o material como um grés, isso deveria corresponder a uma alta
resistência (o mínimo exigido pela norma NBR 13818 – 1997 é uma média de 32 MPa), o que não
ocorreu, pois o maior valor foi de apenas 17,331 MPa.
A explicação para este caso é que o material sinterizado apresentou boa fase vítrea
externa, o que o impede de absorver água. Por outro lado, com a presença do SO3 do resíduo
aplicado, que permanece em estado gasoso e na sinterização forma bolhas visíveis (quando
partido) dentro do corpo de prova, aumentando os espaços vazios e deixando-o menos
compactado e denso durante a queima.

5. CONCLUSÃO
Feitos os testes e ensaios para esta aplicação, os resultados favorecem em parte o
aproveitamento deste material na obtenção de materiais cerâmicos, uma vez que o material
apresentou resultados esperados como fundente. Além disso, apresenta bom potencial de
aplicação e pode chegar a atingir as especificações exigidas em outros requisitos pela indústria
cerâmica.
Observou-se que o teor de absorção de água obtido nos dois lotes foi bom, classificando o
material como um grés, segundo a norma NBR 13818 – 1997.
Outros ensaios e estudos laboratoriais, como a calcinação do resíduo para a liberação do
SO3 podem trazer melhores resultados da aplicação do mesmo em formulações de cerâmica para
revestimento.
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RESUMO
Atualmente, a geração de resíduos industriais tem
apresentado destaque em função da sua capacidade de
gerar problemas ambientais pelo descarte inadequado
devido à carência de técnicas alternativas e
economicamente viáveis para reaproveitamento. A
caracterização dos rejeitos da Brejuí e uma possível
utilização desses minerais para a produção de cimento
Portland tenta tornar viável o aproveitamento deste
resíduo e consequentemente amenizar os impactos
ambientais e visuais das pilhas de rejeito, além de,

contribuir positivamente para o Brasil que já produz 40
milhões de t/ano de cimento Portland, colocando-se
como oitavo produtor mundial. E através disto, pode-se
conjecturar-se a necessidade de um processo específico
de caracterização do rejeito da scheelita para definir qual
a viabilidade do aproveitamento desse material e
consequentemente amenizar os impactos deste resíduo,
além, de uma solução economicamente e socialmente
acertada.

PALAVRAS-CHAVE: Mina Brejuí, Mineração, Rejeito, Cimento.

CHARACTERIZATION OF WASTE SCHEELITE FROM MINE BREJUÍ/RN WITH
APPLICATION IN CEMENT INDUSTRY
ABSTRACT
Currently, the generation of industrial waste has
shown outstanding due to its ability to generate
environmental problems by improper disposal due to
the lack of alternative and economically viable for
reuse techniques. The characterization of Brejuí waste
and a possible use of these minerals for the production
of Portland cement tries to make viable the use of this
waste and thus mitigate environmental and visual

impacts of tailings piles , and contribute positively to
Brazil already produces 40 tonnes / year of Portland
cement, placing it as the eighth world producer. And
through this, the need can be conjectured a specific
characterization process the waste of scheelite to
define the feasibility of utilizing this material and
therefore mitigate the impact of this waste, in addition
, in an economically and socially right solution.

KEYWORDS: Mine Brejuí, Mining, Reject, Cement.
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1. INTRODUÇÃO
1.1 Scheelita
O nome scheelita foi dado em homenagem ao descobridor do tungstênio, Honors Karl Wilhelm
Scheele, esse mineral pertence à classe dos tungstatos e especificamente é um tungstato de cálcio com
composição: CaWO4 (CaO 19,4 % e WO3 80,6 %), onde usualmente o molibdênio está presente substituindo
parcialmente o tungstênio. (DANA, 1974)
Segundo Brejuí(2016) A scheelita constitui assim uma importante fonte de tungstênio e é caracterizado
por um mineral metálico não ferroso que tem alta densidade e um ponto de fusão superior a 4.500° C e uma
boa condutividade elétrica. É usada nas diversas indústrias:










Metalúrgica: ligas metálicas, aços rápidos, metal duro
Elétrica: filamentos de lâmpadas, contatos elétricos para fornos de altas temperaturas,
equipamentos de raio-x.
Indústria mecânica: brocas, ferramentas de cortes e perfurações, material abrasivo.
Indústria de Canetas: é muito usado para fabricação das pontas de canetas
esferográficas.
Indústria Aeroespacial: motores de foguetes, turbinas de aviões, revestimentos de
mísseis.
Indústria Bélica: projeteis, canhões, metralhadoras.
Indústria Petrolífera: Ferramenta de perfuração de rocha

1.2 A província scheelitífera
A Província scheelitífera do Seridó localiza-se nos Estados do Rio Grande do Norte e da
Paraíba, e é nessa região que existem os maiores jazimentos de scheelita. A principal zona
mineralizada localiza-se próxima a Currais Novos e constitui uma faixa com cerca de 4.000 metros
de comprimento e 400 metros de largura (DNPM,2002).
A base de dados GEOBANK da CPRM lista cerca de 388 jazimentos minerais
de scheelita no Rio Grande do Norte, incluindo 12 minas e 376 outros
registros, entre depósitos e ocorrências, contendo subordinadas
concentrais de molibdenita, bismutinita, calcopirita e ouro, com reservas
estimadas em 100.000 t de WO3(CPRM,2002).

No período de 1943 e 1997 a província scheelitífera produziu cerca de 50.000 toneladas de
concentrado de scheelita, principalmente a mineração Tomaz Salustino S/A que durante a década de 90
passou por uma paralisação das atividades principais da mina, em decorrência de fatores relacionados à
redução dos preços do tungstênio no mercado internacional. Após quase uma década de atividades reduzido,
a partir de 2004, devido uma elevação do preço do concentrado de minério de tungstênio no mercado
internacional, a mineração da scheelita na mina Brejuí voltou a crescer. (FERNANDES, 2011)
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1.3 Mina Brejuí
No Brasil, a scheelita é encontrada principalmente no Nordeste, tendo como destaque os estados do
Rio Grande do Norte e da Paraíba, constituindo a Província scheelitífera do Seridó, e em menor proporção,
no Ceará. (GODEIRO et al., 2010)
A Mina Brejuí está localizada no município de Currais Novos, em região do Seridó, a 180 km da capital
do Rio Grande do Norte.
Considerada a maior mina de Scheelita da América do Sul, a Mina Brejuí
iniciou a exploração de suas atividades em 1943, data da descoberta do
minério em nosso município. Somente em 1954, a Mina Brejuí foi
constituída empresa com o nome de Mineração Tomaz Salustino S/A, sendo
concessionário o Desembargador Tomaz Salustino Gomes de Melo. (BREJUÍ,
2016).

A empresa foi à responsável pelo crescimento do comercio na cidade, pelo surgimento dos prestadores
de serviços autônomos, por um aumento significativo nos recolhimentos de impostos, exportação do
concentrado de scheelita, além de instalação do comércio, e de um hotel na cidade de Currais novos, a
mineração de scheelita foi assim a principal responsável pelo aumento e pela diversificação das atividades
da região. (BREJUÍ,2016)

Figura 1 – Localização geográfica de Currais Novos

Fonte:https://www.ufpe.br/ppgeminas/images/word/2011/bruno_rodri
go

1.4 Rejeito da Mina Brejuí
O rejeito da scheelita na Mina Brejuí é estimado em cerca de 3.110.400 toneladas e este
material que vem sendo descartado continuamente em duas enormes pilhas causando um impacto
ambiental no local de produção (LINHARES, 2014).
Tendo além de um potencial econômico mineral da Mineração Tomaz Salustino está representado
não só pela scheelita como também, pela volumosa jazida de calcário a que o minério está associado: 88
milhões de toneladas com teor médio de CaO 50,75%. Esse calcário poderá ser utilizado em várias industrias:
cimento, cal, indústria de tintas, adubos, corretivo do solo, cerâmica branca, indústria do açúcar, fabricação
de vidros e muitas outras (BREJUÍ,2016).
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1.5 CIMENTO PORTLAND
Segundo Associação Brasileira de Cimento Portland(ABCP,2003) é denominado Cimento
Portland, material mundialmente usado na construção civil, aquele que possui características de pó
fino com a propriedade de aglomerante ou ainda ligantes que endurece sob ação da água e que
depois de endurecido mesmo que novamente submetido à ação da água, o cimento toma
resistência e não se decompõe mais.

O cimento portland foi criado por um construtor inglês, Joseph Aspdin, que o
patenteou em 1824. Nessa Época, era comum na Inglaterra construir com pedra de
Portland, uma ilha situada no sul desse país. Como o resultado da invenção de Aspdin
se assemelhasse na cor e na dureza a essa pedra de Portland, ele registrou esse nome
em sua patente. … por isso que o cimento é chamado cimento Portland (ABCP,2002)

A sua produção é realizada de acordo com as especificações da ABNT (Associação Brasileira de
Normas Técnicas) e a qualidade deste cimento depende, principalmente, para sua fabricação, dos seguintes
materiais: calcário, argila, minério de ferro e gesso. Durante o processo de fabricação, os materiais são
analisados por diversas vezes, de forma a alcançar a composição química desejada.

O cimento Portland é um “aglomerante hidráulico resultante da mistura de clínquer
Portland, gesso e adições normalizadas finamente moídos. Sua elaboração é feita através dos
seguintes materiais: calcário, argila, minério de ferro e gesso. Que são direcionados a diversas
análises para que se alcance a composição química desejada. Tem vasta utilidade na construção civil
empregado na produção de natas, pastas, argamassas, concretos e outros. (Portal ABCT, 2002).
1.5.1

Utilização dos minerais presentes no rejeito para fabricação de cimento portland

Mediante a suposições encontradas em preexistentes caracterizações de rejeito da Mina Brejuí,
torna-se acertado conjecturar-se a necessidade de um processo especifico de separação e caracterização do
rejeito da scheelita para definir a existência ou não da sua viabilidade e de um possível aproveitamento desse
material e consequentemente amenizar os impactos ambientais e até visuais das pilhas de rejeito
encontradas na mineração Brejuí, como também, uma possível viabilização do que até então apenas se
acumula no meio ambiente.

2. METODOLOGIA
Análises experimentais que estabeleçam ensaios sobre a caracterização das partículas finas bem como a
classificação, análise da composição e granulometria para assim serem geradas informações importantes
para possível aplicação em cimento Portland.
Segundo GODEIRO et al.(2016) A caracterização inicial que será realizada de acordo com padrões já
estabelecidos para o não comprometimento dos resultados da pesquisa. E que seguirá possivelmente essa
didática:
1. Preparação das amostras e procedimentos laboratoriais;
2. Análise química;
3. Análise mineralógica;
4. Análise granulométrica.
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3. CONCLUSÃO
A caracterização mineral do rejeito da Brejuí será essencial para a composição de um projeto que
determine qual deve ser o melhor uso.
Segundo pesquisas já realizadas pela própria Mineração Tomaz Salustino apresentam duas principais
possibilidades: há existente que é da extração da scheelita como principal fonte do tungstênio; e a segunda
possibilidade que é caracterizada por uma volumosa jazida de calcário (estimada em 88 milhões de toneladas
com um teor médio de Ca0 50,75 %) que poderá ser usado na construção civil sob forma de cimento, cal,
tintas, cerâmica branca,etc. Tendo inúmeras as possibilidade de uso faz-se necessário o reaproveitamento
deste material que até então é tido como resíduo e para isso é necessário uma serie de amostragens integras
retiradas de vários pontos da pilha para a realização das diversas caracterizações apresentadas e por fim uma
conclusão prática.
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RESUMO
O presente trabalho abordará ensaios de caracterização
tecnológica nas áreas de extração de areia do Rio Grande
do Norte. Foram discutidos no projeto ensaios de
porosidade, permeabilidade, ensaios de retração,
salinidade e calor importantes para o mercado da
construção civil. Foi realizada a coleta de amostras de
algumas áreas de exploração de areia do RN. Estes ensaios
de caracterização física foram feitos nos laboratórios do
IFRN e a parte de caracterização química foi feita em Belo
Horizonte - MG. O trabalho é uma continuação dos

estudos sobre a importância da areia para o Rio Grande
do Norte mostrando a sociedade a importância de se
conhecer a qualidade das areias extraídas no RN. Os
resultados parciais mostraram a viabilidade da aplicação
da areia para a atividade da construção civil de onde se
poderá fazer um diagnóstico da qualidade da areia das
regiões analisadas no projeto.

PALAVRAS-CHAVE: caracterização, areia e construção civil.

CHARACTERIZATION AND TECHNOLOGICAL MINERALOGICAL MINERALIZATIONS
SAND OF RIO GRANDE DO NORTE
ABSTRACT
This paper will address technological characterization
tests on sand extraction areas of Rio Grande do Norte.
Were discussed in the project trials porosity,
permeability, shrinkage tests, salinity and heat
important for the construction market. We collected
samples from some areas of exploitation of sand RN.
These physical characterization tests were performed
in the laboratories of the IFRN and chemical

characterization was carried out in Belo Horizonte MG. The work is a continuation of studies on the
importance of sand to the Rio Grande do Norte
showing the company will know the importance of
quality of sand extracted in RN. Partial results show
the viability of applying sand to the construction
activity where you can make a diagnosis of sand
quality of the regions analyzed in the project.

KEYWORDS: characterization, construction sand and.
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1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho irá abordar ensaios de caracterização tecnológica nas áreas de extração
de areia do Rio Grande do Norte. Serão discutidos no projeto ensaios de porosidade,
permeabilidade, ensaios de retração, salinidade e calor importantes para o mercado da construção
civil. Será realizada a coleta de amostras de algumas áreas de exploração de areia do RN. Estes
ensaios de caracterização serão feitos nos laboratórios do IFRN com a geração mínima de custos. O
trabalho é uma continuação dos estudos sobre a importância da areia para o Rio Grande do Norte.
A exploração desse recurso mineral também contribuirá para a geração de emprego e
impostos para os municípios e o Estado do RN que dependem da atividade da extração de areia. A
definição da área de influência dos impactos ambientais foi desenvolvida em função de alguns
aspectos como: distância do transporte do material em suspensão proveniente do processo de
extração, fontes de geração de emprego e viabilidade econômica da extração.
Pesquisa de mercado junto ás empresas compradoras de areia nos revela que o valor
comercial do minério a ser lavrado apresenta uma ótima aceitação e preço junto ao mercado
consumidor. O projeto apresentado visa mostrar os ensaios de caracterização tecnológica como
resistência a compressão, salinidade, etc. para construção civil tendo como resultado a aplicação da
areia no setor de obras importante para as obras de mobilidade social da COPA de 2014 tendo natal
como uma das sedes.

2.OBJETIVOS
O presente projeto terá importância de mostrar a sociedade a importância de se conhecer a
qualidade das areias extraídas no RN. Para a comunidade acadêmica este trabalho trará
informações pertinentes à pesquisa e incentivos do quadro de discentes (alunos (as) ) e a inserção
dos mesmos em projetos de maior magnitude acadêmica e também órgãos de Mineração e
ambiental como DNPM, IDEMA e CREA-RN. Foram submetidas a ensaios quatro amostras de areia
amostrada e coletada pelo Interessado em 18/09/2012.

3.MATERIAIS
1. Laboratório de tratamento de minérios, contendo:
-Britador de mandíbula e martelos;
-Peneiras da série Tyler;
-Separador magnético.
2. Laboratório de processamento mineral e resíduos, contendo:
-Moinhos de bolas e periquito;
-Peneiras da série Tyler;
-Balança digital 5 kg e 10 kg
-Balança de precisão;
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-Prensa hidráulica de 25 Mpa;
-Fornos de moderada a alta temperatura (estufa e mufla).
3. Salas com computadores para o desenvolvimento da pesquisa

4.METODOLOGIA
Neste item será descrito os principais procedimentos e metodologias adotados nesta
pesquisa. Toda à parte de campo será feita através de ensaios de caracterização tecnológica e
mineralógica das áreas de mineralizações que já exploraram ou ainda estão em atividade na
exploração da areia, ou seja, o antes e depois da exploração da areia. A sequência metodológica do
trabalho é:
• Identificação das empresas que exploram areia no RN, ou seja, através dos estudos das
potencialmente produtoras de areia no RN.
• Coleta de dados das mineralizações produtoras de areia do RN;
• Ensaios de caracterização tecnológica e mineralógica a serem realizados nos laboratórios
dos cursos de Mineração e construção civil do IFRN.
• Análise e interpretação dos resultados dos ensaios dos laboratórios;
• Adequação dos resultados a indústria da construção Civil;
• Publicação de artigos técnicos em revistas, periódicos e congressos;
• Atividades de acompanhamento/ financeiro;
• Publicação de artigos técnicos em revistas, periódicos e congressos.

4.1 - Metodologia de ensaio
- NBR 7211 - Agregado para concreto – Especificação
- NBR 7810 - Agregado em estado compactado seco – Determinação da massa unitária
- NBR NM30 - Agregado miúdo – Determinação da absorção de água
- NBR NM46 - Agregados – Determinação do material fino que passa através da peneira 75
micrômetros, por lavagem
- NBR NM49 - Agregado fino – Determinação de impurezas orgânicas
- NBR NM52 - Agregado miúdo – Determinação de massa específica e massa específica aparente
- NBR NM248 - Agregados – Determinação da composição granulométrica
- NBR 7218 - Determinação do teor de argila em torrões e materiais friáveis
-NBR 7251 - Agregado em estado solto – Determinação da massa unitária.
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5.RESULTADOS
Os resultados parciais mostrarão a possibilidade da aplicação da areia para a atividade da
construção civil de onde se poderá fazer um diagnóstico da qualidade da areia das regiões analisadas
no projeto.
O presente projeto terá importância de mostrar a sociedade a importância de se conhecer a
qualidade das areias extraídas no RN. Para a comunidade acadêmica este trabalho trará
informações pertinentes à pesquisa e incentivos do quadro de discentes (alunos (as) ) e a inserção
dos mesmos em projetos de maior magnitude acadêmica e também órgãos de Mineração e
ambiental como DNPM, IDEMA e CREA-RN.

Figura 1: Dados sobre Areia Fina.

Figura 2: Dados sobre Areia Media-Mista
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Figura 3: Dados sobre Areia Media

Figura 4: Dados sobre Areia de Cascalho.

6.ANÀLISES DOS RESULTADOS
Os resultados apresentados não atendem ás exigências da norma NBR 7211 quanto à
granulometria da areia fina. Quando o material fino que passa através da peneira 75 µm por
lavagem (NBR NM 46) forem constituídos totalmente de grãos gerados durante a britagem de rocha,
o teor de material pulverulento podem ter seus limites alterados de 3% para 10% e de 5% para 12%,
desde que seja possível comprovar, por apreciação petrográfica (NBR 7389) que os grãos
constituintes não interferem nas propriedades do concreto.
Os resultados apresentados não atendem às exigências da norma NBR 7211 no que se refere
a composição granulométrica (peneiras 9,5 mm, 6,3 mm, 4,8 mm, 2,4 mm, 1,2 mm e 0,6 mm).
Quando o material fino que passa através da peneira 75 µm por lavagem (NBR NM 46) forem
constituídos totalmente de grãos gerados durante a britagem de rocha, o teor de material
pulverulento podem ter seus limites alterados de 3% para 10% e de 5% para 12%, desde que seja
possível comprovar, por apreciação petrográfica (NBR 7389) que os grãos constituintes não
interferem nas propriedades do concreto.
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7.CONCLUSÃO
A areia sempre foi uma questão complexa aqui no Rio Grande do Norte, devido à presença
de muitas dunas e areia de praia que não são de boa qualidade para a construção civil, pois a
salinidade prejudica a mistura com o cimento. Portanto diante do exposto nos ensaios de
laboratório das areias de cascalho e fina, mostram que os constituintes mineralógicos presentes não
interferem nas propriedades do concreto, sendo que as principais jazidas de areia do RN atendem
as especificações segundo as normas brasileiras regulamentadoras para a construção civil.
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RESUMO
O quartzito é uma rocha metamórfica que é constituída
principalmente por quartzo. Na Paraíba existe uma
exploração mineira desta rocha, na região de Várzea e
Junco do Seridó principalmente, onde são gerados
diversos resíduos, dentre eles o resíduo da serragem.
Objetiva-se a utilização do resíduo citado como
componente da massa cerâmica para revestimento,
substituindo assim o quartzo. Inicialmente, foi feita a
amostragem das matérias-primas e a análise química do

resíduo de serragem. Este passou pelo processo de
cominuição para alcançar a granulometria mínima
necessária. Após isto, foi feita uma formulação que
adicionava o resíduo na massa cerâmica. Os corpos de
prova foram submetidos à sinterização e posteriormente
foram feitos os ensaios físicos de acordo com a norma
NBR 13818. Os resultados apontam que o resíduo pode
substituir o quartzo na massa cerâmica para
revestimento
com
sucesso.

PALAVRAS-CHAVE: quartzito, cerâmica, revestimento, resíduo.

STUDY OF SAWING FINE RESIDUE QUARTZITE ADDITION IN CERAMIC MASS
ABSTRACT
Quartzite is a metamorphic rock that is consisting mainly
of quartz. In Paraíba there is a mining of this rock, in the
region of Várzea and Junco do Seridó especially where
many wastes are created, including the residue of
sawdust. The objective is to use the waste cited as the
ceramic component coating mass, thereby replacing the
quartz. Initially, the raw materials samples were taken
and the chemical analysis was done of the sawing waste.

This passed the comminution process to achieve the
required minimum particle size. After this, a formulation
which added the residue in ceramic mass was made. The
specimens were subjected to sintering and it were later
made physical tests according to NBR 13818. The results
show that the residue can replace the quartz ceramic
mass
successfully.

KEYWORDS: quartzite, ceramic, coating, waste.
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1. INTRODUÇÃO
O quartzito é classificado geologicamente como uma rocha metamórfica, composto quase
que inteiramente de grãos de quartzo. Sua origem está relacionada com ação de processos
metamórficos desenvolvidos principalmente sobre rochas sedimentares ricas em quartzo, tais
como arenitos e cherts, rochas ricas em sílica amorfa. (ABIROCHAS, 2012)
A extração de quartzitos na Paraíba ocorre longe dos grandes centros urbanos, em
pequenos municípios, situados no interior do Estado. As placas de quartzito são extraídas nas
pedreiras com ferramentas manuais, prévio desmonte com explosivos. O principal uso desses
quartzitos é como rocha de revestimento decorativo externo e interno e calçamentos, mas seu
uso em mosaicos ornamentais também está se estendendo e possui grande valor agregado.
(SOUZA et al, 2001 e VIDAL et al, 2013)
No beneficiamento de quartzitos, a rocha passa primeiramente pelo desplacamento
manual com ferramentas simples. Esses blocos são posteriormente cortados em máquinas de
corte, que trabalham fixas em uma estrutura móvel construída por cantoneira e chapas de aço que
se movimentam sobre trilhos. Os produtos, “in natura”, são posicionados sobre a referida
estrutura, que é deslocada lentamente efetuando a atividade. Enquanto a estrutura se desloca a
água flui livremente sobre a serra e a rocha, facilitando o corte, resfriando os discos de corte e
evitando a formação de poeira. (AMORIM, 2013)
A partir do corte realizado são criados dois resíduos, um deles, e o que ser é formado por
partículas da rocha e da serra que são pulverizadas enquanto ocorre o processo. Também há
nesse resíduo o líquido usado para fazer o resfriamento do corte, que é a água. Este resíduo será o
alvo do estudo.
As matérias-primas usadas nas formulações de porcelanato assumem, em geral,
configurações mineralógicas distintas e cada uma exerce uma função própria e específica: as
matérias-primas argilosas conferem plasticidade à massa, enquanto aquelas complementares, não
plásticas, caracterizadas por minerais fundentes e aqueles predominantemente refratários são
responsáveis, em linhas gerais, pela densificação e da resistência mecânica do material,
respectivamente. (OLIVEIRA, 1998)
Durante a queima do porcelanato, o quartzo se dissolve parcialmente na fase líquida e uma
nova fase cristalina – a mulita – se forma. O produto queimado é constituído de uma matriz vítrea,
na qual partículas de mulita e as partículas de quartzo que não se dissolveram totalmente estão
dispersas. (SANCHEZ et al, 2001)
Assim, objetiva-se a utilização do resíduo da serragem de quartzitos para ser um
componente da massa cerâmica para revestimento, mais especificamente o porcelanato,
substituindo assim o quartzo na mistura. Pois o quartzito é uma rocha que, na sua maior parte, é
constituída por quartzo. Almeja-se também verificar se o grês-porcelanato feito com o resíduo
atende as normas técnicas vigentes e se em comparação com o quartzo, possui desempenho
semelhante.
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2. MATERIAIS E MÉTODOS
Inicialmente, foi feita a coleta das matérias-primas cerâmicas para a sua análise e também
para confeccionar os corpos de prova para realizar as análises físicas destes.
A argila plástica caulinítica, o feldspato potássico (Ortoclásio) e o quartzo foram coletados
na Armil Mineração do Nordeste Ltda em Parelhas/RN e o resíduo foi amostrado na cidade de
Junco do Seridó/PB numa serraria local.
Para a confecção dos corpos-de-prova, as matérias deveriam estar numa granulometria
abaixo de #200 (mesh). O feldspato, argila e quartzo já estavam na granulometria adequada.
O resíduo fino em estudo passou pelo processo de secagem em estufa a 110°C e
peneiramento numa peneira de #200 (mesh) e o retido passou pelo processo de moagem num
moinho de bolas de laboratório utilizando bolas de alumina (Al2O3). Após este processo, o
material passou por um segundo peneiramento numa peneira de #200 (mesh) até obter 100% de
material passante.
Alíquotas de 5g dos materiais constituintes da massa cerâmica foram destinadas à análise
química por Fluorescência de Raios X.
Após todos os materiais estarem nas condições adequadas, foram propostas duas
formulações. Uma para inserção do resíduo fino de quartzito na massa cerâmica para
revestimento (FQ) e outra com a material prima natural (quartzo) para efeito de controle (FC). Na
Tabela 1, é possível observar todos os elementos constituintes da massa.
Tabela 1: Formulações propostas para o estudo
Materiais / Formulação
FQ
FC
Argila
37%
37%
K-Feldspato
55%
55%
Resíduo de serragem
8%
0%
Quartzo
0%
8%
No processo de preparação da massa cerâmica, os materiais são pesados numa balança
analítica de precisão e homogeneizados manualmente atingindo um peso final de 12 g de massa
seca. Após finalizada a homogeneização a seco, a massa é umedecida com água destilada (10% em
relação a massa seca). Finalizado o processo de mistura das matérias-primas, os produtos são
ensacados e passam por um período de 24 horas de repouso.
Para a compactação dos corpos-de-prova, colocou-se a massa em uma matriz com
dimensões de 60 por 20 mm, sendo confeccionados 12 corpos-de-prova para cada formulação e
para cada temperatura de queima. Esta etapa consiste de prensagem em matriz uniaxial à pressão
de 2,5 ton.
A secagem dos corpos-de-prova foi realizada em uma estufa a 110°C por 24 horas, para
eliminação da maior parte da umidade.
A etapa de sinterização dos corpos-de-prova foi realizada em forno tipo mufla, marca JUNG
em atmosfera ambiente, sob patamar de 60 minutos e taxa de aquecimento de 10°C/min. A
temperatura de sinterização foi de 1150°C, 1200°C e 1250°C. O resfriamento foi feito de forma
natural, com o forno desligado e fechado até atingir a temperatura ambiente.
Após a sinterização, foi feita a caracterização tecnológica dos corpos de prova com os
ensaios de: absorção d’água, retração linear de queima e módulo de resistência à flexão. Os
ensaios de absorção de água e módulo de resistência à flexão foram realizados de acordo com a
norma NBR 13818. (ABNT, 1997)
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O resultado da análise química, expresso na Tabela 2, apresentou um bom parâmetro para
a utilização do resíduo na massa cerâmica visando substituir o quartzo pois ele apresentou um
teor majoritário de sílica (SiO2) e com alguns contaminantes como óxido de alumínio, potássio,
ferro e enxofre. E o quartzo é um mineral constituído basicamente por sílica livre.
Tabela 2: Resultado da análise química do Fluorescência de Raios X (FRX)
Óxidos
SiO2
K2O
Al2O3
CaO
Fe2O3
SO3
P2O5
TiO2
Rb2O
Sm2O3
MnO
MgO
SrO
CuO
NbO
Y2O3
ZnO
Ir2O3
ZrO2

Argila
64,072
4,884
23,925
0,156
3,081
0,388
2,681
0,035
0,481
0,097
0,047
0,017
0,019
0,045
0,072

Feldspato
70,976
14,154
12,632
0,956
0,41
0,353
0,262
0,133
0,075
0,022
0,012
0,008
0,007
-

Quartzo
97,092
0,316
2,052
0,058
0,482
-

Resíduo
92,567
2,208
3,207
0,124
1,08
0,467
0,165
0,009
0,173
-

Assim, a composição química do resíduo favorece seu uso na cerâmica pelo alto teor de
sílica e também pelos teores de ferro e titânio serem baixos, já que estes últimos são
responsáveis, principalmente, pelo escurecimento do corpo cerâmico, assim, gerando uma série
de efeitos que prejudicam os fatores técnicos e mercadológicos do produto.
Os outros componentes contêm os óxidos já esperados pela literatura, o quartzo com um
alto teor de sílica (SiO2) e alguns. O feldspato potássico com alto teor de sílica (SiO2), óxido de
alumínio (Al2O3) e óxido de potássio (K2O) e a argila caulinítica com alto teor de sílica (SiO2), óxido
de alumínio (Al2O3) e óxido de potássio (K2O).
Os baixos teores de óxido de ferro (Fe2O3) e de titânio (TiO2) contidos nos materiais são
essenciais para o bom desempenho técnico e mercadológico do material cerâmico obtido. Pois, os
óxidos citados são responsáveis por alterar as propriedades físico-mecânicas dos corpos de prova,
principalmente relacionado a cor (escurecimento).
Na Figura 1, os resultados do ensaio de retração linear de queima são apresentados por um
gráfico. Constatou-se uma queda na taxa de retração dos corpos de prova em ambas as
formulações (FQ e FC) diretamente proporcional ao aumento da temperatura da queima. Esta
redução está relacionada às reações de redução que ocorrem durante a sinterização, provocando
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a expansão dos corpos-de- prova, isso devido ao aprisionamento de gases liberados do interior
dos corpos de prova durante as reações.

Figura 1: Resultados do ensaio de retração linear de queima dos corpos de prova com o
resíduo (FQ) e com a matéria prima tradicional (FC)
Na Figura 2, os resultados do ensaio de absorção de água são apresentados por um gráfico.
Observou-se uma queda significativa na absorção de água com o aumento da temperatura de
1150°C para 1200°C. Isso ocorre devido a formação da fase líquida dos elementos fundentes que
escorre, preenche e ocupa os espaços vazios entre as partículas mais refratárias e dessa forma
reduz a porosidade e a absorção de água. (MELCHIADES et al, 1996)
Verificou-se aumento da absorção de água nos corpos de prova sinterizados na
temperatura de 1200°C para 1250°C. Este comportamento pode ser explicado pelo fenômeno
denominado de porosidade por “overfiring”, ou seja, uma porosidade gerada pela queima de um
material a temperatura acima da necessária para produzir uma fase líquida, resultando assim no
surgimento de deformações, bolhas ou poros. (PORTO et al, 2012)
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Figura 2: Resultados do ensaio de absorção de água dos corpos de prova com o resíduo
(FQ) e com a matéria prima tradicional (FC)
Os resultados de absorção de água são essenciais para a definição da categoria ou classe
em que o revestimento está enquadrado. De acordo com a norma NBR 13818/97, com base na
absorção de água, os corpos de prova sinterizados a 1200°C (FQ e FC), os corpos de prova da FC
sinterizados a 1150°C e os da FQ sinterizados a 1250°C são classificados no grupo BIa por ter
absorção menor que 0,5%. Já os corpos de prova da FQ sinterizados a 1150°C e da FC sinterizados
a 1250°C são enquadrados no grupo BIb pois tem absorção entre 0,5% e 3%. (8) Os grupos BIa e
BIb são classificados em porcelanato e grés, respectivamente. (ALVES, 2011)
Na Figura 3, os resultados do ensaio de flexão de 3 pontos são expressos por um gráfico.
Verificou-se uma queda gradual do módulo de resistência de resistência a flexão pelo aumento da
temperatura de sinterização, semelhante ao que ocorreu com a retração linear de queima. Isso
ocorre devido a formação de porosidades pela queima excessiva. Contudo a formação de fase
líquida é responsável por fechar parcialmente os poros, diminuindo a absorção de água. Esse
aumento da porosidade diminui a compactação do corpo cerâmico, gerada pelo aprisionamento
de gases formados durante a queima, contribuem para a queda do módulo de resistência à flexão.

Figura 3: Resultados dos ensaios de flexão de 3 pontos dos corpos de prova com o
resíduo (FQ) e com a matéria prima tradicional (FC)
De acordo com a NBR 13818/97, a resistência mecânica média esperada para os grupos BIa e
BIb são de 35 e 30 MPa, respectivamente. Das formulações propostas, nenhuma delas atingiu a
resistência esperada pela sua absorção de água obtida, a que chegou mais próxima foi a FC
sinterizada a 1150°C com 33,28 MPa de resistência. Em todas as temperaturas a formulação com a
matéria prima tradicional superou a formulação com o resíduo em estudo, porém com uma
disparidade muito próxima, devido a composição dos materiais serem estritamente semelhantes.
Além disso, o aumento da temperatura de sinterização contribui com o empacotamento
fechado das partículas que por sua vez limita a deformação a uma taxa bastante lenta e quase
constante, além do aumento da viscosidade do líquido devido à dissolução de partículas que
alteram sua composição química. A viscosidade do líquido formado, quando muito elevada não é
desejável devido à baixa cinética de densificação. E isto provavelmente é responsável pelo
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aumento da deformação piroplástica e consequentemente a queda na resistência mecânica.
(AIREY & BIRTLES, 1996)

4. CONCLUSÕES
O resíduo fino de serragem de quartzitos tem grande potencial para uso no setor ceramista já
que possui altos teores de sílica (>90%) e se assemelha bastante com a matéria prima original, o
quartzo. E como foi provado nos ensaios físicos, tem desempenho semelhante nos quesitos de
absorção de água, retração linear de queima e módulo de resistência a flexão de 3 pontos.
Contudo, os corpos de prova da FQ mostraram-se levemente inferiores qualitativamente em
relação aos da FC pois apresentam mais impurezas e contaminantes que o quartzo puro,
amplamente utilizado na indústria cerâmica.
Os corpos cerâmicos sinterizados a 1200°C apresentaram os melhores resultados de absorção
de água, classificando ambas as formulações como porcelanato, de acordo com a NBR 13818.
Porém não alcançaram os parâmetros de resistência mecânica em nenhuma das formulações,
sendo o resultado mais promissor a FC a 1150°C com 33,28 MPa. Os resultados de retração linear
de queima não comtemplados na NBR citada.
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ANÁLISE MICROESTRUTURAL DE CORPOS CERÂMICOS COM A ADIÇÃO DE ARENITO
AÇU
1

2

3

L. F. P. M. Nóbrega , M. M. Souza Y. S. Gomes
1
2
3
E-mail: junior.luiz09@hotmail.com ; mmsouza2003@yahoo.com.br ysgomes98@gmail.com

RESUMO
O arenito é uma rocha sedimentar formada
principalmente por grãos de quartzo. No Rio Grande do
Norte, tem-se a Bacia Potiguar com as Formações
Jandaíra e Açu. Esta última é constituída por camadas
espessas de arenitos de cor esbranquiçada. Ela tem
destaque como armazenador de água no estado, porém
também é usada para agregados para a construção civil.
Este artigo objetivou o uso do arenito dessa formação na
massa cerâmica para revestimento. Inicialmente, foi feita
a amostragem do material. Ele passou pelo processo de

cominuição para alcançar a granulometria necessária.
Após isso foram feitas três formulações para incorporar
esse novo material aos tradicionais. Os métodos foram
realizados de acordo com a NBR 13818/97. Depois da
sinterização a 1200°C, os corpos-de-prova foram
submetidos á análise microestrutural por uma
microscopia eletrônica de varredura (MEV). Foi obtido
um resultado positivo para a utilização do arenito Açu
em todas as formulações propostas. É claro, portanto, o
seu
uso
na
cerâmica
para
revestimento.

PALAVRAS-CHAVE: microscopia, cerâmica, revestimento, arenito.

MICROSTRUCTURAL ANALYSIS OF CERAMIC BODIES WITH THE ADDITION OF AÇU
SANDSTONE
ABSTRACT
Sandstone is a sedimentary rock composed mainly of
quartz grains. In Rio Grande do Norte, has the Potiguar
Basin with Jandaíra and Açu formations. The last one
consists of thick layers of whitish sandstones. It has
featured as water storer in the state, but it is also used
for aggregates for the construction industry. This article
aimed to the use of this sandstone formation in the
ceramic body coating. Initially, the sample material was
taken. He passed the comminution process to achieve

the required particle size. After this, were done three
formulations to incorporate this new material to
traditional ones. Methods were done according to NBR
13818/97. After sintering at 1200 ° C the specimens test
pieces were subjected to the microstructural analysis by
scanning electron microscopy (SEM). A positive result
was obtained for the using of Açu sandstone in coating
ceramic. It is clear, therefore, its use in the ceramic
coating.

KEYWORDS: microscopy, ceramic, coating, sandstone.
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1. INTRODUÇÃO
As rochas sedimentares da Bacia Potiguar são responsáveis pela atividade petrolífera do
estado, tendo em vista serem geradoras e armazenadoras de hidrocarbonetos. Também se
destacam as rochas carbonáticas da Formação Jandaíra – de onde são exploradas matérias-primas
para fabricação de cimento, cal, ração animal – e a Formação Açu (Figura 1), como o principal
armazenador de água na região centro-norte do estado (PFALTZGRAFF & TORRES, 2010).
Figura 1: Mapa geológico simplificado da bacia potiguar.

Fonte: (FARIAS et al, 1990).
A Formação Açu, é constituída por sedimentos siliciclásticos, com predominância de
arenitos e lamitos, que formam uma sequência estratigráfica da ordem de centenas de metros de
espessura. Esta deposição está relacionada a um evento transgressivo que culmina com os
carbonatos de plataforma da Formação Jandaira (MENEZES, 2002).
A Formação Açu é rica em quartzo (SiO2) e esse componente tem função primária na
produção do revestimento cerâmico, mais especificamente o grés-porcelanato. Nesta massa
cerâmica o quartzo é usado como componente refratário e durante a fase de queima ele é
parcialmente dissolvido e forma uma nova fase cristalina, a mulita, em conjunto com os minerais
alcalinos fundentes, geralmente feldspatos sódicos e potássicos (SANCHEZ et al, 2001).
Objetiva-se a utilização do arenito da formação Açu para ser um componente da massa
cerâmica para revestimento, substituindo assim o quartzo, completamente ou parcialmente.
Desta forma, este estudo leva em consideração a região que a Bacia Potiguar abrange e seu
potencial para uma possível indústria ceramista, devido aos depósitos/jazidas dos materiais
necessários para compor o revestimento cerâmico.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
O início do procedimento experimental foi composto pela amostragem das matérias-primas.
O arenito açu foi amostrado num afloramento à margem da BR-304 na cidade de Mossoró-RN a as
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matérias-primas tradicionais (argila de queima clara, feldspato potássico e quartzo) foram obtidas
por uma doação da empresa ARMIL, localizada em Parelhas-RN.
As matérias-primas tradicionais na produção de revestimento cerâmico já estavam na faixa
granulométrica necessária (<#200), mas o arenito precisou passar pelo processo de moagem num
moinho de bolas, e depois foi peneirado numa peneira de #200 (mesh) de abertura 74 µm, o
retido passou por uma moagem secundária.
No processo de preparação da massa cerâmica, os materiais são pesados numa balança
analítica de precisão e homogeneizados manualmente atingindo um peso final de 12 g de massa
seca. Depois de finalizada a homogeneização a seco, a massa é umedecida com água destilada
(10% em relação a massa seca). Finalizado o processo de mistura das matérias-primas, os produtos
são ensacados e passam por um período de 24 horas de repouso. As 3 formulações propostas
estão expressas na tabela abaixo. (Tabela 1)
Tabela 1: Porcentagem dos materiais em peso para cada formulação proposta
Formulação/Matériaprima

F1

F2

F3

Argila

37%

37%

37%

K-Feldspato

53%

53%

53%

Arenito

10%

5%

7%

Quartzo

0%

5%

3%

Para a compactação dos corpos-de-prova, colocou-se a massa em uma matriz com
dimensões de 60 x 20 mm, sendo confeccionados 10 (dez) corpos-de-prova para cada formulação.
Esta etapa consiste de prensagem em matriz uniaxial à pressão de 2,5 ton. (marca Marcon), com
manutenção da pressão máxima por um período de um minuto para estabilização e
homogeneização das partículas.
A secagem dos corpos-de-prova foi realizada em uma estufa a 110°C por 24 horas, para
eliminação da maior parte da umidade.
A etapa de sinterização dos corpos-de-prova foi realizada em forno mufla, marca JUNG em
atmosfera ambiente, sob patamar de 60 min. e taxa de aquecimento de 10°C/min. A temperatura
de sinterização foi de 1200°C e o resfriamento foi feito de forma natural, com o forno desligado e
fechado até atingir a temperatura ambiente.
Depois de sinterizados os corpos de prova, eles foram partidos e submetidos a microscopia
eletrônica de varredura, fazendo assim uma análise microestrutural do corpo cerâmico em
questão. Observando aspectos como poros abertos e fechados, presença ou não de fase vítrea
entre outros.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
As figuras 2 a 4 apresentam as micrografias dos corpos de prova das formulações 1, 2 e 3
sinterizados a 1200°C.
Elas apontaram que os corpos de prova feitos com a formulação 1 apresentaram porosidade
fechada e fase vítrea devido a formação de fase líquida durante a queima e essa fase ter
preenchido os poros formados. Também foi visto, pontualmente, uma parte pouco sinterizada na
micrografia do corpo de prova mencionado.
O corpo de prova da formulação 2 apontou fase vítrea e fase pouco sinterizada devido ao
aumento da quantidade de quartzo e a diminuição de elementos fundentes, porém a fase líquida
que foi formada ainda foi suficiente para preencher os poros formados durante a queima, desta
forma criando porosidades preenchidas, diminuindo assim a absorção de água e porosidade
aparente do corpo cerâmico em destaque. Devido ao aumento de quartzo na formulação, algumas
partículas deste não foram sinterizadas pelo seu caráter refratário.
O corpo de prova da formulação 3 mostrou-se com porosidade fechada, fase pouco
sinterizada e partículas que foram pouco sinterizadas. Pelas forças de capilaridade, a fase líquida
formada pelos elementos fundentes preencheu os poros formados, formando assim poros
fechados. Porém como a F3 é aquela que possui menos componentes fundentes e mais
componentes refratários, formaram-se também fases poucos sinterizadas e partículas não
conseguiram sinterizar-se completamente.

Figura 2. Micrografia de corpo de prova da F1 sinterizado a 1200°C, ampliação de 500X e
1500x, da esquerda para a direita.
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Figura 3. Micrografia de corpo de prova da F2 sinterizado a 1200°C, ampliação de 500X e
1500X, da esquerda para a direita.

Figura 4. Micrografia de corpo de prova da F3 sinterizado a 1200°, ampliação de 500X e
1500X, da esquerda para a direita.

4. CONCLUSÃO
Através das análises microestruturais dos corpos sinterizados, confirmou-se muitos
aspectos necessários ao produto final como a fase vítrea e a porosidade fechada nas massas
cerâmicas produzidas com a adição de arenito açu. Também foram formados aspectos, que
poderiam ser melhorados com ajustes nas formulações, como partículas e fases pouco
sinterizadas. Pode-se melhorar o aspecto microestrutural dos corpos de prova com arenito açu
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aumentando a sua temperatura de sinterização para 1250°C a 1300°C e/ou aumentando a
quantidade de elementos fundentes na massa.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
FARIAS, P. R. C. et al. Cretáceo da bacia Potiguar. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 36.,
1990, Natal. Roteiro de Excursão. 43 p.
MENEZES, L. Caracterização Faciológica e Parametrização de Análogos a Reservatórios Petrolíferos
Fluviais da Formação Açu (Unidade Açu-3) – Bacia Potiguar. 2002. 54f. Relatório (Graduação em
Geologia) – Departamento de Geologia. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, Rio
Grande do Norte.
PFALTZGRAFF, P. A. S.; TORRES, F. S. M. Geodiversidade do estado do Rio Grande do Norte. Recife:
CPRM, 2010.
SANCHEZ E., ORTS M. J., GARCÍA-TEM J., CANTAVELLA V. Efeito da Composição das MatériasPrimas Empregadas na Fabricação de Grês Porcelanato Sobre as Fases Formadas Durante a
Queima e as Propriedades do Produto Final. Cerâmica Industrial. São Paulo. v.5 . n.6. p.15-22.
2001.

XII CONGIC | II
II SECITEX
XII CONGIC | II SECITEX

2103
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RESUMO
O presente trabalho estuda a possibilidade de
incorporar resíduos de pegmatitos da região do Seridó
do Rio Grande do Norte. Foram coletadas quatro
amostras, estas que passaram pelo processo de
cominuição, posteriormente foram peneiradas a 200#
(0,075 mm), em seguida, caracterizadas pelo método de
análise de Fluorescência de Raios X (FRX), método que
avalia as composições químicas do material a ser
analisado. Os resultados indicaram que grande parte das
amostras apresentou uma concentração de SiO2

(superior a 85,0%) e concentrações mínimas de óxido
de ferro (Fe2O3) que não ultrapassaram 1,72%. Esses
pegmatitos apresentam um grande potencial para
serem incorporados em massas cerâmicas, devido às
boas concentrações de óxidos presentes em sua
composição. É recomendada a realização de ensaios
laboratoriais mais aprofundados para avaliar outros
padrões necessários para incorporar os resíduos de
pegmatito em massas cerâmicas, agregando valor
comercial e diminuindo os impactos ambientais gerados.

PALAVRAS-CHAVE: Pegmatitos, resíduos, fluorescência de raios x, massas cerâmicas.

TITULO EM INGLÊS
ABSTRACT
The present work studies the possibility of
incorporating residues of pegmatites of the
Seridó region of Rio Grande do Norte. Four
samples were collected, those who went
through the process of comminution and were
sieved to # 200 (0.075 mm) then, characterized
by x-ray Fluorescence analysis (FRX), method
that evaluates the chemical composition of the
material to be analyzed. The results indicated
that most of the samples showed a
concentration of SiO2 (85.0%) and above

minimum concentrations of iron oxide (Fe2O3)
not exceeded 1.72%. These pegmatites
represent a great potential to be incorporated
into materials, due to good concentrations of
oxides present in its composition. It is
recommended to carry out laboratory tests to
evaluate other more detailed standards
necessary to incorporate the pegmatite in
materials, adding value and reducing the
environmental impacts generated.

KEYWORDS: Pegmatites, waste, x-ray fluorescence, ceramic masses.

XII CONGIC | II
II SECITEX
XII CONGIC | II SECITEX

2104

1. INTRODUÇÃO
Com o crescimento exponencial da população mundial, a produção de resíduos também
cresce em grandes proporções, gerando poluição e diminuindo a qualidade de vida das gerações
futuras. A mineração como indústria de base faz-se necessária em praticamente todos os
processos industriais, com a produção de matéria-prima para outras indústrias. Essa grande
produção de material gera grandes quantidades de resíduos, estes que por sua vez normalmente
não tem utilidade nem valor comercial e são descartados muitas vezes de forma inadequada. O
estudo desenvolvido neste trabalho busca analisar as características químicas dos resíduos de
pegmatitos provenientes de mineradoras da região do Seridó do Rio Grande do Norte e utiliza-los
na formulação de massas cerâmicas, substituindo as matérias-primas tradicionais diminuindo os
impactos na natureza agregando valor comercial aos mesmos.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Diante deste contexto atual, em que há grande geração de resíduos sólidos industriais,
pouco (ou nenhum) tratamento destes para o reuso ou até mesmo para que a disposição final
ocorra de maneira adequada, de forma que o ecossistema fosse agredido o mínimo possível,
destaca-se a urgente necessidade de alterações nos costumes e na cultural populacional, a fim de
promover o desenvolvimento sustentável das sociedades, sendo este considerado aquele que
procura atender as carências atuais, sem interferir nas carências das gerações posteriores
(BRUNDTLAND, 1987, apud GONÇALVES, 2006, p. 52).
A Faixa do Seridó, localizada na Província Borborema do Nordeste do Brasil, é bastante
conhecida pelas riquezas dos recursos minerais que estão presentes nas rochas pegmatíticas. Os
pegmatitos são rochas com granulometria extremamente grossas geralmente relacionadas com
sua gênese e com grandes massas de rochas plutônicas (LIRA et al., 2016). Rochas são encontradas
como veios e diques atravessando as rochas existentes como o xisto, como também, podem
ocorrer associados aos granitos, os quais são denominados de Pegmatitos Graníticos. Os
pegmatitos são ricos em minerais industriais e metálicos, tais como, feldspato, quartzo, mica,
caulim, tantalita, columbita e em menores quantidades o espodumênio, as terras raras (Be, Ta-Nb)
(Lima, 2013; Silva et al, 2010)

A incorporação de resíduos na produção de massas cerâmicas pode ser uma maneira de
diminuir a quantidade de resíduos expostos no ambiente prolongando o uso das reservas de
matérias primas naturais, visto que ao longo de sua existência, o homem sempre utilizou os
recursos naturais do planeta e ao transformar matérias-primas, de modo a torná-las úteis para a
sociedade, o homem produz resíduos que acabam por comprometer o meio ambiente (PONTES,
2005). A indústria cerâmica faz parte do setor que mais avança em reutilização de resíduos, seus
processos possibilitam a utilização de resíduos que descartados por ela mesma e por outras
atividades industriais. Além de ser uma das poucas áreas industriais que podem obter vantagens
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no seu processo produtivo com a incorporação de resíduos entre suas matérias-primas, a exemplo
da economia de matérias-primas de elevada qualidade, cada dia mais escassas e caras, a
diversificação da oferta de matérias-primas, e a redução do consumo de energia e, por
conseguinte, redução de custos (Wender & Baldo, 1998).

Uma massa cerâmica deve possuir características necessárias para possibilitar um
aperfeiçoamento durante o processamento e para a obtenção das propriedades finais requeridas
(Vieira et al., 2001)). A indústria cerâmica possui uma massa para cada produto. Essa massa
estabelece a proporção, em peso ou em volume, das diversas matérias-primas utilizadas
(MELCHIADES, QUINTERO & BOSCHI, 1997). A maioria desses métodos utiliza técnicas empíricas, e
o procedimento consiste basicamente na escolha das matérias-primas e da composição ou
formulação. As massas cerâmicas são formuladas de acordo com alguns fatores dependendo do
tipo de processamento e produto final.

3. MATERIAIS E METODOS
Na preparação das amostras para a realização de ensaios laboratoriais foi adotada a
seguinte metodologia. Para cominuição de cada amostra foi pesado cerca de 3 kg de cada
material, em seguida foi colocada em sacos práticos. As amostras foram todas fragmentadas até a
obtenção de uma granulometria adequada para a moagem. Essa etapa foi realizada utilizando-se
um moinho de bolas de laboratório, no qual foi colocado junto ao material a ser moído, a
quantidade de 10 bolas de diâmetro 20 mm e 30 bolas com diâmetro de 12 mm (sendo as bolas de
alumina) durante um tempo de 40 (quarenta) minutos. Ao término da moagem o material foi
peneirado até a obtenção de 100% de material passante na malha de 200#.
Com o material na granulometria adequada iniciou-se a homogeneização e quarteamento
de cada amostra. Nessa etapa, o material foi colocado em uma lona, na qual o material era
espalhado aos poucos de forma gradual e lenta formando uma pilha cônica, em seguida o material
foi dividido em 4 (quatro) partes, duas delas, de lados opostos foram retiradas e as outras duas
permaneceram para serem novamente homogeneizadas e quarteadas, esse processo foi repetido
3 (três) vezes.
O material homogeneizado foi dividido em sub-amostras, sendo que de cada uma delas se
retirou uma massa de 5g de, que foram destinados para os ensaios e determinações analíticas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O conhecimento da composição química dos pegmatitos propiciou valiosos
subsídios para a avaliação de seus usos específicos em cerâmica, quando usados em conjunto com
o conhecimento de suas propriedades físico-químicas. As Tabelas I, II, III, e IV mostram os
resultados das análises de fluorescência de raios X correspondentes as amostras de pegmatito 01,
02, 03 e 04, respectivamente.
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A Tabela I mostra que o pegmatito 01 apresenta um teor de SiO2 de 88,77 %, enquanto que
os teores de os teores de Al2O3 (5,45 %) e K2O (1,73 %) são bastante significativos. Esse resultado
mostrou que além do quartzo outros minerais, embora em menor proporção, como a mica
(moscovita) e o feldspato (microclínio) encontram-se no pegmatito 01. A mica e o feldspato seriam
os responsáveis pelos teores de alumínio e potássio na amostra. Observou-se que, o pegmatito 03
possui o maior teor de Fe2O3 entre as amostras coletadas (3.29%) e o menor teor de SiO2 (65.02%).
Quanto ao ferro, o pegmatito 04 contém 2,63 % de Fe2O3, teor acima ao apresentado pelo
pegmatito 01 (1.72% - Tabela I), pegmatito 02 (2.22% - Tabela II). O teor de ferro bastante
significativo no pegmatito 03, deve-se principalmente, à presença de mica biotita. É conhecido
que, o teor de ferro, contido no feldspato, ou em qualquer outro mineral, que componha a
formulação da massa cerâmica deve ser minimizado ou excluído, devido ao que o ferro, influencia
na alvura da massa, outorgando-lhe tonalidades escuras, não desejáveis para fabricação de
produtos cerâmicos.
Tabela I – Análise de fluorescência de raios X da amostra de pegmatito 01.

Óxidos Presentes
SiO2
87,777
Al2O3
5,453
CaO
1,733
Fe2O3
1,722
K2O
1,199
SO3
0,480
TiO2
0,326
Sm2O3
0,182
ZrO2
0,1140
SrO
0,016

Tabela II – Análise de fluorescência de raios X da amostra de pegmatito 02.

Óxidos Presentes
SiO2
SiO2
Al2O3
Al2O3
CaO
CaO
Fe2O3
Fe2O3
K2O
K2O
SO3
SO3
TiO2
TiO2
Sm2O3 Sm2O3
ZrO2
ZrO2
SrO
SrO
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Tabela III – Análise de fluorescência de raios X da amostra de pegmatito 03.

Óxidos Presentes
SiO2
65,027
K2O
14,872
Al2O3
11,022
CaO
4,249
Fe2O3
3,299
MnO
0,858
SO3
0,274
Rb2O
0,115
Y2O3
0,086
ZrO2
0,076
PbO
0,058
CuO
0,026

Tabela IV – Análise de fluorescência de raios X da amostra de pegmatito 04.

Óxidos Presentes
SiO2

89,8

Al2O3

4,97

Fe2O3

2,063

K2O
CaO
SO3

1,312
0,762
0,5

TiO2

0,409

ZrO2

0,159

SrO

0,022

5. CONCLUSÃO
Os resultados indicaram que as amostras de pegmatito 01 e 02 apresentaram a menor
concentração do óxido de ferro (Fe2O3), que foi de 1,73% e 1,91%, respectivamente. Essas mesmas
amostras apresentam também os maiores teores de SiO2, que foram maiores que 85%. O
pegmatito 01 apresentou na sua composição química uma porcentagem de Al2O3 (5,45%),
ligeiramente superior, em relação ao pegmatito 02 que teve o teor de Al 2O3 (4,72%). Os resultados
de FRX mostraram o pegmatito 03, em função dos seus altos teores de Fe 2O3 e baixos teores de
SiO2, não se recomendam para a fabricação de massas cerâmicas. Enquanto que o Pegmatito 01e
04 apresentaram um potencial importante e poderão ser recomendados em ensaios laboratoriais
como matéria-prima na preparação de massas cerâmicas.
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OS IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELA EXTRAÇÃO DO CALCÁRIO NO
MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/RN
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RESUMO
O trabalho apresentado tem como objetivo relatar os
principais impactos ambientais causados pela extração de
calcário no município de Jandaíra, localizado na
mesorregião agreste potiguar. Essa rocha sedimentar é
formada a partir do mineral calcita, onde sua composição
química é o carbonato de cálcio (CaCO3). Comumente, em
grandes empresas a sua forma de extração é feita a céu
aberto utilizando métodos que ocorrem através da
remoção do capeamento, perfuração, desmonte por
explosivos e transporte a usina de Processamento
Mineral. No entanto, por possuir uma forma primitiva,
Jandaíra não tem estrutura técnica para executar essas
atividades mais avançadas, decorrente a isso, todo o seu
processo é feito manualmente, causando assim, mais
impacto ao meio ambiente. Desde sua fase inicial até a

calcinação, que também é feita de forma artesanal em
caieiras simples, são usados fornos a lenha, que são
construídos artesanalmente, em virtude disso a maioria
não possui legalização como empresas, funcionando em
condições de trabalho informais e insalubres, de forma
precária. A utilização de lenha nas caieiras causa uma
crescente modificação na paisagem local devido à prática
constante e incontrolada, além dela usam-se também
borrachas, pneus e cascas de castanha de caju. Uma
alternativa para diminuir essa degradação seria a troca de
fornos a lenha por fornos a gás, e em relação ao
desmatamento ocorrido, poderia ser feito a recuperação
da vegetação nativa, dessa forma minimizaria a
degradação ambiental, aumentando assim uma produção
menos impactante a população e ao meio ambiente.

PALAVRAS-CHAVE: calcário, extração, impactos.

THE ENVIRONMENTAL IMPACTS CAUSED BY THE EXTRACTION LIMESTONE IN THE
CITY OF JANDAÍRA/RN
ABSTRACT
The presented paper aims to describe the main
environmental impacts caused by limestone extraction in
the municipality of Jandaíra, located in the middle region
of Natal. This sedimentary rock is formed from the mineral
calcite, which chemical composition is calcium carbonate
(CaCO3).Commonly in large enterprises the extraction is
done in the open using methods that occur by removing
the capping, drilling, blasting by explosives and transport
to the mineral processing plant. However, because it has
a primitive form, Jandaíra does not have the technical
infrastructure to perform these more advanced activities,
because of this, the whole process is done manually, thus
causing more impact on the environment. Since its initial
phase until the calcination, which is also made by hand in

simple kilns, wood stoves are used, which are built by
hand, given that the majority does not have legalization as
companies, working in informal and unhealthy working
conditions, precariously. The use of wood in kilns causes
an increasing change in local landscape due to the
constant and uncontrolled practice; they also are used
rubbers, tires and cashew nut shells.An alternative to
reduce this degradation would be the exchange of wood
stoves for gas furnaces, and in relation to the ongoing
deforestation, a recovery of the native vegetation could
be done to minimize environmental degradation, thus
increasing a less harmful production to people and to the
environment.

KEYWORDS: extraction, impacts
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1. APRESENTAÇÃO
O município de Jandaíra está localizado no estado do Rio Grande do Norte, inserido na
microrregião da Baixa Verde. De acordo com censo realizado pelo IBGE no ano 2010, sua população
era de 6.801 habitantes e sua área territorial equivalente a 426 km². A região possui um clima muito
quente e semi-árido, sua vegetação é a caatinga, onde apresenta arbustos e árvores com espinhos
e dentre as espécies mais encontradas destacam-se a catingueira, angico, braúna, juazeiro,
marmeleiro, mandacaru, umbuzeiro e aroeira. O solo existente é o Cambissolo Eutrófico com
fertilidade natural alta, textura média, relevo plano, acentuadamente drenado e raso.
Geologicamente a cidade é encontrada na Província da Borborema, sendo constituído pelos
sedimentos Formação Jandaíra (K2j) e do Grupo Barreiras (ENb), como podem ser observados na
figura 1. A cidade é considerada uma das maiores produtoras de cal do estado, em 2001 segundo
Carvalho et al. o município já contava com 250 pessoas envolvidas com a atividade informal de
extração de calcário, atualmente, estima-se mais de 500 pessoas envolvidas com o setor.

Figura 1. Mapa Geológico (CPRM – Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea).
Diagnostico do município de Jandaíra/RN.

2. METODOLOGIA
O estudo sucedeu como consequência de algumas etapas metodológicas, como: pesquisa
literária, leitura, aprofundamento sobre a questão socioeconômica da região, objetivando assim
elaborar um conteúdo inicial sobre o tema e propondo minimizar os impactos ambientais causados
pela extração da rocha no município.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 O calcário e seus impactos
Os calcários aflorados da formação Jandaíra tem as seguintes características: são cremes a
cinzentos, muito compactos, de textura fina a média, fratura irregular, geralmente fossilíferos,
caracterizando-se por uma recristalização generalizada, difusa e, às vezes, pela presença de
cavidades alveolares sub milimétricas. São identificados diversos teores de calcário na região,
variando de composição calcítica até dolomítica.
Embora, Jandaíra seja uma grande produtora de cal, o processo de produção do calcário não
é legalizado pelo DNPM, promovendo assim segundo (Santos, Neto & Silva, 2002) impactos
ambientais na região, como desmatamento das áreas de Caatinga e interferências nas estruturas
das cavernas. Além disso, a extração de calcário, inevitavelmente, desfaz as paisagens e destrói os
sítios de interesse espeleológico, arqueológico e indígena. Devido a isso, seus efeitos tiveram
desdobramentos graves: o desmatamento aumentou a erosão do solo e os sedimentos erodidos
foram depositados no interior de tal maneira a afetar o equilíbrio do ecossistema. Sem falar dos
impactos sociais (informalidade, desemprego, exploração ilegal de recursos naturais, marginalidade
e trabalho infantil) e do desperdício do potencial geológico para a extração do calcário, tanto
calcítico quanto dolomítico, e sua caracterização tecnológica para as mais diversas aplicações
industriais (seja como fundente na metalurgia, na indústria do cimento, ou até mesmo, para a
produção de cal com melhor qualidade de aproveitamento).

3.2 O processo produtivo
O procedimento para a produção da cal é bastante homogênea no município. Consiste na
extração manual do calcário e no transporte em caminhões que suportam aproximadamente 7
toneladas de capacidade para as unidades de beneficiamento onde o material é colocado em fornos
convencionais cilíndricos, bastantes rudimentares, com cerca de 4 m de diâmetro e 4 m de altura,
conhecidas como caieiras. Elas são construídas em tijolos cerâmicos maciços com amarrações
laterais e uma cobertura de um solo ao seu redor para minimizar a perda de calor, aumentar a
estabilidade das paredes e formar rampas de acesso. As árvores mais usadas para a queima nas
caieiras são a umburana e a Catanduva. No entanto, também são queimados cajueiros, aveloz,
umbuzeiro, dentre outras. Indicando assim uma redução significativa da fauna e da flora e o
aumento das distâncias das áreas da extração de lenha. A figura 2 mostra a extração do calcário,
utilizando técnicas rudimentares, já na figura 3 apresenta as caieiras típicas da região.
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Figura 2. Extração de calcário em Jandaíra – RN (Foto: J. Yvan Leite).

Figura 3. Caieira típica utilizada na região. (Foto: J. Yvan Leite).

4. CONCLUSÃO
A extração irregular do calcário em Jandaíra/RN necessita de uma reavaliação, pois ela
impacta diretamente na fauna e na flora da região, tendo como alimentação de seus fornos a lenhas
extraídas da vegetação nativa e que com os altos períodos de seca na área se tornam cada vez mais
extintas.
É necessário capacitar os trabalhadores envolvidos nesse processo, para que eles disponham
de técnicas mais aprimoradas e recursos tecnológicos que contribuam de forma positiva no
aumento da produção de cal na região e que também tenha uma fiscalização maior nessas áreas
com a ajuda de cooperativas que seriam criadas para melhorar esse processo.
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FIXOS DESTINADOS A CORREÇÃO DO F.P. DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA
TENSÃO.
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RESUMO
Como consequência da importância desta temática na
formação acadêmica dos profissionais das áreas de
energia elétrica, eletrotécnica e suas correlatas,
alicerçados ainda no uso cada vez mais contínuo de
ferramentas computacionais na formação de mão de
obra técnica especializada, neste trabalho apresentamos
o desenvolvimento de um software, para uso em PC’s
(plataforma Windows) e plataformas Android, destinado
a dimensionar bancos de capacitores fixos, utilizados
para fins de correção do F.P. de instalações elétricas de
baixa tensão. Nosso propósito foi desenvolver uma

solução primordialmente didática e autoexplicativa,
subsidiando um aprendizado mais interativo, visual e
cinestésico. Em razão de sua natureza eminentemente
acadêmica, o algoritmo e sua respectiva implementação
foram executados tomando-se precauções quanto ao
modo através dos quais as soluções são apresentadas,
detalhando ao máximo as etapas intermediárias do
processo, aspecto que simplifica e auxilia o
entendimento por parte dos discentes, profissionais
menos experientes e iniciantes nesta temática.

PALAVRAS-CHAVE: Fator de potência, Correção F.P. , Aplicativo Android, Software, Solução.

DIDACTIC SOFTWARE FOR DIMENSIONING FIXED CAPACITORS BANKS AIMED TO
ADJUSTMENTS OF P.F. FOR LOW TENSION ELETRICALS INSTALLATIONS
ABSTRACT
As a consequence of the importance of such issue in the
academic training of professionals in the field of
electricity, electrical engineering and its related areas,
still grounded in the increasingly use of the ongoing
computational tools at the qualification of specialized
technical workforce, its presented in this paper the
development of a software, for PC’s use (Windows
platform) and Android platforms aimed to do
adjustments on fixed capacitors banks, used to correct
do P.F. in low tension electricals installations. Ours

objective was to develop a solution essentially didactic
and self-explanatory, contributing to a more interactive,
visual and kinesthetic learning. Due to its eminently
academic nature, the algorithm an its respective
implementation were performed taking precautions
regarding the manner through which the solutions are
presented, detailing meticulously the intermediate steps
of the process, in a way that simplify and aid the
understanding of the students, less experienced
professionals and beginners in such subject.

KEYWORDS: Power factor, adjustments of P.F., Android app, Software, Solution
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1. INTRODUÇÃO
Quanto à normatização, as concessionárias de energia elétrica estabelecem exigências aos
consumidores por ela alimentados, no que tange aos limites de energia reativa circundantes nas
redes de distribuição elétrica (FILHO, 2010). Como referência temos um fator de potência (F.P.)
mínimo de 92%, em consonância com a Portaria 1569 de 23/12/1993 do DNAEE, posteriormente
substituída pela Resolução n° 456 da ANEEL.
Consumidores que não obedecem estes requisitos mínimos são punidos com multas
(FILHO, 2010). Uma vez identificado o problema, o passo seguinte consiste no dimensionamento
de um banco de capacitores a ser conectado em paralelo com a rede elétrica e cuja principal
finalidade é contrabalancear a energia reativa indutiva, trazendo o F.P. para o valor de referência
de 0,92. O procedimento de dimensionamento segue uma sequência predefinida de etapas
(ROBBA, 1996).
Este trabalho tem como objetivo central desenvolver um software que automatize estas
etapas permitindo aos seus usuários uma maior agilidade no que concerne a obtenção da potência
reativa a ser provida pelo banco capacitivo, estabelecendo uma correlação direta entre o consumo
aparente e o consumo real de uma determinada instalação através do cálculo do seus respectivo
F.P.
Valores de F.P. próximos da unidade implicam em instalações com elevado rendimento
energético (ROBBA, 1996), aspecto que gera uma aplicação adicional para o nosso programa, qual
seja: facilitar ações de gestão e uso racional da energia elétrica através do monitoramento do F.P.,
identificando e corrigindo problemas associados a este indicador.
Este conjunto de fatores justifica e reitera a relevância e aplicabilidade prática da
ferramenta computacional descrita neste trabalho.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Fator de potência é um índice que relaciona a energia ativa e reativa de uma instalação
elétrica, sendo um dos principais indicadores de eficiência energética. O fator de potência próximo
a 1 indica pouco consumo de energia reativa em relação à energia ativa. Uma vez que a energia
ativa é aquela que efetivamente executa as tarefas, quanto mais próximo da unidade for o fator
de potência, maior é a eficiência da instalação elétrica (Livreto Energia Reativa Cosern, 2011).
O art. 1º da Lei nº 4.454, de 06 de novembro de 1964, estabelece que a necessidade de se
estabelecer a definição do fator de potência no caso de haver distorções harmônicas na rede
elétrica.
“Art. 95. O fator de potência de deslocamento de referência “fR”, indutivo ou capacitivo,
tem como limite mínimo permitido, o valor de 0,92 indutivo ou capacitivo para as unidades
consumidoras dos grupos A e B conectadas em níveis de tensão inferiores a 69 kV e o valor de 0,95
indutivo para as demais unidades consumidoras. Parágrafo único. Aos montantes de energia
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elétrica e demanda de potência reativos que excederem o limite permitido, aplicam-se as
cobranças estabelecidas nos arts. 96 e 97, a serem adicionadas ao faturamento regular.”

Figura 1: Triangulo de potência, com o cálculo do fator de potência.

3. MATERIAL E MÉTODOS
Tomando como base uma série de exemplos, modelos e estudos de caso obtidos durante a
pesquisa bibliográfica realizada nas etapas introdutórias de nossa pesquisa, foram selecionadas,
em nosso entendimento, as melhores técnicas matemáticas destinadas a efetuar o cálculo do F.P
de um circuito ou instalação.
Esta etapa inicial nos proveu o amparo técnico primordial a concepção do algoritmo base
utilizado por nossos programas, bem como para proporcionar uma fonte adicional para
conferencia, verificação e consolidação dos resultados apresentados pelo software.
Como plataforma de desenvolvimento foram utilizados os Softwares Microsoft Visual
Studio 2015 destinado à criação de aplicativos. NET e o Basic4Android destinado ao
desenvolvimento de aplicações Android. As linguagens utilizadas foram C++ e Visual Basic.

4. RESULTADO E DISCUSSÃO
Nossa solução disponibiliza ao usuário uma gama de resultados associados aos cálculos das
etapas intermediárias do dimensionamento, tais quais: valores da corrente na carga antes e após a
correção do F.P., ângulos de defasagem, potências aparentes e reativas antes e depois da
correção, além é claro da potência reativa a ser fornecida pelo banco de capacitores.
O software após finalizado, em razão de sua interface visual e intuitiva, mostrou-se
bastante acessível e inteligível. Como consequência de nossa opção por linguagens
computacionais de alto nível, neste caso em particular a linguagem Visual Basic, são necessários
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alguns recursos computacionais mínimos, principalmente em sua versão Mobile (KENY, 2015),
porém compatível com as versões mais recentes do Android.
As figuras 1, 2 e 3 apresentadas a seguir nos permitem visualizar o um diagrama básico do
funcionamento do programa, as telas da aplicação nas plataformas Windows e Android.

Figura 2 – Diagrama básico do funcionamento do software.

Figura 3 – Interface do aplicativo na sua versão para PC.
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Figura 4 – Interface do aplicativo na sua versão para Android.

5. CONCLUSÃO
A prerrogativa que norteou o desenvolvimento e implementação do algoritmo e respectivo
programa foi a preocupação com a didática com que os resultados são apresentados, facilitando
sobremaneira o entendimento deste assunto por parte dos iniciantes nesta temática. Uma análise
detalhada dos resultados obtidos via software nos permitiu atestar a eficiência de nosso aplicativo
no que se refere a esta premissa.
Nosso propósito foi desenvolver uma solução acadêmica, inicialmente para PC e
posteriormente para dispositivos Android, facilitando o entendimento deste assunto por parte dos
iniciantes nesta temática. Dentro deste contexto, julgamos ter logrado êxito em nosso trabalho.
Como proposta para futuros trabalhos propomos a inclusão de mais funcionalidades ao
programa como, por exemplo, a possibilidade de dimensionar capacitores para correção de F.P. de
motores elétricos.
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DE UMA BOMBA MONOFÁSICA ATRAVÉS DA PLATAFORMA ARDUINO UNO.
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RESUMO
Iniciativas associadas ao controle do desperdício de água
potável são de grande relevância para sociedade atual
uma vez que ações desta natureza tem impacto direto
nas esferas econômica, social e ambiental das
comunidades. O presente trabalho tem como
problemática básica a necessidade automatizar o
processo de bombeamento de fluidos entre reservatórios
de armazenamento de líquidos, tais como caixas de água
e cisternas de pequeno porte, garantindo uma maior
eficácia no monitoramento e utilização da água e, por
consequência um menor desperdício deste precioso
recurso, evitando por exemplo, o esvaziamento
inesperado do reservatório, bem como um
transbordamento indesejado do mesmo. Neste texto nos
propomos a explicitar o detalhamento inerente a um
circuito dedicado (hardware e software), embarcado na
plataforma de desenvolvimento Arduino Uno, cujo
objetivo principal é permitir o monitoramento do nível

de água e o acionamento automatizado de uma bomba
monofásica (acionador automático de bomba). Neste
trabalho apresentamos os resultados dos testes
realizadas no simulador de circuitos eletrônicos Proteus
8.0 da empresa Labcenter Eletronics. A topologia
proposta e simulada neste trabalho, posteriormente vai
subsidiar a elaboração do layout da correspondente
placa de circuito impresso a ser montada nas etapas
seguintes de nossa pesquisa. Nosso projeto pode ser
adaptado, mediante pequenas alterações físicas e/ou
lógicas a quaisquer aplicações residenciais ou prediais
nas quais se deseje combater desperdícios de energia
elétrica ou de água, a partir da automação do
bombeamento de água potável, enchendo o reservatório
quando seu nível estiver num patamar mínimo
preestabelecido e desligando a bomba num segundo
ponto predeterminado.

PALAVRAS-CHAVE: Controle de Nível, Sistemas Embarcados, Domótica, Arduino Uno.

INTERFACE ELECTRONIC INTENDED FOR AUTOMATIC OF A PUMP DRIVE CONTROL
PHASE THROUGH THE PLATFORM ARDUINO UNO.
ABSTRACT
Initiatives associated with the control of drinking water
waste are of great relevance to today's society since
actions of this nature have a direct impact on economic,
social and environmental spheres in the communities.
This work has the basic problem the need to automate
the process fluid pumping of liquid storage tanks, such as
water tanks and small tanks, ensuring greater
effectiveness in monitoring and use of water and
therefore less this precious resource waste, avoiding for
example the unexpected emptying of the reservoir, as
well as unwanted overflow the same. In this paper we
propose to explain the details inherent in a dedicated
circuit (hardware and software), embarked on the
Arduino Uno development platform, whose main
objective is to allow the water level monitoring and

automated drive a single-phase pump (automatic trigger
bomb). In this work we present the results of tests
performed in the electronic circuit simulator Proteus 8.0
company LABCENTER Electronics. The proposed topology
and simulated in this paper will further support the
development of the layout of the corresponding printed
circuit board to be mounted in the following steps of our
research. Our design can be adapted by minor physical
changes and / or logic to any residential or gross
applications where it is desired to combat energy waste
or water from the automation of drinking water
pumping, filling the reservoir when its level is a
predetermined level and turning off pump at a second
predetermined point.

KEYWORDS: Level Control, Embedded Systems, Home Automation, Arduino Uno.
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1. INTRODUÇÃO
Nosso trabalho tem como premissa básica apresentar a topologia de um circuito de
automação destinado ao acionamento de bombas monofásicas utilizadas em aplicações
correlacionadas com sistemas de distribuição de água potável em residências e edificações de
caráter habitacional.
O circuito aqui exposto destina-se a monitorar o nível de um reservatório de água através
da utilização de sensores e interfaces eletrônicas. Os sinais elétricos provenientes destes
transdutores determinam o acionamento ou desligamento de uma bomba elétrica monofásica,
responsável por suprir a demanda de água potável da edificação. Todo processamento está sob a
responsabilidade do Arduino Uno, mais especificamente através de seu respectivo
microcontrolador ATMega 328P.
A opção pela plataforma de desenvolvimento supracitada decorre da existência de vasta
bibliografia de conteúdos e informações acerca da mesma, bem como da facilidade de obtenção
de ferramentas de programação e simulação, além da razoável facilidade de obtenção desta placa
no mercado especializado, em razão de seu baixo custo.
Em nosso entendimento, o trabalho aqui descrito justifica-se por buscar a proposição de
soluções tecnológicas e economicamente viáveis para o uso racional de recursos essenciais as
atividades humanas, quais sejam: água potável e energia elétrica. Outro aspecto que justifica o
oferecimento de soluções desta natureza é a possibilidade de economia financeira, tendo em vista
que utilizando esse sistema haverá uma redução dos valores pagos na conta de energia, uma vez
que a bomba de água funcionará de modo automatizado, minimizando acionamentos prolongados
ou desnecessários.
Nossa pesquisa está fundamentada na seguinte lógica de projeto: propor uma solução
tecnologicamente simples e barata, porém robusta no que tange a eventuais intempéries
climáticas ou ambientais, podendo ser aplicada na maior quantidade possível de ambientes e
condições de operação.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1. Plataforma Arduino
O microcontrolador ATMega 328P (plataforma Arduino Uno) funciona como uma
ferramenta de controle e processamento que, ao conectarmos sensores em suas entradas e
atuadores em suas saídas, torna-se capaz de realizar o processamento das informações recebidas
através dos sensores, bem como comandar o acionamento de cargas a partir de interfaces
eletrônicas adequadas (atuadores) (MCROBERTS, 2011). A Figura 1 resume o funcionamento
macro da plataforma.

Figura 1: Esquema básico de funcionamento do Arduino.
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2.2. Sensores de Nível
As informações recebidas pelo ATMega 328P são obtidas através de sensores
estrategicamente posicionados e que estão em contado direto com a água, conforme podemos
visualizar de modo esquemático através da Figura 2.
O líquido está em contato direto (eletricamente conectado) a um ponto com tensão de 5V
DC, ao qual designaremos de ponto comum. O sistema sensorial tem como componente principal
o transistor NPN BC548C, funcionando como interruptor eletrônico de acionamento. A
representação de um transistor funcionando como chave eletrônica é demonstrada na Figura 3.
Quando uma corrente é aplicada no terminal de base do transistor, o mesmo entrará em
condução, proporcionando um caminho elétrico para a passagem de corrente entre os terminais
do coletor e do emissor (MARQUES; CRUZ; JÚNIOR, 2007).

Figura 2: Posicionamento dos sensores.

Figura 3: Transistor como chave eletrônica.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS
3.1. Materiais
Conforme descrito anteriormente, teremos como elemento central de nosso circuito o
microcontrolador ATMega 328P responsável, a partir da leitura de valores oriundos das suas
entradas analógicas e digitais, por enviar sinais digitais destinados a controlar uma bomba de
abastecimento de água. Como elementos básicos utilizados na consecução de nosso trabalho
podemos citar os dispositivos destinados a montagem da fonte de alimentação do Arduino Uno, as
interfaces de acionamento da bomba e os circuitos associados ao sensor de nível e a sinalização
funcional do circuito.
Na fonte de alimentação destacamos o transformador, a ponte retificadora, o capacitor
eletrolítico e o regulador de tensão integrado LM7805, de saída positiva (+ 5 𝑉). Nas interfaces
de acionamento da bomba são utilizados transistores de média potência do tipo NPN e para o
monitoramento do nível fazemos uso de sensores de nível destinados a garantir a isolação
galvânica entre o reservatório e as entradas do microcontrolador.
Alguns dos principais dispositivos utilizados na montagem do circuito estão listados na
Tabela 1 a seguir.
Tabela 1: Principais componentes e seus respectivos quantitativos utilizados na simulação.

Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Descrição
Transformador com tap central
Capacitor eletrolítico
Regulador tensão Linear
Capacitor Cerâmico
Microcontrolador
Transistor NPN
Relé eletromecânico
Diodo emissor de luz
Diodo retificador de silício
Transistor junção bipolar NPN
Resistor de filme de carbono
Resistor de filme de carbono

Referência
220 V / 9 + 9V - 1A
470 µF / 50 V
LM7805
0.01 µF
ATMega 328P
BC548C
Bobina 9V
5mm
1N4007
2N2222
470 Ω / 1 W
330 Ω / 1 W

Bloco
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
MCU
Interface
Interface
Sinalização
Interface
Interface
Interface
Sinalização

Quantidade
1
1
1
2
1
7
1
5
5
1
7
5

3.2. Métodos
Neste trabalho nos limitamos a realizar a simulação computacional, ficando a montagem
da placa de circuito impresso para as próximas etapas de nossa pesquisa. Quanto aos métodos
correlacionados a esta simulação podemos, de maneira resumida, apresentar como principais
etapas que em sua totalidade perfazem o projeto, os passos seguintes:
a) Análise dos requisitos básicos de operação
funcionalidades desejadas, restrições, dentre outras);

do

circuito

(necessidades,

b) Definição das prerrogativas básicas de operação;
c) Definição dos principais blocos que constituem o circuito;
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d) Dimensionamento e escolha dos componentes, sua disponibilidade e eventuais
fornecedores para futuras montagens do protótipo;
e) Projeto e elaboração do esquema/diagrama eletroeletrônico do circuito;
f) Revisão do esquema/diagrama eletroeletrônico do circuito;
g) Simulações e testes em ambiente computacional;
h) Coleta de resultados na forma de tensões, correntes e principais formas de onda.
Para fins de representação da situação real, no caso da simulação via Proteus, o
fechamento do circuito na água é representado pelo fechamento de um push botton, que está
devidamente alimentado por uma tensão DC.
Deste modo, quando a água se eleva no reservatório, fecham-se os contatos entre o ponto
comum e a base dos transistores, ativando sua condução. As tensões que passam nos coletores
são enviadas para o ATMega 328P que interpretará a informação. Além disso, para cada transistor
correspondente a um nível de água (100%, 75%, 50%, 25% e 0%), existe um diodo LED associado.
A Figura 4 indica o padrão de cores utilizado.

Figura 4: Representação dos níveis do reservatório através de LED’s.

Depois de receber a informação proveniente de cada sensor, o microcontrolador aciona o
led correspondente a cada nível, informando visualmente ao usuário, de forma luminosa, o nível
de água presente no reservatório.
O acionamento do motor (bomba monofásica) ocorre de acordo com o nível no qual a
caixa de água se encontra. A informação é enviada para o microcontrolador, que por sua vez
remete um sinal de nível lógico alto para o circuito de potência que ativa motor. Dessa forma, o
motor permanecerá ligado até atingir o nível máximo, onde há outro sensor, que faz com que a
bomba pare e a água não transborde. Temos ainda uma terceira condição para o acionamento:
quando o nível de água estiver zerado (reservatório inferior vazio) a bomba não poderá ligar. Essa
condição irá evitar que a mesma trabalhe em vazio, o que pode causar danos a bomba.
Para ativar a bomba foi utilizada uma interface eletrônica de potência (Figura 5) formada
por um transistor NPN 2N222 e um relé eletromagnético com comutação em 5V que são
controlados pelo ATMega 328P de acordo com a programação gravada em seu firmware.
Conforme descrito por Markus (2000) em aplicações desta natureza o transistor é utilizado como
chave, sendo o mesmo conectado a um relé. No simulador o conjunto motor bomba foi
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substituído por uma lâmpada incandescente simples, apenas para sinalizar o correto acionamento
do relé e, por conseguinte da carga eletrônica ligada em série com o mesmo.

Figura 5: interface eletrônica de acionamento da bomba.

4. RESULTADO E DISCUSSÃO
4.1. Diagrama Esquemático do Circuito e Descritivo dos Componentes
A fim de facilitar o entendimento e apresentação dos resultados esperados pelo circuito
proposto neste texto, apresentamos na Figura 7 a seguir, um diagrama esquemático do circuito
simulado no software Proteus 8.0 da empresa Labcenter Eletronics, destinado a proporcionar uma
visão macro das funções, módulos e etapas inerentes ao fluxo de sinais elétricos desde o
reservatório até o acionamento da bomba de água. A Figura 6 por sua vez apresenta os principais
valores de tensão em múltiplos pontos do circuito.
6
5

4,99

4,82

4,92

4
3
Tensão - V
2
1,06

0,75

1
0,1259
0
Saida da
Fonte

Coletores

Base dos
Sensores

LEDs

Saida na
Porta
Analogica

Base do
2N222

Figura 6: Tensões em diferentes pontos do circuito.
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Figura 7: Diagrama esquemático contemplando os principais blocos funcionais do circuito.

5. CONCLUSÃO
Em consonância com os objetivos listados nos tópicos iniciais do corrente texto, a
simulação do circuito proposto neste trabalho funcionou a contento no que concerne a monitorar
o nível de um reservatório, ligando e desligando, através de uma interface eletrônica de potência,
uma bomba de água, nos momentos nos quais a mesma foi requisitada.
Os resultados apresentados na Figura 6 supracitado estão de acordo com aqueles previstos
nas etapas iniciais de dimensionamento do circuito, comprovando a eficácia do circuito projetado
e validando o lay out retratado na Figura 7. Apesar de não se tratar de um trabalho totalmente
inédito ou inovador, a realização desta atividade nos proporcionou contato direto com as
atividades práticas inerentes ao projeto e simulação de circuitos eletrônicos dedicados,
contribuindo sobremaneira para nossa formação profissional.
Como próximos passos de nosso projeto faremos a montagem dos circuitos em uma placa
de circuito impresso a fim de criarmos um protótipo funcional.
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RESUMO
Este projeto visa apresentar um kit didático que
apresente de maneira investigativa e interativa os
conceitos relacionados aos conteúdos de eletricidade e
eletrônica, das disciplinas que compõem Base Nacional
Comum fazendo com que crianças possam utilizá-lo de
forma divertida. Este kit foi concebido tendo como metas
o seu baixo custo, a utilização e incentivo, na medida do
possível, ao uso de fontes renováveis de energia e,

sobretudo, a possibilidade de manuseio em conjunto
com os materiais didáticos convencionais como: livros,
apostilas e outros. Além do kit, também foi desenvolvido
um conjunto de roteiros que permitem ao usuário buscar
interesses futuramente em entender a física por trás da
montagem desenvolvida, a partir de intervenções nas
mesmas.

PALAVRAS-CHAVE: Eletrônica, Eletricidade, Ensino Básico, Kit Didático.

ELETRIKIT: DIDACTIC TOOL TO HELP IN TEACHING IN ELECTRICITY AND ELECTRONIC
LESSONS
ABSTRACT
In this Project a didactic tool was build with goal to
present using an investigative and interactive way the
related concepts of subjects of electricity and electronic,
in disciplines that compose the National Commonly
Curricular Base, causing in children’s the way to use it in
most different forms with fun. This tool have been
concept with objective of a low coast, the use, as far as

possible, of renewable energy power sources and,
especially, the possibility of manipulation in group with
conventional didactic tools, as: book, notebooks and
others. Besides the electric components, were developed
also a group of routines that provides to the user the
interest in the search and futurity understand the physic
behind the circuits, from interventions in them.

KEYWORDS: Electronic, Electricity, Basic Learning, Didactic tool.
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1. INTRODUÇÃO
Nos dias atuais uma grande quantidade de informação está disponível à maioria das pessoas
através da rede mundial de computadores (Internet). Este fato possibilita que um maior número
de pessoas tenha contato com a tecnologia.
Entretanto, a abundância e facilidade de conteúdo existente acabam criando uma cultura de
imediatismo de informações e pouco interesse em entender os princípios físicos/químicos de uma
determinada ação. Este fato reflete-se diretamente no dia a dia escolar com alunos pouco afeitos
à disciplinas relacionadas às ciências exatas, sobretudo.
Dentre essas disciplinas, segundo a Base Nacional Curricular Comum (BNCC), as disciplinas de
química e física devem abordar conteúdos relacionados a eletricidade e eletrônica. Entretanto, na
maioria das escolas de ensino médio da rede pública municipal e estadual, esse conteúdo é
ministrado por professores que, devido sua formação, não possuem experiências práticas que
possibilite aos alunos não apenas entender um conjunto de equações, mas sim, vê-las na prática,
por meio de experiências e pequenas aplicações.
Para grande parte dos pesquisadores o desenvolvimento de circuitos eletrônicos com fins
didáticos possui ação benéfica na formação de crianças e pré-adoslescentes.
Circuitos acionadores de LED (pequenas lâmpadas utilizadas na eletrônica para fins de
sinalização e indicação de estado), controladores de movimento do motor de um pequeno carro,
conversores de energias renováveis em energia elétrica, além de circuitos
amplificadores/transmissores de dados, apresentam grande interesse por parte das crianças e
adolescentes.
Atualmente, várias empresas já possuem kits com os quais é possível criar diversas aplicações
tais como: micro-geradores eólicos, garras robóticas, aviões, guindastes, empilhadeiras, circuitos
sequenciais de LED, entre outros. Entretanto, esses kits são muito caros, o que os torna inviável
para grande parte da população.
Além de economicamente inviáveis para a maioria dos alunos, os kits atualmente
comercializados possuem, em sua maioria, dimensões que impossibilitam seu manuseio e
transporte, tornando-se assim um dispositivo para ser usado em um ambiente apropriado, como
um laboratório.
O desenvolvimento de um conjunto de experiências que permita ao aluno utilizá-lo como
material de apoio na própria sala de aula, ou como forma de lazer para uma criança pode tornarse um dispositivo capaz de influenciar direta e positivamente no desenvolvimento e interesse
futuro dos usuários do kit nas áreas de eletricidade e eletrônica.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A inclusão de disciplinas relacionadas à eletricidade e eletrônica na educação fundamental e
média destaca-se como uma ferramenta para auxiliar o ensino-aprendizagem. A visualização dos
fenômenos eletromagnéticos na prática torna a aula mais atrativa, despertando a curiosidade e
voltando, assim, a atenção dos alunos para os problemas e teoria envolvida na demonstração.
Além disso, proporciona aos alunos a possibilidade de desenvolver um senso prático maior,
permitindo que o processo de concepção e desenvolvimento de aplicações baseadas nas teorias
de eletrônica sejam realizadas de maneira mais simples e intuitiva.
Atualmente, diversas escolas utilizam mecanismos baseados em simulações computacionais
para sanar a necessidade de demonstrações das disciplinas relacionadas à eletricidade e
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eletrônica. Entende-se que os simuladores desempenham papel importante no desenvolvimento
do conteúdo, entretanto, a “virtualização” da ação pode não despertar tanto o interesse do aluno,
como no caso na demonstração prática.
Nesse ambiente, cabe ao professor ser o mediador, propondo alternativas para a solução de
situações-problema por meio do aprimoramento de montagens, ideias e abordagens práticas,
possibilitando assim, uma abertura na Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), que, por
consequência, aumenta a capacidade real do aluno para fazer e entender o processo por si
próprio.
Dentro dessa perspectiva, o kit didático auxilia na apresentação de conteúdos de eletricidade
e eletrônica irá pautar-se na aprendizagem interacionista, colaborativa e pela observação. Nesse
sentido, as investigações de que constam os roteiros de aplicações constantes no kit, tomam por
base as teorias de Lev S. Vygotsky.
2.1 Teoria Sócio Interacionista de Vygotsky
O interesse de explicar o desenvolvimento da mente humana, ao longo da história do
homem, constitui a base da abordagem histórico-cultural, também chamado de sócio-histórico ou
sócio interacionista, desenvolvida por um grupo de psicólogos liderado por L. S. Vygotsky.
O princípio orientador da abordagem de Vygotsky é que tudo o que é, especificamente,
humano e distingue o homem de outras espécies origina-se da vida em sociedade. Os modos de
agir, perceber, atuar, falar, representar, pensar, enfim, o funcionamento psicológico vai se
constituindo das relações sociais.
Alguns estudiosos acreditam que, desde a fase embrionária, exercitamos nossa capacidade
em aprender. Como afirma Alves (2011): "a criança está em constante interação com os adultos,
que compartilham com ela seus modos de viver, de fazer as coisas, de dizer e pensar, integrando-a
aos significados que foram sendo produzidos e acumulados historicamente". Assim, as atividades
realizadas pelas crianças, a partir de interpretações dos adultos, fazem sentido no seu meio social.
Assim, podemos afirmar que o conhecimento é construído pelas interações com outros
indivíduos, que a origem da inteligência se dá em dois momentos: primeiro, no coletivo e depois
no próprio individuo Fontana (1997). Isso ocorre devido ao processo de mediação criado quando
duas ou mais pessoas cooperam numa atividade (interpessoal), favorecendo a reconstrução do
conhecimento (intrapessoal).
Como encontrado em Silva (2008), "para Vygotsky a interação de um indivíduo com o
mundo não é uma relação direta, mas mediada, sendo os sistemas simbólicos os elementos
intermediários nessa intervenção. Em termos genéricos, a mediação é o processo de intervenção
de um elemento em uma relação, que deixa de ser direta e passa a ser mediada por esse
elemento".
Vygotsky Fontana (1997) identificou dois níveis de desenvolvimento, um real, processos de
desenvolvimentos já concluídos ou capacidade de uma pessoa fazer por algo sozinha, e um
potencial, desenvolvimento proximal, ou seja, a capacidade de aprender com outra pessoa. Assim,
Vygotsky afirma "o que é o desenvolvimento proximal hoje será o nível de desenvolvimento real
amanhã – ou seja, aquilo que a criança é capaz de fazer com assistência hoje ela será capaz de
fazer sozinha amanhã" Apud Fontana (1997).
Sua proposta era a de que trabalhasse também os indicadores de desenvolvimento
proximal, criando as ZDP – que é a distância entre o nível de desenvolvimento real e o potencial –
nas quais as interações sociais são centrais, estando então, ambos os processos, aprendizagem e
desenvolvimento, inter-relacionados (Alves, 2011a) e (Silva, 2008).
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2.2 Kits eletrônicos educacionais
No decorrer das disciplinas de eletricidade e eletrônica geralmente são aplicados dois
métodos didáticos pelos professores: apresentação da teoria e, em alguns casos, o uso de práticas
laboratoriais que permitam a fixação do conteúdo. Devido aos baixos investimentos na educação
básica e média nos últimos anos uma limitação apresenta-se comum dentre diversas unidades
escolares: a não possibilidade de uso de laboratórios adequados para o desempenho das
atividades práticas. Em alguns casos, laboratórios improvisados são criados utilizando material de
sucata (quando não possui um material didático adequado). Nesses casos, cabe ao professor criar
seu próprio material ou pesquisar algumas experiências prontas na Internet ou em outras fontes
de pesquisa. Neste contexto, um dos grandes obstáculos é a capacitação dos professores, que
quando se trata de escolas convencionais, são na maioria das vezes professores de física que
buscando tornar a aula mais interativa e dinâmica ministrando o conteúdo através de materiais de
baixo custo (Tajra, 2008). Essa capacitação se torna difícil, ou inexistente em muitas regiões do
país, tanto para professores da rede pública como da rede privada. Apenas em poucos estados do
sul e sudeste esta capacitação é mais evidente.
Este contexto torna a criação do material didático difícil e acaba fazendo com que as aulas
tornem-se puramente explicativas. Em alguns casos, porém cria-se um modelo de construção de
projetos passo a passo, com pouca ou nenhuma integração com os parâmetros curriculares
nacionais ou com o contexto regional onde as aulas são ministradas. A possibilidade de criação do
material didático para aulas de eletricidade e eletrônica na própria escola se depara com os
problemas citados.
Diante dessa situação, algumas empresas brasileiras vendem kits educacionais nos quais o
material didático já está incluso ou estão à venda de forma separada. A opção por comprar o
material didático para o ensino da eletricidade e eletrônica já é adotada por muitas instituições,
apesar da desvantagem do custo elevado deste material e da necessidade do vinculo com estas
empresas privadas para dar continuidade às atividades acadêmicas.
Neste contexto de emergência da tecnologia na escola, apresentam-se o uso de kits
didáticos de eletricidade e a eletrônica como dispositivos potencializadores da aprendizagem,
fazendo uso de uma das dez áreas mais importantes de pesquisa no mundo e ainda pouco
difundida no Brasil, a chamada robótica educacional. Contudo, é preciso considerar que esta área
vem ganhando espaço cada vez mais significativo na vida das pessoas nos mais diferentes setores
e situações.
Um dos principais objetivos de projetos na área de eletricidade e eletrônica educacional é
o de levar até os ambientes de ensino recursos tecnológicos práticos, além de computadores
e softwares, que possam auxiliar a educação e na formação de massa crítica para as futuras
gerações da área. Também destinado as crianças, o kit como brinquedo ajudará em diversos
pontos como cita o Vygotsky (1998), é o brinquedo que proporciona o maior avanço na
capacidade cognitiva da criança. É por meio do brinquedo que a criança se apropria do mundo
real, domina conhecimentos, se relaciona e se integra culturalmente.

3. O KIT DIDÁTICO DESENVOLVIDO
Apesar das vantagens da inserção de recursos tecnológicos no processo de ensino e
aprendizagem, é preciso lembrar que se trata de um grande desafio para o Brasil na atualidade,
pois a maioria da população não tem acesso a recursos computacionais e/ou tecnológicos, sejam
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esses na escola ou no domicílio. Os kits didáticos de empresas como LEGO®, dentre outras,
possuem um custo elevado para a realidade brasileira. Além disso, estes kits proprietários não
possuem muita adaptabilidade no que diz respeito a interação com outros dispositivos que não
pertençam ao fabricante. Isso engessa a aplicabilidade do kit em diferentes turmas e cria uma
dependência tecnológica para com um fabricante (Santos et al., 2007).
Assim, um kit que permita oportunizar o acesso das escolas a dispositivos eletrônicos e
mecânicos a baixo custo, não dependendo de verbas vultosas e morosas, e assim possibilitar o
estímulo a criatividade e o poder de resolução de problemas dos alunos (Grochocki & Silva, 2012).
O kit para ensino de eletricidade e eletrônica é composto por:
Fonte de alimentação: dispositivo que disponibiliza ao experimento a energia elétrica
necessária para realização da atividade desejada. Existem diversos componentes simples e de
baixo custo que podem ser utilizado como fontes de alimentação. É o caso das pilhas e baterias.
Entretanto, há a necessidade de criar uma consciência nos usuários de modo a realizar a política
de descarte desse material de forma correta, uma vez que utilizam reações químicas que podem
prejudicar o meio ambiente, caso não seja feito descarte corretamente.
Dispositivos condutores: são fios criados a partir de elementos bons condutores de energia
elétrica que permitem a interconexão elétrica entre os diversos componentes do circuito.
Geralmente são fabricados a partir de cobre ou de alumínio.
Dispositivos eletrônicos: componentes que implementam os elementos básicos de
circuitos elétricos. Permitem criar relações elétricas semelhantes a aplicações de áreas como:
mecânica, robótica, por exemplo. São exemplos desses componentes: resistores, capacitores e
indutores. No tocante aos dispositivos eletrônicos, destacam-se os dispositivos semicondutores,
como: diodos, transistores e circuitos integrados. Através destes, uma maior quantidade de
aplicações podem ser desenvolvidas e criar um maior grau de interação entre o usuário e o
circuito. Circuitos lógicos, sequenciais e sensibilizados a partir de sensores, são exemplos de
aplicações clássicas com os dispositivos semicondutores.
Dispositivos atuadores: são os dispositivos através dos quais se pode visualizar o resultado de
um determinado circuito eletrônico. Esses dispositivos podem ser: luminosos, sonoros, motores,
entre outros.

4. METODOLOGIA
Visando o baixo custo sobre o kit, o mesmo foi pensado de forma dinâmica e atrativa. Suas
partes físicas foram moldadas e feitas a partir do acrílico, termoplástico de alta credibilidade no
mercado por sua facilidade de adquirir formas, por sua leveza e alta resistência, além de ter uma
reciclagem viável em termos econômicos.
Os componentes elétricos que compõem o kit são:









10 resistores;
5 capacitores;
2 LDR;
3 LEDs;
2 Chaves;
1 Motor DC;
1 Buzzer;
4 Transistores;
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1 CI 555.
Esses componentes são fixados nas peças de acrílico para a montagem que contem um
adesivo indicando o tipo de componente.
A montagem é feita a partir de pinos conectados nos terminais dos componentes
eletrônicos e encaixados na placa de montagem no final do kit. Suas conexões são feitas a parir
dos condutores também em peças de acrílico e ligados à bateria por meio de um fio.
Os circuitos são mostrados no decorrer do kit e sua montagem está explicada por imagens
semelhantes a dos roteiros que formam o kit, assim, para facilitar o entendimento e manuseio dos
mesmos durante a realização da atividade.

5. RESULTADOS
Com os componentes e o kit já em mão, é possível fazer a montagem de um dos circuitos
presentes no kit. Na Figura 1 é apresentado um exemplo de circuito que compõem o kit: o
acionamento de um LED a partir de uma chave.

Figura 1: Circuito acionador de LED

Com as peças ligadas a bateria, é possível ver que o circuito funciona de forma esperada.
Nesse caso existe um resistor ligado ao LED para limitar a corrente que passa pelo LED e dessa
forma, não danificá-lo. Na Figura 2 é apresentado o acionamento do LED através do botão.

Figura 2: Circuito acionador de LED ligado
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6. CONCLUSÃO
Esse trabalho apresentou o desenvolvimento de um kit didático para auxílio nas disciplinas
que contenham conteúdo de eletricidade e eletrônica. Durante a elaboração do projeto observouse o quanto acessível se torna o kit pela simplicidade de montagem, pela praticidade de manuseio
dos componentes e por conseguir realizar uma atividade que antes só poderia ser feita em um
laboratório. Isso possibilita o uso do kit desde crianças até professores que possam utilizá-lo como
um recurso didático.
O kit desenvolvido seguindo todos os objetivos esperados custou cerca de R$ 180,00 (cento
e oitenta reais), valor esse bastante econômico para compra quando comparados com kits de
empresas que só podem ser manuseados em laboratório.
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MECANISMO PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
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RESUMO
O incêndio é uma catástrofe que pode acarretar
uma série de problemas para o ser humano e para o
planeta, como, por exemplo, o óbito, a emissão de gases
poluentes na atmosfera, danos à patrimônios, riscos à
fauna e flora do local. Dada essa problemática, que
percebeu-se a necessidade de desenvolver uma solução
computacional que possa auxiliar na prevenção da
conflagração. Assim, decidiu-se utilizar um mecanismo
de fácil acesso e baixo custo, que é o arduino e um
aglomerado de sensores, que terão como atividade
central detectar a presença ou não de um possível foco
de incêndio. Como ambiente piloto, para testes e

avaliações, iremos utilizar a biblioteca do IFRN (Instituto
Federal do Rio Grande do Norte) Campus Nova Cruz,
tendo em vista a presença de materiais inflamáveis,
como os mais de quatro mil livros pertencentes ao
acervo, assim podendo auxiliar na proliferação. Com isso,
iremos desenvolver uma solução que possa disparar um
sinal sonoro e visual, caso haja um possível foco de
incêndio, que alertará para a brigada de incêndio do
campus IFRN – Nova Cruz, assim eles poderão tomar os
possíveis encaminhamentos para a interrupção do
incêndio e os devidos protocolos de segurança.

PALAVRAS-CHAVE: Incêndio, arduino, sensores e mecanismos.

MECHANISM PARAGRAPH FIRE PREVENTION
ABSTRACT
The fire is a disaster that can cause a number of
problems for humans and for the planet, for example,
the death, the emission of greenhouse gases in the
atmosphere, damage to assets, risks to wildlife and local
flora. Given this problem, we realized the need to
develop a computational solution that can help prevent
conflagration. Thus, it was decided to use a mechanism
for easy access and low cost, which is the Arduino and a
sensor cluster, which will have as its central activity to
detect the presence or absence of a possible outbreak of
fire. As a pilot environment for testing and evaluation,

we will use the library IFRN (Federal Institute of Rio
Grande do Norte) Campus New Cross, in view of the
presence of flammable materials, such as the more than
four thousand books belonging to the collection, so can
assist in proliferation. With this, we will develop a
solution that can trigger an audible and visual signal if
there is a possible source of the fire, which alert for the
fire brigade IFRN campus - New Cross, so they can take
the possible referrals to cessation of fire and proper
security
protocols

KEYWORDS: Fire, arduino, sensors and mechanisms.

XII CONGIC | II
II SECITEX

2135

1. INTRODUÇÃO
Sabe-se que a escola é um local onde o fluxo de pessoas é intenso e que um acidente,
como um incêndio, ocasionaria um risco à saúde e bem-estar de todas estas, por isso, é necessário
que haja uma proteção em todas as escolas para a prevenção de incêndio.
No Brasil, não há uma lei nacional com regras de proteção ao incêndio, há apenas a Lei
Complementar n° 14.376/2013, chamada de “Lei Kiss”, que estabelece normas sobre segurança,
prevenção e proteção contra possíveis combustões nas edificações e áreas de risco, está sendo
usada só no Rio Grande do Sul. A partir daí, pode-se notar a precariedade que há nos sistemas de
segurança do nosso país nesse setor, já que não existe uma disciplina adequada na legislação
brasileira.
Em nossa Instituição de Ensino (Instituto Federal de Educação, ciência e tecnologia do Rio
Grande do Norte – Campus Nova Cruz) novas práticas para prevenção de acidentes foram
aderidas, como a criação de uma brigada de incêndio, que ainda não está totalmente
implementada, e diante disto que percebeu-se a necessidade de existir mecanismo de
identificação e suporte, a fim de manter a integridade física e psicológica da comunidade
acadêmica que diariamente está usufruindo dos serviços do instituto, provendo um ambiente
seguro para todos.
Devido ao fato do nosso campus ser preenchido por locais que possuem objetos
inflamáveis, facilitando o risco de um incêndio se proliferar muito rápido, esse projeto objetiva
atenuar as chances de um acidente deste tipo e caso ele venha a ocorrer, evitar a proliferação
deste. Essa proposta será desenvolvida na plataforma do Arduino e usará sensores para
complementar e tornar menores os riscos de incêndio, assim ele basicamente informará, com
sinais sonoros e visuais, a brigada de incêndio o possível foco, com isso, eles poderão realizar os
protocolos cabíveis.

1.1 Objetivos
Para a real construção do nosso trabalho se fez de grande importância a elaboração dos
nossos objetivos, pois com base neles nossa pesquisa e trabalho se baseia. Quando nos referimos
a uma escala global, o projeto tem como finalidade desenvolver uma aplicação que seja voltada
para a prevenção de incêndios no campus, visando à proteção de todos os servidores, alunos,
terceirizados e visitantes. Para isso, o sistema vai informar a possível ocorrência de focos de
incêndios, que poderão ser detidos ou amenizado. Visamos também a preservação das pessoas
que utilizam o local onde serão realizados os testes e a implementação do hardware; Desenvolver
uma aplicação que tenha um custo moderado, assim fazendo com esse projeto seja totalmente
viável; Confeccionar uma aplicação que possa auxiliar a nossa instituição de ensino, para que a
mesma possa ser utilizada em outros ambientes.

XII CONGIC | II
II SECITEX

2136

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Conforme o corpo de bombeiros do estado de São Paulo, pode-se definir que “a
proteção contra incêndio é definida como medidas tomadas para a detecção e controle do
crescimento do incêndio e sua consequente contenção ou extinção”, o órgão público, descreve o
que é proteção contra incêndio, a qual é a base do objetivo do nosso projeto.
A partir de tais necessidades e exigências crescentes, é necessário um sistema que
oferecesse às pessoas segurança contra incêndios. De acordo com o corpo de bombeiros do
estado de São Paulo, medidas ativas de proteção que abrangem a detecção, alarme e extinção do
fogo (automática e/ou manual) são atividades que visam à proteção das pessoas contra esse tipo
de acidente.
Pesquisas como a de Felipe Britto Malta Cavalcanti e José Ednaldo Ferreira Júnior,
ambos estudantes do Centro Universitário CESMAC e orientados pela professora Patrícia Virgínia
Torres de Albuquerque Oliveira, que tem como título “Utilizando Arduino para o Desenvolvimento
de um Protótipo no Combate Contra Incêndios no Parque Municipal de Maceió” e de João Carlos
Zegrini Jacques, que é graduado em Tecnologia e em Mecatrônica Industrial, com o trabalho que
se chama “Sistema de automação de segurança e combate a incêndio utilizando a plataforma
arduino”, embasam nossa pesquisa, partindo do mesmo princípio, combate contra incêndios e
utilização da plataforma arduino e sensores para complementar o sistema.
No campo acadêmico, não há tanto sobre pesquisas relacionadas à sistemas de
prevenção contra incêndio como há para algumas áreas da eletrônica, sendo assim, um assunto
não tão difundido no âmbito.

3. MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 Caracterização da Pesquisa
Para confecção do protótipo e projeto, decidimos optar por algumas ferramentas que se
encontravam disponíveis em nosso instituto, como também, tentamos optar por mecanismos que
sejam de baixo custo. É importante ressaltar que esse projeto ainda se encontra em fase de testes,
sendo assim, os materiais e métodos que estão sendo utilizados podem ser alterados para a
melhora do produto final.
Inicialmente realizamos uma Pesquisa Teórica, onde realizamos um estudo em outros
trabalhos que se assemelham com o nosso, para compreender o mecanismo e funcionamento da
lógica utilizada na construção da ideia e projeto, com base nesses estudos, começamos a
desenvolver e implementar o nosso projeto.

3.2 Instrumentos Utilizados
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3.2.1 Arduino
A ferramenta mais importante é o arduino, que é uma plataforma eletrônica de código
aberto baseado em hardware e software easy-to-use. É destinado para que qualquer indivíduo
possa realizar e confeccionar projetos interativos, além isso, um outro ponto bastante positivo que
nos fez optar por essa ferramenta é o seu valor bastante econômico e sua grande presença em
nossa instituição, como também o nosso conhecimento prévio nesse mecanismo. Mais
especificamente iremos utilizar o Arduino Uno, pelos mesmos motivos citados acima, ele
apresenta quatorze pinos digitais de entrada e de saída, seis entradas analógicas, a conexão USB,
Universal Serial Bus em português portal universal, um cristal de quartzo de 16 MHz, um
cabeçalho ICSP e um botão para reset.

Figura 1: Arduino UNO.

3.2.2 Sensor de Humidade e Temperatura Digital DHT11
Como pode-se imaginar, um sensor de umidade tem como objetivo central medir a
umidade relativa do local onde o mesmo está inserido, podendo estar em áreas internas ou
externas. Em nosso projeto ele se localizará, especificamente, em um ambiente interno, a
biblioteca da instituição, tendo em vista seu grande potencial de proliferação, caso ocorra um
incêndio. Quando nos referimos ao sensor de temperatura ele serve basicamente para detectar a
diferença na temperatura ambiente, eles alteram as suas características físicas ao se equalizar com
o meio em determinada temperatura. O nosso DTH11 apresenta as duas características citadas
acima, consegue ler unidade entre 20% a 90% e temperaturas de 0° a 50° Celsius.

Figura 2: Sensor DHT11.
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3.2.3 Sensor de Fumaça
Componente responsável por detectar a presença de fumaça do local, consequentemente
a vigilância do mesmo, componente de valor bastante acessível que apresenta alto desempenho
quando nos referimos à prevenção de acidentes.

Figura 3: Sensor de Fumaça.

3.2.4 Sensor de Fogo
Esse sensor é utilizado quando se faz referência a detecção de presença de chama ou de
qualquer fonte de calor, ele basicamente apresenta seu estado baixo, em 0, quando existe a
presença de algum foco e quando não existe tal detecção ele fica em estado alto, em 1.

Figura 4: Sensor de Fogo.

3.2.5 Buzzer e Leds
Como o intuito central do projeto em andamento é informar os possíveis focos de
incêndio, se faz necessário a utilização de mecanismo para tais alertas. Foi pensando nisso que
decidimos utilizar dois equipamentos simples: O buzzer, que terá como função a produção do sinal
sonoro, ele é um aglomerado de piezo, com uma proteção de plástico, e os leds, que terão como
objetivo central apresentar o sinal visual.

3.3 Procedimento para a realização
Para montagem e testes, estamos utilizando uma réplica da biblioteca, confeccionada em
madeira em escala de dimensão menor, mas para início de estudo, isso se faz fundamental, tendo
em vista a não possibilidade de teste e utilização no ambiente real e natural. Iremos programar o
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arduino, no computador com uso da sua linguagem específica, iremos também adicionar os
respectivos componentes mencionados acima nas portas do arduino. A comunicação entre o
dispositivo e a brigada de incêndio, setor responsável pela precaução de conflagrações em nossa
instituição, será realizada via WI-FI, que é uma tecnologia de comunicação sem a utilização de fios,
ou seja, não será necessário a utilização de cabeamento para essa comunicação, quando o sistema
detectar que todos os sensores estão informando o sinal referente a presença de um foco ou
início de incêndio, ele se comunicará com a brigada, via wi-fi, informando, com sinais sonoros e
visuais, que o ambiente apresenta perigo de incêndio.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Como ainda estamos em fase de teste e estamos utilizando um ambiente que não se
caracteriza com as dimensões do tamanho real, podemos deduzir que para suportar a
necessidade, decorrente ao tamanho físico, será necessário a utilização de mais mecanismos, mas
para o nosso escuto inicial, que é uma maquete com 2400 cm2, utilizaremos apenas um hardware
para detecção. O projeto é recente e ainda não passou por grandes e significativos testes, apenas
os testes para acender o led, utilizar o buzzer e a inserção de alguns sensores foram
implementadas com êxito, com o avançar dos estudos e das implementações iremos realizar os
testes possíveis em nosso protótipo para em seguida utilizarmos no ambiente central de estudo,
que é a biblioteca.

Figura 5: Maquete da biblioteca do IFRN-NC, que será utilizada para os testes iniciais.

Um outro tópico discutido foi utilização dos sensores e suas viabilidades, notou-se
que o agregado desses sensores se apresenta como fundamental, tendo em vista que o produto
ficará mais confiável e robusto se tivermos dispositivos que possam aperfeiçoar o desempenho do
nosso produto, fazendo com que haja uma maior confiabilidade no possível evento, se fossem
utilizados apenas um dos sensores citados, a aplicação não seria viável e segura, pois, por
exemplo, uma simples alteração na tem temperatura do ambiente poderá agravar um sinal
equivocado.
Por não existir tantos estudos nessa área como em outras da eletrônica, especificamente, o
trabalho acaba sendo um pouco mais complexo, pois para construção da ideia se fez necessário o
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estudo aprofundado sobre a temática, como também, sobre os equipamentos e o seu
manuseamento. Tudo isso foi preciso para a configuração do esquema base para implementação
do projeto, pois os componentes não podem ser inseridos de forma aleatória, devem seguir as
restrições do arduino e dos componentes sequenciais.

Figura 6: Diagrama base da instalação.

5. CONCLUSÃO
Tendo em vista a necessidade notória da segurança da população, como também, a
prevenção da mesma, tivemos como objetivo produzir um mecanismo que possa auxiliar nesse
cuidado com o bem-estar das pessoas em geral. No início do ano letivo, nós, alunos do IFRNCampus Nova Cruz, juntamente com toda comunidade acadêmica, fomos apresentados a equipe
da Brigada de Incêndio, que tinha como objetivo proteger o campus de possíveis focos de
conflagração e era composta por servidores da instituição, e realizamos a primeira atividade
correlacionada a essa preocupação, que foi o treinamento contra incêndio e foi embasado nessa
situação, que tivemos a ideia de desenvolver um projeto que possa dar suporte nesse segmento.
Basicamente, a ideia consiste em implementar sensores específicos em um arduino, que
será programado com a inserção de tais equipamentos, onde esses, serão analisados
separadamente e o aglomerado de resultados ocasionará o sinal de alerta para a brigada de
incêndio, que terá papel fundamental, pois irão efetuar a evacuação do prédio e os seguintes
passos para conter o incêndio, o sinal será disparado se os sensores apresentarem o resultado
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referente a tal problemática, esse sinal será visual e sonoro, e a comunicação entre o
equipamento e a brigada será realizada via WI-FI.
Tivemos algumas restrições correlacionadas ao nosso objetivo, como atualização de
materiais para a confecção do equipamento, pois a instituição não os disponibiliza
suficientemente para realizar tal pesquisa. Uma outra problemática é a falta de estudo voltada
nessa área, o número de projetos que apresenta embasamento semelhante ao nosso é mínimo,
tendo em vista a grande importância dessa área, já que estamos nos referindo a vidas, se faz
necessário a realização de mais estudos nesse âmbito.
O ambiente focado para a implementação foi a biblioteca do campus, pois é lá que
apresenta um grande percentual de equipamentos que podem auxiliar a proliferação do fogo, mas
é importante ressaltar que temos interesse em implementar o dispositivo em outros ambientes,
como os laboratórios de química e informática, que também apresentam um acervo de materiais
que podem auxiliar na proliferação da catástrofe e futuramente o objetivo de implementar em
toda a instituição, tendo em vista a presença de mais de um mil alunos, cento e cinquenta
colaborados e mais de oito mil itens pertencentes ao patrimônio da instituição.
Contudo, podemos afirmar que o nosso projeto só trará benefícios a nossa comunidade
acadêmica, mas ele sendo usado só não terá o resultado completo, já que é preciso o auxílio da
brigada de incêndio e da organização do instituto, pois nossa instituição não apresenta uma
segurança reforçada quando faz referência à incêndio.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo apresentar
detalhadamente as etapas do projeto e o
desenvolvimento do protótipo de um robô móvel
seguidor de linha de baixo custo construído com alumínio
reciclado. A propósito, foi desenvolvido um veículo
automatizado para percorrer trajetos e realizar tarefas a
partir da identificação de padrões em seu caminho. O robô
possui um sistema de direção e tomada de decisões
operado por microcontrolador Arduino (programação em
C++), a partir de informações coletadas por sensores

periféricos. Seu sistema de acionamento de motores
poderá acionar as rodas de tração independentemente,
possibilitando a realização de curvas sem a necessidade
de um eixo móvel. Ele é capaz de se deslocar em terrenos
redutores de velocidade e em regiões de subida,
atravessar regiões desconhecidas (em que a linha guia não
possa ser detectada) e de identificar, agarrar e transportar
objetos até uma área específica, apresentando resultados
confiáveis, com qualidade e baixo custo.

PALAVRAS-CHAVE: Robótica Móvel, Seguidor de Linha, Arduino, Reciclagem.

LOW COST LINE FOLLOWER PROTOTYPE MADE FROM RECYCLED ALUMINIUM
ABSTRACT
This article has the goal of showing minutely the steps of
the project and the development of the low-cost line
follower mobile robot’s prototype, which is made from
recycled aluminium. By the way, it was developed a
automated vehicle to travel routes and do tasks from
identification of patterns in its way. The robot has a
direction and make choice’s system operated by Arduino
microcontroller (C++ programming language) from

informations collected from peripheral sensors. Its motor
actuation system may operate the traction wheels
independently, enabling the robot to turn without a
mobile axis. It is able to move in areas with speed blumps
and in slopes, cross unknown areas (where the line may
not be detected) and identify, catch and carry objects to a
specific area, presenting reliable results, with feature and
low-cost.

KEYWORDS: Mobile Robotics, Line Follower, Arduino, Recycling.
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1. INTRODUÇÃO
Tradicionalmente, as aplicações da robótica estavam concentradas no setor da indústria,
com a utilização de robôs manipuladores (que proporcionaram crescente flexibilização da
produção). A partir daí, surge o conceito célula de fabricação robotizada. No entanto, tais células
limitam-se às características dos manipuladores empregados.
Uma das limitações desses manipuladores estava ligada à sua área geográfica de atuação,
havendo a necessidade do transporte de materiais, equipamentos e outros suprimentos até as
células de fabricação robóticas. Diante dessa demanda produtiva, foram direcionados
investimentos para a estruturação dos ambientes industriais voltando-se ao desenvolvimento de
novos sistemas robóticos capazes de locomoverem-se na fábrica [1].
Nesse contexto, surgem os veículos automaticamente guiados (ou AGVs - Automated Guided
Vehicle), caracterizados por serem máquinas autônomas capazes de transportar e manusear cargas,
e de se deslocar em trajetos predefinidos, de forma independente, sem a necessidade de um
condutor humano. O emprego de sistemas que utilizam algum tipo de guia – como canaletas, fitas
refletoras nas paredes, e fitas magnéticas ou coloridas no piso – para o deslocamento dos robôs
pelo chão de fábrica é ainda comum nos dias de hoje [2].
A versatilidade dos AVGs, aliada ao crescente interesse por aplicações da robótica em
setores não industriais, onde a estruturação do entorno acaba não sendo viável, despertou para a
necessidade de se agregar um maior grau de inteligência e percepção a esses veículos, com o intuito
de dar-lhes um propósito mais geral, capaz de adaptar-se a outras classes de ambiente. Essa ideia
está associada à definição de robôs móveis, que envolve um conhecimento incerto do ambiente
mediante as informações captadas através de sensores e do estado atual do veículo [3].
Diante desse contexto, o presente trabalho tem como objetivo a construção do protótipo de
um robô móvel autônomo que seja capaz de proporcionar uma alternativa criativa, inovadora e
ecologicamente sustentável, utilizando-se de uma arquitetura de desenvolvimento flexível, capaz
de ser adaptado para seu emprego em diversas aplicações.
Esse artigo encontra-se organizado da seguinte forma: na seção 2 se encontra a revisão
bibliográfica. A seção 3 explicita como foi construído o protótipo, e quais materiais foram utilizados
no processo. Em seguida, a seção 4 demonstra os resultados obtidos. Por fim, encontra se na seção
5 a conclusão deste documento.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Os veículos guiados automaticamente (ou AGVs - Automated Guided Vehicle) são máquinas
autônomas que não necessitam de condutor humano e que são capazes de se deslocar em trajetos
predefinidos [12].
Desenvolvidos para receber e executar instruções, seguir um caminho, carregar e distribuir
materiais, esses veículos têm como vantagens a capacidade de se adequarem a áreas apertadas,
dividirem os corredores com pessoas e empilhadeiras e se adaptarem a mudanças de trajeto.
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Esses robôs automaticamente guiados são compostos de uma série de sensores e circuitos
para realizar uma sequência de ações que, ao serem concluídas, indicam o atingimento do objetivo
para o qual o robô esteja programado [2].
Exemplos de aplicações da robótica móvel podem ser encontrados em [10], dentre os quais
pode-se destacar:
Desarmamento de Bombas (iRobot PackBot EOD) [13].
Prestação de serviços (Roomba 980 Vacuum Cleaner) – aspirador de pó autônomo [14].
Além disso, são flexíveis, demandam pouca manutenção e possuem capacidade de carga
bastante variável. Suas aplicações mais comuns são em transporte de materiais para linhas de
produção, galpões e em portos [2].
Com o intuito de obter-se um melhor entendimento dos componentes e procedimentos
realizados neste trabalho, é abordada a seguir uma descrição técnica sobre os principais temas e
conceitos teóricos necessários para o entendimento do projeto.

3. METODOLOGIA
A abordagem metodológica de execução do projeto constitui-se de pesquisas a respeito das
partes física, eletrônica e lógica do projeto (chassi, motores, sensores, programação, etc.) Em
seguida, foram especificados os componentes necessários para a implementação das
funcionalidades do robô, definindo-se um modelo para a estrutura do chassi. Foi então realizada
uma coleta seletiva de materiais de alumínio para a produção do chassi. Em seguida, as partes lógica
e eletrônica foram construídas e acopladas ao chassi.
Nas subseções seguintes serão descritos os materiais utilizados no projeto, a forma como
foram empregados e a sua finalidade.

3.1. Mecânica
3.1.1.

Construção do Chassi

Inicialmente, para a construção do chassi foi necessário a elaboração de um modelo para o
molde, feito com papelão e coberto por massa corrida.
Após isso, o nosso próximo passo foi a arrecadação de materiais de alumínio (especialmente
latinhas de refrigerante) para a realização da fundição. Então, realizou-se na escola a distribuição
de cestos de lixo identificados, conforme apresentado na Figura 1, para a coleta do alumínio a ser
reciclado.
Depois da arrecadação de alumínio, foi feito um molde de areia, ilustrado na Figura 2, para
confecção do chassi. Logo em seguida, com o material já obtido, realizamos a fundição, com o
auxílio de um maçarico no laboratório de soldagem da própria instituição.
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Figura 1: Reciclagem de Materiais.

Figura 2: Fundição do Chassi.

Em seguida, a peça foi submetida a várias sessões de usinagem. A Figura 3 mostra a utilização
da fresadora e do torno mecânico CNC para a correção de falhas na peça do chassi, os quais
foram muito eficientes demonstrando resultados excepcionais.

Figura 3: Usinagem do Chassi.
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Por fim, logo após o término da usinagem o chassi foi pintado com uma tinta verniz preta, e
depois disso foram realizadas as medidas necessárias nele para o acoplamento do circuito em seu
esqueleto.

3.1.2.

Construção de peças utilizando impressora 3D

Para construção do robô, utilizou-se os mais diversos materiais, dentre os quais o chassi,
feito com alumínio reciclado, além de peças compradas, outras usinadas e, ainda, algumas
fabricadas utilizando impressão 3D do instituto.
As peças impressas foram projetadas pelos desenvolvedores do projeto em ferramenta CAD
e utilizadas com fins de acoplamento de sensores e atuadores ao chassi do robô.
Este processo foi escolhido como forma de fabricação devido a versatilidade da tecnologia
de modelagem e impressão de objetos em 3 dimensões com polímero ABS, além da disponibilidade
de tal dispositivo no instituto.

3.2. Eletrônica
Seguindo as premissas do projeto, a eletrônica é baseada no Arduino e em circuitos
compatíveis com ele.
Devido a necessidade de maior número de portas digitais disponíveis para o acoplamento
de dispositivos periféricos, foi utilizada a placa Arduino Mega. Foram realizadas pesquisas
bibliográficas como embasamento para a construção do circuito.
O sensor utilizado no projeto para a detecção de linha foi o QTR-8RC, o qual possui 8 sensores
analógicos de refletância. Cada canal é formado por um LED infravermelho e um fototransístor. Seu
princípio de funcionamento se baseia no tempo de reflexão da luz infravermelha que, normalmente,
é maior quando o sensor se apresenta sobre uma superfície de cor preta, e é menor quando a
superfície é branca.
3.2.1.

Sensor QTR-8RC Analógico

A matriz de sensores de refletância QTR-8RC é concebido como um sensor de linha, mas
pode ser usado como uma proximidade de uso geral ou sensor de refletância. No presente projeto
foi utilizado com o objetivo de identificar uma linha (preta) no piso, a qual será seguida pelo robô
para que ele realize o percurso desejado.
3.2.2.

Sensor de Ultrassom

A função do sensor ultrassônico é realizar a detecção de obstáculos, permitindo ainda que
seja calculada a distância entre o objeto e o robô.
3.2.3.

Motor de Corrente Contínua

Utilizado como atuador, este dispositivo converte energia elétrica em mecânica. Utilizou-se
dois motores CC controlados separadamente. Isso permite que as rodas do protótipo sejam
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tracionadas de forma independente, de modo que o robô consegue realizar giros ao redor de
seu eixo.

3.2.4.

Arduino Mega

A placa Arduino Mega recebe dos dispositivos periféricos as informações sobre o espaço em
que se encontra o robô e utiliza essas informações para tomada de decisões e pilotagem.
Essa placa possui um microcontrolador Atmel (Atmega 2560), que realiza o processamento
central do robô. Este foi programado utilizando-se a linguagem C, e tal programação permite ao
robô executar suas funções de modo que ele se comporte como desejado.

3.2.5.

Sensor de Cor TCS 230

Este sensor é capaz de identificar determinadas cores, entre elas está a cor verde, a qual é
utilizada como marcador nas encruzilhadas (caminhos onde se forma um T). De acordo com a
ilustração da Figura 4 a marcação, o robô tomará a decisão sobre qual sentido seguir.

Figura 4: Escolha de Trajetória[4].

3.2.6.

Sensor de Rotação (Encoder)

Encoder é um dispositivo eletromecânico que gera pulsos elétricos a partir do movimento
rotacional em seu eixo. Com essa informação, pode-se calcular outras grandezas, como:
velocidade e posição do robô, por exemplo.
No contexto do projeto, seu uso está relacionado a leitura de velocidade linear e angular,
além de fornecer a informação sobre o posicionamento do robô numa determinada área conhecida.
3.2.7.

Garra Robótica

A aplicação de uma garra no contexto do projeto está relacionada a ação de pegar ou agarrar
objetos quando necessário.
Existem diversas aplicações, entre elas a simulação de salvamento (a exemplo da prova de
resgate da Olimpíada Brasileira de Robótica – OBR) [4], onde há uma vítima em ambiente de risco,
a qual deve ser transportada para um local seguro. Esse transporte deve ser realizado com o auxílio
da referida garra.
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3.3. Software
Para desenvolver o software que controla o robô, definiu-se uma ordem de procedimentos
que irão manter o sensor sobre a linha. Inicia-se com a inclusão de bibliotecas, definição de
constantes, calibração de sensores, configuração de pinos, iniciação da comunicação serial e
declaração de funções e variáveis.
O programa, então, consiste em determinar a posição da linha, a partir da leitura do sensor
de linha, com também da verificação do tempo de resposta.
A partir daí, calcula-se a distância entre o centro do robô e a linha, determinando a diferença
de velocidades entre os motores em função da distância e calculando-se as velocidades de cada
motor. Verifica-se também se estas não ultrapassam a máxima atingível (realizando as devidas
correções, caso seja necessário) e, por fim, são enviados sinais de controle ao driver da ponte H
aplicando-se uma velocidade e sentido de rotação a cada motor.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os testes com o robô foram realizados utilizando-se diferentes configurações de trajetos.
Seus resultados demonstram que o protótipo é capaz de percorrer, com precisão, uma linha reta.
Quando da ocorrência de trajetórias curvilíneas no percurso, o algoritmo de controle realiza
os devidos ajustes no comando dos motores CC, de modo que o protótipo a percorre igualmente
bem a trajetória desejada.
Numa das configurações foram estabelecidas regiões de bifurcação no trajeto para avaliar o
desempenho do robô quanto a escolha de caminhos, conforme ilustra a Figura 5. Os resultados
revelaram que o protótipo, ao se deparar com tais situações, consegue decidir o caminho e
continuar seguindo o percurso no sentido desejado.
Ainda na Figura 5, é apresentado outro caso de teste em que foram colocadas regiões de
percurso sem a linha guia (gaps). Nesse caso, observou-se que o protótipo é capaz de percorrer
cerca de 15 cm, em média, sem a linha, encontrando com sucesso o ponto do trajeto em que a linha
volta a existir.

Figura 5: Testes em situações de bifurcação (à direita) e gaps na linha de percurso (à esquerda).
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O protótipo foi inicialmente pensado com fins didáticos, de modo que a construção do chassi
em alumínio reciclado, obtendo-se o material a partir da coleta de latinhas no próprio instituto, se
apresentou como uma interessante alternativa de baixo custo para a prática de conceitos
relacionados a métodos de fundição e usinagem nas disciplinas dessa área no curso técnico de nível
médio em mecatrônica.
Nas etapas subsequentes de seu desenvolvimento, acabou servindo também como
referência para estudos mais aprofundados dos conceitos de eletrônica, instrumentação e
microcontroladores, caracterizando-se como uma interessante alternativa para a prática
interdisciplinar de projetos integradores [5].
A Tabela 1, apresenta a lista de materiais utilizados no desenvolvimento do protótipo, bem
como os custos envolvidos.
Tabela 1 - Valor final do protótipo.

Materiais

Qtd.

Valor
(R$)

Sensor infravermelho QTR 8
RC

1

60,00

Sensor de Distância
Ultrassônico HC-SR04

3

56,70

Conjunto de 2 Motores com
Redução e 2 Rodas/Pneus
para Robô

1

57,90

Placa Arduino Mega 2560
R3 + Cabo USB para
Arduino

1

99,90

Driver Ponte H L298N

1

26,90

Sensor de Cor TCS 230

2

49,98

Baterias de Lipo

2

79,80

Encoder B83609

2

53,60

Garra Robótica

1

39,90

Total

524,68

O valor total apresentado, aliado à diversidade de sensores empregados no projeto, indicam
uma alta relação custo/benefício, chegando o protótipo a ser cerca de 10% mais barato quando
comparado com o valor de kits similares disponíveis no mercado, como o Arduino Robo Kit Labirinto
Micromouse Robotracer [6], que custa R$ 577,77.
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Essa melhor relação custo/benefício mostra-se ainda mais evidente ao observar-se o fato de
que os kits comercialmente disponíveis, em geral, apresentam uma quantidade reduzida de
sensores, limitando a sua aplicabilidade [7].
O protótipo continua em desenvolvimento, sendo que as próximas etapas do projeto estão
direcionadas para adequar-se o protótipo à execução das tarefas envolvidas na modalidade prática
da OBR [4], incluindo a implementação e testes de posicionamento a partir da leitura dos encoders
(sensores de rotação); direcionamento de percurso a partir da leitura de marcações na cor verde
utilizando sensores de cor e acoplamento da garra robótica para o transporte de objetos.
A Figura 6 apresenta os últimos testes realizados com o protótipo, em que está sendo
desenvolvido um trabalho de otimização do código de posicionamento do robô a partir da leitura
dos sensores encoder acoplados a suas rodas.

Figura 6: Modelo Final do Protótipo nos últimos Testes.

A arquitetura flexível e alto potencial de aplicabilidade do robô permite alcançar novas
funcionalidades, estando as futuras etapas do projeto voltadas a estudos de caso de sua
utilização em aplicações comerciais, como, por exemplo, o transporte de materiais em
ambiente hospitalar, ou o desenvolvimento de tecnologias assistivas.

5. CONCLUSÃO
Com o presente trabalho pôde-se verificar de forma prática a relação interdisciplinar
envolvida no estudo da robótica. Percebe-se também o elevado potencial de aplicação dos
robôs móveis seguidores de linha.
No âmbito educacional, deve-se considerar o desenvolvimento profissional dos alunos a
partir de iniciativas de baixo custo que proporcionem o aprofundamento dos conceitos e teorias
dos cursos técnicos através da realização de projetos de práticas integradoras.
Por fim, o potencial de evolução do projeto a partir de sua adaptação pode ser empregado em
diversas aplicações, por exemplo: domótica, assistência a pessoas com deficiência, transporte de
materiais em diversos contextos, como, por exemplo, em ambientes hospitalares.
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RESUMO
O incêndio é uma catástrofe que pode acarretar
uma série de problemas para o ser humano e para o
planeta, como, por exemplo, o óbito, a emissão de gases
poluentes na atmosfera, danos à patrimônios, riscos à
fauna e flora do local. Dada essa problemática, que
percebeu-se a necessidade de desenvolver uma solução
computacional que possa auxiliar na prevenção da
conflagração. Assim, decidiu-se utilizar um mecanismo
de fácil acesso e baixo custo, que é o arduino e um
aglomerado de sensores, que terão como atividade
central detectar a presença ou não de um possível foco
de incêndio. Como ambiente piloto, para testes e

avaliações, iremos utilizar a biblioteca do IFRN (Instituto
Federal do Rio Grande do Norte) Campus Nova Cruz,
tendo em vista a presença de materiais inflamáveis,
como os mais de quatro mil livros pertencentes ao
acervo, assim podendo auxiliar na proliferação. Com isso,
iremos desenvolver uma solução que possa disparar um
sinal sonoro e visual, caso haja um possível foco de
incêndio, que alertará para a brigada de incêndio do
campus IFRN – Nova Cruz, assim eles poderão tomar os
possíveis encaminhamentos para a interrupção do
incêndio e os devidos protocolos de segurança.

PALAVRAS-CHAVE: Incêndio, arduino, sensores e mecanismos.

MECHANISM PARAGRAPH FIRE PREVENTION
ABSTRACT
The fire is a disaster that can cause a number of
problems for humans and for the planet, for example,
the death, the emission of greenhouse gases in the
atmosphere, damage to assets, risks to wildlife and local
flora. Given this problem, we realized the need to
develop a computational solution that can help prevent
conflagration. Thus, it was decided to use a mechanism
for easy access and low cost, which is the Arduino and a
sensor cluster, which will have as its central activity to
detect the presence or absence of a possible outbreak of
fire. As a pilot environment for testing and evaluation,

we will use the library IFRN (Federal Institute of Rio
Grande do Norte) Campus New Cross, in view of the
presence of flammable materials, such as the more than
four thousand books belonging to the collection, so can
assist in proliferation. With this, we will develop a
solution that can trigger an audible and visual signal if
there is a possible source of the fire, which alert for the
fire brigade IFRN campus - New Cross, so they can take
the possible referrals to cessation of fire and proper
security
protocols

KEYWORDS: Fire, arduino, sensors and mechanisms.
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1. INTRODUÇÃO
Sabe-se que a escola é um local onde o fluxo de pessoas é intenso e que um acidente,
como um incêndio, ocasionaria um risco à saúde e bem-estar de todas estas, por isso, é necessário
que haja uma proteção em todas as escolas para a prevenção de incêndio.
No Brasil, não há uma lei nacional com regras de proteção ao incêndio, há apenas a Lei
Complementar n° 14.376/2013, chamada de “Lei Kiss”, que estabelece normas sobre segurança,
prevenção e proteção contra possíveis combustões nas edificações e áreas de risco, está sendo
usada só no Rio Grande do Sul. A partir daí, pode-se notar a precariedade que há nos sistemas de
segurança do nosso país nesse setor, já que não existe uma disciplina adequada na legislação
brasileira.
Em nossa Instituição de Ensino (Instituto Federal de Educação, ciência e tecnologia do Rio
Grande do Norte – Campus Nova Cruz) novas práticas para prevenção de acidentes foram
aderidas, como a criação de uma brigada de incêndio, que ainda não está totalmente
implementada, e diante disto que percebeu-se a necessidade de existir mecanismo de
identificação e suporte, a fim de manter a integridade física e psicológica da comunidade
acadêmica que diariamente está usufruindo dos serviços do instituto, provendo um ambiente
seguro para todos.
Devido ao fato do nosso campus ser preenchido por locais que possuem objetos
inflamáveis, facilitando o risco de um incêndio se proliferar muito rápido, esse projeto objetiva
atenuar as chances de um acidente deste tipo e caso ele venha a ocorrer, evitar a proliferação
deste. Essa proposta será desenvolvida na plataforma do Arduino e usará sensores para
complementar e tornar menores os riscos de incêndio, assim ele basicamente informará, com
sinais sonoros e visuais, a brigada de incêndio o possível foco, com isso, eles poderão realizar os
protocolos cabíveis.

1.1 Objetivos
Para a real construção do nosso trabalho se fez de grande importância a elaboração dos
nossos objetivos, pois com base neles nossa pesquisa e trabalho se baseia. Quando nos referimos
a uma escala global, o projeto tem como finalidade desenvolver uma aplicação que seja voltada
para a prevenção de incêndios no campus, visando à proteção de todos os servidores, alunos,
terceirizados e visitantes. Para isso, o sistema vai informar a possível ocorrência de focos de
incêndios, que poderão ser detidos ou amenizado. Visamos também a preservação das pessoas
que utilizam o local onde serão realizados os testes e a implementação do hardware; Desenvolver
uma aplicação que tenha um custo moderado, assim fazendo com esse projeto seja totalmente
viável; Confeccionar uma aplicação que possa auxiliar a nossa instituição de ensino, para que a
mesma possa ser utilizada em outros ambientes.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Conforme o corpo de bombeiros do estado de São Paulo, pode-se definir que “a
proteção contra incêndio é definida como medidas tomadas para a detecção e controle do
crescimento do incêndio e sua consequente contenção ou extinção”, o órgão público, descreve o
que é proteção contra incêndio, a qual é a base do objetivo do nosso projeto.
A partir de tais necessidades e exigências crescentes, é necessário um sistema que
oferecesse às pessoas segurança contra incêndios. De acordo com o corpo de bombeiros do
estado de São Paulo, medidas ativas de proteção que abrangem a detecção, alarme e extinção do
fogo (automática e/ou manual) são atividades que visam à proteção das pessoas contra esse tipo
de acidente.
Pesquisas como a de Felipe Britto Malta Cavalcanti e José Ednaldo Ferreira Júnior,
ambos estudantes do Centro Universitário CESMAC e orientados pela professora Patrícia Virgínia
Torres de Albuquerque Oliveira, que tem como título “Utilizando Arduino para o Desenvolvimento
de um Protótipo no Combate Contra Incêndios no Parque Municipal de Maceió” e de João Carlos
Zegrini Jacques, que é graduado em Tecnologia e em Mecatrônica Industrial, com o trabalho que
se chama “Sistema de automação de segurança e combate a incêndio utilizando a plataforma
arduino”, embasam nossa pesquisa, partindo do mesmo princípio, combate contra incêndios e
utilização da plataforma arduino e sensores para complementar o sistema.
No campo acadêmico, não há tanto sobre pesquisas relacionadas à sistemas de
prevenção contra incêndio como há para algumas áreas da eletrônica, sendo assim, um assunto
não tão difundido no âmbito.

3. MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 Caracterização da Pesquisa
Para confecção do protótipo e projeto, decidimos optar por algumas ferramentas que se
encontravam disponíveis em nosso instituto, como também, tentamos optar por mecanismos que
sejam de baixo custo. É importante ressaltar que esse projeto ainda se encontra em fase de testes,
sendo assim, os materiais e métodos que estão sendo utilizados podem ser alterados para a
melhora do produto final.
Inicialmente realizamos uma Pesquisa Teórica, onde realizamos um estudo em outros
trabalhos que se assemelham com o nosso, para compreender o mecanismo e funcionamento da
lógica utilizada na construção da ideia e projeto, com base nesses estudos, começamos a
desenvolver e implementar o nosso projeto.

3.2 Instrumentos Utilizados

XII CONGIC | II
II SECITEX

2155

3.2.1 Arduino
A ferramenta mais importante é o arduino, que é uma plataforma eletrônica de código
aberto baseado em hardware e software easy-to-use. É destinado para que qualquer indivíduo
possa realizar e confeccionar projetos interativos, além isso, um outro ponto bastante positivo que
nos fez optar por essa ferramenta é o seu valor bastante econômico e sua grande presença em
nossa instituição, como também o nosso conhecimento prévio nesse mecanismo. Mais
especificamente iremos utilizar o Arduino Uno, pelos mesmos motivos citados acima, ele
apresenta quatorze pinos digitais de entrada e de saída, seis entradas analógicas, a conexão USB,
Universal Serial Bus em português portal universal, um cristal de quartzo de 16 MHz, um
cabeçalho ICSP e um botão para reset.

Figura 1: Arduino UNO.

3.2.2 Sensor de Humidade e Temperatura Digital DHT11
Como pode-se imaginar, um sensor de umidade tem como objetivo central medir a
umidade relativa do local onde o mesmo está inserido, podendo estar em áreas internas ou
externas. Em nosso projeto ele se localizará, especificamente, em um ambiente interno, a
biblioteca da instituição, tendo em vista seu grande potencial de proliferação, caso ocorra um
incêndio. Quando nos referimos ao sensor de temperatura ele serve basicamente para detectar a
diferença na temperatura ambiente, eles alteram as suas características físicas ao se equalizar com
o meio em determinada temperatura. O nosso DTH11 apresenta as duas características citadas
acima, consegue ler unidade entre 20% a 90% e temperaturas de 0° a 50° Celsius.

Figura 2: Sensor DHT11.
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3.2.3 Sensor de Fumaça
Componente responsável por detectar a presença de fumaça do local, consequentemente
a vigilância do mesmo, componente de valor bastante acessível que apresenta alto desempenho
quando nos referimos à prevenção de acidentes.

Figura 3: Sensor de Fumaça.

3.2.4 Sensor de Fogo
Esse sensor é utilizado quando se faz referência a detecção de presença de chama ou de
qualquer fonte de calor, ele basicamente apresenta seu estado baixo, em 0, quando existe a
presença de algum foco e quando não existe tal detecção ele fica em estado alto, em 1.

Figura 4: Sensor de Fogo.

3.2.5 Buzzer e Leds
Como o intuito central do projeto em andamento é informar os possíveis focos de
incêndio, se faz necessário a utilização de mecanismo para tais alertas. Foi pensando nisso que
decidimos utilizar dois equipamentos simples: O buzzer, que terá como função a produção do sinal
sonoro, ele é um aglomerado de piezo, com uma proteção de plástico, e os leds, que terão como
objetivo central apresentar o sinal visual.

3.3 Procedimento para a realização
Para montagem e testes, estamos utilizando uma réplica da biblioteca, confeccionada em
madeira em escala de dimensão menor, mas para início de estudo, isso se faz fundamental, tendo
em vista a não possibilidade de teste e utilização no ambiente real e natural. Iremos programar o
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arduino, no computador com uso da sua linguagem específica, iremos também adicionar os
respectivos componentes mencionados acima nas portas do arduino. A comunicação entre o
dispositivo e a brigada de incêndio, setor responsável pela precaução de conflagrações em nossa
instituição, será realizada via WI-FI, que é uma tecnologia de comunicação sem a utilização de fios,
ou seja, não será necessário a utilização de cabeamento para essa comunicação, quando o sistema
detectar que todos os sensores estão informando o sinal referente a presença de um foco ou
início de incêndio, ele se comunicará com a brigada, via wi-fi, informando, com sinais sonoros e
visuais, que o ambiente apresenta perigo de incêndio.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Como ainda estamos em fase de teste e estamos utilizando um ambiente que não se
caracteriza com as dimensões do tamanho real, podemos deduzir que para suportar a
necessidade, decorrente ao tamanho físico, será necessário a utilização de mais mecanismos, mas
para o nosso escuto inicial, que é uma maquete com 2400 cm2, utilizaremos apenas um hardware
para detecção. O projeto é recente e ainda não passou por grandes e significativos testes, apenas
os testes para acender o led, utilizar o buzzer e a inserção de alguns sensores foram
implementadas com êxito, com o avançar dos estudos e das implementações iremos realizar os
testes possíveis em nosso protótipo para em seguida utilizarmos no ambiente central de estudo,
que é a biblioteca.

Figura 5: Maquete da biblioteca do IFRN-NC, que será utilizada para os testes iniciais.

Um outro tópico discutido foi utilização dos sensores e suas viabilidades, notou-se
que o agregado desses sensores se apresenta como fundamental, tendo em vista que o produto
ficará mais confiável e robusto se tivermos dispositivos que possam aperfeiçoar o desempenho do
nosso produto, fazendo com que haja uma maior confiabilidade no possível evento, se fossem
utilizados apenas um dos sensores citados, a aplicação não seria viável e segura, pois, por
exemplo, uma simples alteração na tem temperatura do ambiente poderá agravar um sinal
equivocado.
Por não existir tantos estudos nessa área como em outras da eletrônica, especificamente, o
trabalho acaba sendo um pouco mais complexo, pois para construção da ideia se fez necessário o
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estudo aprofundado sobre a temática, como também, sobre os equipamentos e o seu
manuseamento. Tudo isso foi preciso para a configuração do esquema base para implementação
do projeto, pois os componentes não podem ser inseridos de forma aleatória, devem seguir as
restrições do arduino e dos componentes sequenciais.

Figura 6: Diagrama base da instalação.

5. CONCLUSÃO
Tendo em vista a necessidade notória da segurança da população, como também, a
prevenção da mesma, tivemos como objetivo produzir um mecanismo que possa auxiliar nesse
cuidado com o bem-estar das pessoas em geral. No início do ano letivo, nós, alunos do IFRNCampus Nova Cruz, juntamente com toda comunidade acadêmica, fomos apresentados a equipe
da Brigada de Incêndio, que tinha como objetivo proteger o campus de possíveis focos de
conflagração e era composta por servidores da instituição, e realizamos a primeira atividade
correlacionada a essa preocupação, que foi o treinamento contra incêndio e foi embasado nessa
situação, que tivemos a ideia de desenvolver um projeto que possa dar suporte nesse segmento.
Basicamente, a ideia consiste em implementar sensores específicos em um arduino, que
será programado com a inserção de tais equipamentos, onde esses, serão analisados
separadamente e o aglomerado de resultados ocasionará o sinal de alerta para a brigada de
incêndio, que terá papel fundamental, pois irão efetuar a evacuação do prédio e os seguintes
passos para conter o incêndio, o sinal será disparado se os sensores apresentarem o resultado
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referente a tal problemática, esse sinal será visual e sonoro, e a comunicação entre o
equipamento e a brigada será realizada via WI-FI.
Tivemos algumas restrições correlacionadas ao nosso objetivo, como atualização de
materiais para a confecção do equipamento, pois a instituição não os disponibiliza
suficientemente para realizar tal pesquisa. Uma outra problemática é a falta de estudo voltada
nessa área, o número de projetos que apresenta embasamento semelhante ao nosso é mínimo,
tendo em vista a grande importância dessa área, já que estamos nos referindo a vidas, se faz
necessário a realização de mais estudos nesse âmbito.
O ambiente focado para a implementação foi a biblioteca do campus, pois é lá que
apresenta um grande percentual de equipamentos que podem auxiliar a proliferação do fogo, mas
é importante ressaltar que temos interesse em implementar o dispositivo em outros ambientes,
como os laboratórios de química e informática, que também apresentam um acervo de materiais
que podem auxiliar na proliferação da catástrofe e futuramente o objetivo de implementar em
toda a instituição, tendo em vista a presença de mais de um mil alunos, cento e cinquenta
colaborados e mais de oito mil itens pertencentes ao patrimônio da instituição.
Contudo, podemos afirmar que o nosso projeto só trará benefícios a nossa comunidade
acadêmica, mas ele sendo usado só não terá o resultado completo, já que é preciso o auxílio da
brigada de incêndio e da organização do instituto, pois nossa instituição não apresenta uma
segurança reforçada quando faz referência à incêndio.
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MEDIDOR DE ENERGIA DE BAIXO CUSTO – COMUNICAÇÃO E MÓDULO MEDIDOR
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RESUMO
Neste trabalho é apresentado os primeiros passos para a
comunicação do CI ADE 7758 (medidor de energia
polifásico de múltiplas funções) com o Arduino e a
confecção de um módulo medidor (placa de circuito
impresso com componentes para aplicação especifica) de

baixo custo com o circuito básico de funcionamento do
CI ADE7758 com os conectores de entradas e saídas
necessárias para variáveis a serem processadas e a
comunicação, a fim de criar uma placa de testes para o
meio acadêmico do IFRN.

PALAVRAS-CHAVE: CI ADE 7758, Arduino, Medidor de Energia.

LOW COST ENERGY METERING – COMUNICATION AND MODULE METER
ABSTRACT
This work presents the first steps for communication of
the CI ADE 7758 (poly phase multifunction energy meter)
with the Arduino and the making of a module meter
(printed circuit board with components for specific
application) low cost circuit operating basic CI ADE7758

with connectors for inputs and outputs required for
variables to be processed and communication in order to
create a circuit board for the academic IFRN tests
realization.

KEYWORDS: CI ADE7758, Arduino, Energy Metering.
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1. INTRODUÇÃO
O consumo de energia elétrica no Brasil aumentou e a causa disso pode estar além do
crescimento populacional. De acordo com Loureiro (2009), ao longo dos últimos anos, o Brasil tem
experimentado um constante crescimento econômico e este pode ser uma das causas de elevação
do consumo de energia elétrica.
Devido às consequências sobre a política energética no Brasil e sobre os preços praticados
nesse setor, os temas relacionados aos parâmetros utilizados nas projeções e planejamentos do
setor energético possuem alto interesse público (D’ARAUJO apud LOUREIRO, 2009). Segundo
Loureiro (2009), os estudos realizados para obtenção dos custos indiretos com a energia ainda são
mal compreendidos e as tarifas sobem a cada ano.
A questão é: é possível um leigo no assunto poder monitorar e controlar seu consumo, e
por onde começar? As vezes mesmo um consumidor não sendo leigo no assunto, o mesmo não
tem condições financeiras de instalar uma medidor de energia que possa lhe mostrar as leituras
para que possa fazer um sistema de controle e monitoramento de seu consumo.
No intuito de resolver a problemática relatada, neste trabalho é apresentado uma placa de
circuito impresso contendo o CI ADE7758, que serve para os estudantes projetarem e
desenvolverem o protótipo de um dispositivo capaz de monitorar diariamente e em tempo real, o
consumo de energia elétrica.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Na era da evolução tecnológica e da dependência de energia elétrica, o consumidor final
pode tomar um susto a cada conta que recebe no mês, pois não possui uma forma simples e
prática para saber o quanto consome de energia diariamente nem os custos acumulados do
consumo ao longo do mês.
De acordo com o último balanço energético nacional, o consumo residencial total no país
representou um aumento de 5,1% entre os anos de 2008 e 2012. Ainda com os dados do balanço,
a tarifa média de energia elétrica no Brasil teve um aumento de 7,8% no mesmo intervalo
(ANUÁRIO ESTATÍSTICO DE ENERGIA ELÉTRICA, 2013).
No que se refere à tarifa média de energia elétrica industrial, o Brasil se enquadra na 12°
posição das tarifas mais caras do mundo e para tarifas residenciais ocupa a 26° posição (ANUÁRIO
ESTATÍSTICO DE ENERGIA ELÉTRICA, 2013). Consequentemente, a cada aumento nesse setor, o
consumidor deve reservar uma maior porcentagem do orçamento mensal para as despesas com
energia.
Nessa perspectiva Siqueira (2014) usou o microcontrolador arduino como uma central de
monitoramento de consumo de energia elétrica, exibindo para o cliente final o valor em reais do
seu consumo de energia instantaneamente.
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3. METODOLOGIA
Para que se compreenda toda a metodologia empregada no neste trabalho, é importante
que se apresente os vários conceitos e definições dos equipamento utilizados.

3.1 O CI ADE7758
O CI ADE7758 é um circuito integrado medidor de energia, fabricado pela Analog Devices.
Este CI foi projetado para a medição de energia elétrica trifásica com alta precisão, com uma
interface serial padrão SPI e duas saídas de pulso de energia que pode ser configuradas por
software. O CI também possui um sensor de temperatura e todo o processamento de sinal
necessário para executar cálculos de medição de energia ativa (W), reativa (VAR) e aparente (VA),
sendo possível a medição em várias configurações de 3 fases, em Y e Δ com as instalações em tem
três ou quatro fios. Além disso também pode ser configurado para funcionar como um medidor
monofásico ou bifásico.
O circuito integrado também acompanha um registro que permite a visualização das
formas de ondas em cada saída ADC. No componente há um circuito de detecção de curta duração
de variações para baixa ou alta tensão. Os Limites dos níveis de variação da amplitude e duração
da onda podem ser ajustadas pelo usuário através da parametrização do CI.
A comunicação com o componente é feita por uma interface serial síncrona SPI. A Figura 1
apresenta o CI ADE7758.

Figura 1: CI ADE7758.

3.2 O Arduino
Segundo Michael McRoberts, autor do livro Beginning Arduino (Arduino Básico) traduzido
pela editora Novatec, o Arduino (Figura 2) pode ser definido como uma plataforma de
computação física ou embarcada, ou seja, um sistema que pode interagir com o ambiente através
de hardware e software. Em termos simples o autor resume o Arduino como um pequeno
computador que se pode programar para processar entradas e saídas entre o dispositivo e os
componentes externos conectados a ele. Os componentes de entrada podem ser sensores,
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botões, potenciômetros. Os componentes de saída podem ser displays, LED’s, motores, cartões de
memória, entre outros.

Figura 2: Arduino.

3.3 Osciladores
Osciladores (Figura 3) de cristais são componentes compostos de dois terminais, ligados a
um cristal piezoeléctrico interno. Esse cristal contrai quando submetido a tensão elétrica, e o
tempo de contração varia conforme a construção do cristal. Quando a contração chega a um certo
ponto, o circuito libera a tensão e o cristal relaxa, chegando ao ponto de uma nova contração.
Assim, os tempos de contração e relaxação desse ciclo determinam uma frequência de operação,
muito mais estável e controlável que circuitos com capacitores.

Figura 3: Oscilador de quartzo.

3.4 Capacitor
Conhecido também como condensador, o capacitor (Figura 4) é um componente elétrico
que se característica por armazenar cargas elétricas e consequente energia eletrostática, ou
elétrica. É composto por duas placas condutoras que são chamadas de armaduras. Entre essas
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armaduras existe um material que é chamado de dielétrico. Dielétrico é uma substância isolante
que possui alta capacidade de resistência ao fluxo de corrente elétrica. A utilização dos dielétricos
tem várias vantagens. A mais simples de todas elas é que com o dielétrico podemos colocar as
placas do condutor muito próximas sem o risco de que eles entrem em contato.

Figura 4: Capacitores.

3.5 Resistor
O resistor é um componente elétrico/eletrônico que tem por sua função oferecer oposição
a passagem de corrente elétrica, a medida dessa oposição de chama “resistência elétrica” ou
impedância, e sua grandeza é dada pela unidade ohm (O ohm é simbolizado pela letra grega
ômega maiúsculo “Ω”), o componente pode assumir mais de um finalidade para os circuitos,
geralmente é utilizado para limitar uma corrente em um determinado dispositivo ou fazer um
circuito divisor de tensão para que este sinal seja utilizado afim de comandar algum outro
componente, também pode ser utilizado para conversão de energia elétrica em energia térmica
por efeito Joule.

Figura 5: Resistor de 1/4 e 1/8 W.

3.6 Circuito de comunicação
Inicialmente foi confeccionado uma espécie de “plataforma” para o ADE7758 (Figura 6), de
forma a possibilitar o encaixe do CI na protoboard, uma vez que o mesmo é fornecido com um
encapsulamento de TSOP de 24 pinos, ou seja, é um componente smd (Surface Mount Device).
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Figura 6: Plataforma para o ADE7758.

Com a plataforma e o restante dos componentes a disposição, o circuito para alimentação
e teste do CI foi montado na protoboard para efetuar a comunicação com o Arduino, Figura 7. Os
componentes utilizados foram: 01 cristal oscilador de 10MHz, 01 capacitor de disco cerâmico de
33nf, 02 capacitores de disco cerâmico de 22pf, 02 capacitores de disco cerâmicos de 100nf, 02
capacitores eletrolíticos de 10µf, 02 protoboard, alguns jumpers, o Arduino e um Computador.

Figura 7: Circuito de comunicação.

Após a realização da comunicação entre o circuito integrado e o Arduino foi iniciada então
a confecção da placa de circuito impresso que contém o CI ADE7758 com os demais cmoponentes,
que servirá posteriormente para a montagem do protótipo de um dispositivo capaz de monitorar
o consumo de energia elétrica.

3.7 Placa de circuito impresso (Módulo Medidor)
A Figura 8 apresenta o circuito esquemático e o layout do módulo medidor.
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a)

b)
Figura 8: Módulo medidor - a) esquemático; b) Layout.

Com o projeto concluído, o próximo passo foi a confecção da placa de circuito impresso,
conforme apresenta a Figura 9. Os componentes utilizados foram :1 CI ADE7758, 15 resistores de
1kΩ, 3 resistores de 2.2MΩ, 3 resistores de 2.2kΩ, 20 capacitores de disco cerâmico, sendo eles,
14 de 33nf, 2 de 100nf e 2 de 22pf, 2 capacitores eletrolíticos de 10µf, 2 LEDs, 1 cristal de 10Mhz,
placa de circuito impresso, acoplador óptico, conectores e barra de pinos.

Figura 9: Módulo medidor.
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4. CONCLUSÕES
Ao início da elaboração deste trabalho encontraram-se diversos desafios a serem
superados. O maior deles foi o manuseio e a correta comunicação entre o CI ADE7758 e o arduino.
No entanto, após a conclusão o produto final foi desenvolvido possibilitando o desenvolvimento
de módulos medidores de consumo de energia em tempo real pelos estudantes de diversos cursos
no IFRN.
Além disso a cada dia em que os custos com energia sobem, novas medidas de economia
são adotadas e um dispositivo como este irá auxiliar bastante o consumidor a ter um melhor
controle sobre sua despesa com energia.
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RESUMO
No cenário de crise econômica e energética em que
vivemos, há uma demanda por soluções que
minimizem
desperdícios
e
que
sejam
preferencialmente, de baixo custo e curto prazo sem
evitar a garantia mínima dos parâmetros de conforto
das pessoas. No caso específico do IFRN, campus
Mossoró, aproximadamente 60% da energia elétrica
consumida é fornecida para alimentação dos
condicionadores de ar. Neste contexto, este trabalho
de pesquisa objetiva a análise de dados da
temperatura e da umidade no interior e no exterior de
uma sala de aula típica do IFRN campus Mossoró de
modo a qualificar o conforto térmico dos alunos e do
professor, caso haja o desligamento em dois períodos
distintos dos aparelhos condicionadores de ar. Sendo
o primeiro período considerado durante a primeira
hora do turno matutino (07:00 às 08:00) e o segundo
período considerado na última hora do turno

vespertino até o início do turno noturno (17:00 às
19:00). Além disso, buscou-se realizar um cálculo
aproximado do valor mensal que poderia ser
economizado caso os aparelhos de ar condicionado
fossem desligados durante os dois períodos
considerados na sala de aula em questão. Com os
resultados obtidos e segundo um questionamento
feito aos alunos e ao professor, foi possível realizar a
constatação de que o procedimento de desligamento
dos aparelhos de ar condicionado pode ser viável pelo
fato de que os parâmetros mínimos de conforto,
considerando a temperatura e a umidade, são
garantidos durante parte dos períodos considerados
estudados. Por fim, o cálculo de economia mensal que
poderia ser alcançado indica um expressivo valor do
orçamento federal que poderia ser investido em
outros recursos para o campus.

PALAVRAS-CHAVE: Medição de temperatura e umidade, Conforto térmico, Economia de energia, Ar
condicionado.

ANALITICAL STUDY OF TEMPERATURE, HUMIDITY AND ELECTRICAL ENERGY
SAVINGS IN A TYPICAL CLASSROOM AT THE IFRN/MOSSORÓ
ABSTRACT
The recent scenario of economic and energy
crisis in which we live, there is a demand for solutions
that minimize waste and preferably low cost and short
term without avoiding the minimum gu
arantee of
people comfort parameters. In the specific case of
IFRN campus Mossoro, approximately 60% of the
electricity consumed is provided to power the air
conditioners. In this context, this work aims to
research the temperature and humidity data analysis
inside and outside of a typical classroom of IFRN
campus Mossoro to qualify the thermal comfort of the
students and the teacher if there is shutdown in two
distinct periods of air conditioning units. The first
being concerned during the first hour of the morning
turn (07:00 to 08:00) and the second period
considered in the last hour of the afternoon turn to the

start of the night turn (17:00 to 19:00). In addition, it
sought to achieve an approximate calculation of the
monthly amount that could be saved if the air
conditioners were turned off during the two periods
considered in the classroom in question. With the
results obtained, and according to an inquiry made to
the students and the teacher, it was possible to
evidence that the shutdown procedure of air
conditioners can be viable by the fact that the
minimum standards of comfort considering the
temperature and humidity are secured during part of
the period considered. Finally, the monthly savings
calculation that could be achieved indicates a
significant amount of the federal budget that could be
invested in other funds for campus.

KEY-WORDS: Temperature and humidity data analysis, Thermal confort, Energy savings, Air conditioner.
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1. INTRODUÇÃO
No Brasil, o uso de aparelhos condicionadores de ar cresceu em um ritmo acelerado nos
últimos anos, devido as altas temperaturas, principalmente nas regiões situadas em latitudes mais
próximas à linha do equador, como é o caso de algumas cidades localizadas na região nordeste do
Brasil. Hoje, o uso de aparelhos de refrigeração de ambientes se tornou uma questão ergonômica,
como pode ser verificado na NR-17 do Ministério do Trabalho e Emprego que normatiza alguns
parâmetros associados às condições psicofisiológicas dos trabalhadores durante seu expediente de
trabalho, de modo que haja um maior conforto, segurança e desempenho eficiente (BRASIL, 1990).
Por outro lado, um cenário de crise energética demanda soluções de baixo custo e curto
prazo no sentido de evitar desperdícios de energia elétrica sem afetar a garantia mínima dos
parâmetros de conforto das pessoas que estão no ambiente de trabalho.
Neste contexto, com o intuito de investigar se o desligamento dos aparelhos de ar
condicionado durante o início do turno matutino e no final do turno vespertino, influenciam
significativamente no conforto dos alunos e do professor em uma sala de aula do IFRN – campus
Mossoró, e qual seria a economia de energia alcançada no final do mês caso esse desligamento
ocorresse diariamente, foram realizadas medições simultâneas de temperatura e umidade no
interior da sala sem ar refrigerante sendo as mesmas medições também realizadas na região
exterior do ambiente de aula, de modo a referenciar as análises dos resultados.
A partir da análise das medições de temperatura e umidade média da sala de aula não
refrigerada e do ambiente externo com relação ao tempo decorrido, buscou-se determinar em que
momento a refrigeração do ar passou a ser um fator decisivo para o bem estar dos envolvidos. Com
esses dados, e com um simples questionamento às pessoas presentes na sala sobre sua sensação
individual de conforto, objetivamos determinar um horário, no início do turno matutino, a partir do
qual poderia ser feito o acionamento do ar condicionado e um horário, no final do turno vespertino,
a partir do qual poderia ser feito o seu desligamento, de modo que a ausência de refrigeração não
representasse significativamente um incômodo aos usuários.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Segundo dados disponíveis no sítio eletrônico da prefeitura municipal da cidade de Mossoró,
a cidade está situada no interior do estado do Rio Grande do Norte, na região Nordeste do Brasil.
Pertence à mesorregião do Oeste Potiguar e à microrregião homônima, a mesma apresenta clima
semiárido e muito quente, com temperaturas variando entre 21,0 °C e 36,0 °C, mínima e máxima
respectivamente, com umidade relativa de 70%.
A temperatura mínima registrada em Mossoró foi de 8,9°C, ocorrida no dia 21 de julho de
1981. Já a máxima foi de 39,4°C, observada dia 16 de dezembro de 1974. (Prefeitura Municipal de
Mossoró, 2016, apud INMET)
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Diante de temperaturas tão elevadas, faz-se necessário para o maior conforto técnico, o uso
condicionamento artificial, havendo uso intensivo de aparelhos condicionadores de ar, o que acaba
afetando diretamente o consumo de energia elétrica.
De acordo com SOUZA (2005 apud CARLO, 2002) há um aumento de 2,6% a 3,6% da carga
elétrica máxima para cada aumento de 1º C na temperatura externa ao edifício em aglomerados
urbanos cuja população seja maior que 100 mil habitantes. Um aumento de 1% na carga do edifício
quando analisado na escala urbana pode representar um significativo aumento no consumo de
energia e na capacidade instalada do sistema elétrico de uma grande cidade ou metrópole.
Daí a importância de avaliação e intervenção na climatização das salas de aula do IFRN
campus Mossoró/RN, haja vista que os condicionadores de ar, são os maiores consumidores de
energia elétrica destes ambientes. O uso da energia é necessário para fazer a climatização térmica
do ambiente, para suprir a iluminação artificial, para fazer o bombeamento de água e
movimentação de elevadores e para alimentar diversos equipamentos elétricos de escritório
(PROSAB, 2009). A distribuição deste consumo seria semelhante a distribuição gráfica da Figura 1.
Iluminação
24%

Equipamentos de
escritório
Bombas e
15%
elevadores
13%

Ar condicionado
48%

Figura 1 - Uso final de energia elétrica em edifícios tipicamente de escritórios. Adaptado de PROSAB.

Há de se considerar que em um ambiente escolar existe uma gama de equipamentos maior
do que e em um escritório, porém, por se tratar de uma sala de aula, podemos considerar a mesmas
características de escritório, por simplificação e analogia.

3. METODOLOGIA
Para realizar as medições, foi utilizada uma estação meteorológica sem fio disponível no
Instituto – modelo WMR928NX Oregon Scientific. O kit é composto por:
 Termo-Higrômetro para medição de temperatura e umidade em ambientes exteriores;
 Baro-Termo-Higrômetro utilizado para medição da pressão atmosférica, temperatura e
umidade no ambiente interno;
 Medidor de Precipitação responsável pela medição da quantidade total e índice de
precipitação;
 Anemômetro para medição de velocidade e direção dos ventos;
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 Transmissores solares conectados aos sensores para transmissão em tempo real do sinal
adquirido;
 Unidade Principal que fornece todas as leituras e controles em tempo real.
Como o intuito de medir a temperatura e umidade no interior e no exterior da sala de aula,
neste experimento foram utilizados os seguintes elementos do kit: o Termo-Higrômetro com seu
respectivo transmissor solar, o Baro-Termo -Higrômetro e a Unidade Principal, de onde era possível
monitorar as informações transmitidas pelos sensores.
Inicialmente, foi realizado um teste para calibração dos aparelhos, em seguida, o Termo Higrômetro juntamente com seu transmissor, foram expostos à luz solar, a uma altura de
aproximadamente dois metros no canteiro central próximo à lateral da sala de aula, indicado na
fotografia da Figura 2.

Figura 2: Detalhes do Termo – Higrômetro e transmissor. Fotografia retirada em 18/09/2015.

O primeiro experimento foi realizado em um dia ensolarado, entre 7:25 às 8:25 do dia 18 de
setembro de 2015, de modo a investigar a variação nos parâmetros da temperatura e umidade.
Durante o intervalo de tempo considerado, a leitura dos dados foi registrada a cada minuto.
O segundo experimento foi realizado em um dia típico de Mossoró entre 17:02 às 18:02 do
dia 26 de novembro de 2015, de modo a caracterizar as grandezas de temperatura e umidade,
durante o final do turno verspertino.
Os testes no interior da sala de aula, foram realizados com o Baro-Termo-Higrômetro
portátil, com a porta e todas as janelas abertas em uma sala de aula não refrigerada com vinte e
oito alunos, um professor e os três alunos envolvidos na pesquisa.
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Além da análise do perfil de variação das medições de temperatura e umidade, objetivou-se
o cálculo da economia de energia elétrica atingida e seu impacto na fatura mensal, proveniente do
desligamento dos aparelhos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
a. Medições
Para melhor análise dos resultados, os dados obtidos foram plotados em gráficos como
função do intervalo de tempo considerado, para os dois experimentos realizados. Na Figura 3 estão
os resultados obtidos para o primeiro experimento e na Figura 4 os resultados obtidos no caso do
segundo experimento.
Na Figura 3(a), estão os resultados das medições de temperatura no interior e no exterior
da sala de aula e na Figura 3(b) estão plotadas as leituras realizadas da umidade relativa do ar,
também em ambos os ambientes.
Temperatura Interna (°C)
Temperatura Externa (°C)
70
60
50
40
30
20
10
0
07:25
07:29
07:33
07:37
07:41
07:45
07:49
07:53
07:57
08:01
08:05
08:09
08:13
08:17
08:21
08:25

07:25
07:29
07:33
07:37
07:41
07:45
07:49
07:53
07:57
08:01
08:05
08:09
08:13
08:17
08:21
08:25

33
32
31
30
29
28
27
26

Umidade Relativa do Ar Interna (%)
Umidade Relativa do Ar Externa (%)

(a) Perfil da temperatura
(b) Perfil da umidade
Figura 3: Temperatura x tempo e umidade x tempo nos dois ambientes durante o turno matutino. Fonte:
Autoria própria.

Conforme o gráfico da Figura 3(a), nota-se um aumento acelerado na temperatura externa
e lenta na temperatura interna. Em uma hora de coleta de dados houve uma elevação de
aproximadamente três graus na temperatura externa enquanto a temperatura interna elevou
pouco mais de um grau, ou seja, durante o mesmo período a temperatura externa aumentou mais
do que o dobro da interna, que, em alguns pontos, as alterações em seu valor foram quase
constantes. Na Figura 3(b), a qual representa a umidade relativa do ar para o ambiente externo e
interno, observa-se, que para os dois ambientes, a variação de picos é parecida e caem de forma
lenta e inversamente proporcional à medida que a temperatura aumenta, referente ao mesmo
horário no gráfico anterior. Os valores são justificáveis para uso na pesquisa, pois o clima da região
onde está localizado o campus, semiárido, é caracterizado por apresentar baixos índices
pluviométricos e temperaturas elevadas, o que contribui para a queda nos dados de umidade
(CEPTEC,2015)
No início das medições a temperatura na sala de aula estava em torno de 28 °C e a umidade
estava em 55%, já a temperatura externa estava 29°C e a umidade 31%. Às 8:30 a temperatura
interna chegou a 29,3 °C e a umidade relativa do ar era de 48%, enquanto a temperatura externa
era de 31.8 °C e a umidade relativa do ar era de 27%.
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Após a realização do teste, foi aberto o espaço para que os alunos presentes na sala
pudessem opinar e dar sugestões. A resposta obtida foi, em sua grande maioria, satisfatória no que
diz respeito ao conforto dos alunos durante o período de desligamento dos aparelhos. Apenas dois
alunos dentre os vinte e oito presentes não se sentiram confortáveis após um dado período, apesar
disso, todos os envolvidos demostraram-se abertos ao intuito da pesquisa e aprovam as medidas
que deseja-se colocar em vigor. Esse retorno positivo se torna possível ao analisar que, durante
horário em questão, a temperatura do ambiente interno eleva-se de forma lenta até
aproximadamente às 8:00 horas, assim como mostra na Figura 3(a). Após esse horário, a
temperatura externa tende a subir mais rápido em relação a temperatura interna.
Já para o segundo teste realizado durante o turno vespertino, os resultados estão indicados
na Figura 4.
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Figura 4: Temperatura x tempo e umidade x tempo nos dois ambientes durante o turno vespertino. Fonte:
Autoria própria.

Notadamente é possível perceber um perfil de equilíbrio térmico conforme os dados
coletados na Figura 4(a). No início das medições há uma diferença de 4°C entre a temperatura
interna e a temperatura externa. O fato da temperatura externa diminuir pode ser explicado pelo
crepúsculo e inicio do turno noturno. Por outro lado, a temperatura no interior da sala aumenta
gradativamente se aproximando de um valor em torno de 28°C no final das medições. Na Figura
4(b) é possível perceber que em todas as medições realizadas, a umidade relativa do ar externo
esteve em um nível inferior ao nível da umidade relativa do ar no interior, sendo essa diferença mais
acentuada após as 17:30, momento que marca o início da transição do turno vespertino para o turno
noturno. Vale salientar que o turno letivo noturno se inicia efetivamente às 19:00, sendo que
durante o intervalo entre 18:00 às 19:00, a maioria das salas de aula permanecem com os
condicionadores de ar ligados mesmo sem haver aula. No entanto, conforme a Figura 4, as medições
foram realizadas considerando apenas o final do turno vespertino onde há aula normal.
b. Economia de energia
Nesta etapa objetivamos calcular a economia de energia obtida em um mês a partir do
desligamento apenas do aparelho de ar condicionado durante dois intervalos de tempo, sendo um
no turno matutino, preferencialmente entre 07:00 às 08:00 e outro no turno vespertino, entre 17:00
às 19:00, dado que as aulas do turno noturno somente iniciam as 19:00. O cálculo foi realizado
apenas para a sala de aula em cujos testes foram realizados, considerando dois condicionadores de
ar com potência de 2.340W. Nesta etapa é importante observar que, no caso de Mossoró, a
distribuidora de energia (COSERN), estabelece que o horário de ponta está entre 17:30 e 20:30, ou
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seja, durante este período há uma taxa maior a ser paga pela energia consumida pelo fato de que
durante este período há uma maior demanda de energia elétrica do que no outro período chamado
de horário fora de ponta.
Considerando os dois condicionadores de ar:
2 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑟 = 2 𝑥 2.340𝑊 = 4.680𝑊 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎.
Realizando o desligamento durante a três horas por dia:
4.680𝑊 𝑥 (3 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑎) = 14,04 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑒 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎.
Considerando vinte e dois dias letivos por mês:
14,04 𝑘𝑊ℎ 𝑥 (22 𝑑𝑖𝑎𝑠) = 308,88 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑒 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙.
Financeiramente, considerando uma tarifa média de R$ 0,40 por kWh, haveria uma economia para
apenas uma sala de aula de aproximadamente:
308,88 𝑘𝑊ℎ 𝑥 (𝑅$ 0,4 𝑑𝑖𝑎𝑠) = 𝑅$ 123,552 𝑑𝑒 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙.

5. CONCLUSÕES
Em uma instituição de ensino, como o caso do campus do IFRN em Mossoró/RN, há uma
predominância do consumo de energia elétrica por meio dos condicionadores de ar, sendo
impactante qualquer economia que se faça no sentido de reduzir seu uso, principalmente nos
horários em que a tarifação é mais elevada.
Neste trabalho buscamos investigar se o desligamento dos aparelhos de ar condicionado
durante o início do turno matutino e no final do turno vespertino, influenciam significativamente
no conforto dos alunos e do professor em uma sala de aula típica do IFRN – campus Mossoró, e qual
seria a economia de energia alcançada no final do mês caso esse desligamento ocorresse
diariamente durante um período de vinte e dois dias letivos em um mês. Para tanto, foram
realizadas medições simultâneas de temperatura e umidade no interior da sala sem ar refrigerante
e na região exterior do ambiente de aula, sendo o primeiro experimento realizado no dia 18 de
setembro de 2015 e a outro no dia 26 de novembro de 2015. A partir dos resultados das medições
obtidas, buscou-se determinar em que momento a refrigeração do ar passou a ser um fator decisivo
para o bem-estar dos envolvidos. Com esses dados, e com um simples questionamento às pessoas
presentes na sala sobre sua sensação individual de conforto, objetivamos determinar um horário,
no início do turno matutino, a partir do qual poderia ser feito o acionamento do ar condicionado e
um horário, no final do turno vespertino, a partir do qual poderia ser feito o seu desligamento, de
modo a não gerar desconforto para os alunos e para o professor. Deve-se salientar, que, para uma
maior precisão dos resultados obtidos, deve-se traçar um perfil sazonal completo sendo a
amostragem realizada em diferentes meses de um ano. Além disso, no caso específico dos
experimentos realizados, não houve uma mensuração da sensação térmica, sendo feito apenas
questionamentos para as pessoas no recinto sobre a sua sensação pessoal de conforto. Cabe
salientar, ainda, que o estudo deve ser aprofundado para analisar a carga térmica das diversas salas,
a adequação dos modelos e das posições dos condicionadores de ar das salas de aula, e verificar as
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possibilidades de ajustes dos mesmos, como já tem sido discutido pela comissão de eficiência
energética do campus.
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FONTE LINEAR DE TENSÃO COM MÚLTIPLAS SAÍDAS INCLUINDO A SUPERVISÃO DA
TEMPERATURA DO REGULADOR INTEGRADO LM317 VIA ARDUINO
Murilo Tomaz Rocha1, Maria Aparecida Souza Silva2, Ana Kelly Nobre Costa³, Dennys Lopes Alves4
E-mail: murilo_t_rocha@hotmail.com 1; cidinha.sil16@gmail.com 2 ; anakelly.ka@gmail.com³;
dennys.alves@ifrn.edu.br 4

RESUMO
Desenvolvemos uma fonte linear na qual seus tap’s de
saída podem ser habilitados via chave rotativa,
contemplando 8 possibilidades distintas para tensão de
saída, a saber: 3, 5, 6, 9, 12, 15, 18 e 24 Volts. Os valores
escolhidos correspondem as tensões mais usualmente
empregadas na alimentação de circuitos eletrônicos
diversos. Além das saídas reguladas, disponibilizamos aos
usuários uma saída DC não regulada com tensões
próximas a 35 Volts. Objetivando conferir maior
confiabilidade ao nosso hardware foi implementado um
circuito de monitoramento e controle da temperatura de
trabalho do regulador de tensão integrado LM317,
através do funcionamento conjunto de um cooler de
arrefecimento e um sensor de temperatura LM35. O
monitoramento é realizado através da porta analógica de
entrada e o acionamento do cooler ocorre a partir de um
sinal de comando enviado por uma porta digital de saída,

ambas da plataforma de desenvolvimento de software e
hardware de fonte aberta Arduino UNO. Como interface
gráfica de usuário, destinada ao recebimento de dados
utilizamos a própria IDE do Arduino, mais especificamente
seu monitor serial. Como forma de compatibilizar as
tensões provenientes da fonte com os níveis de tensão
suportados pelo ATMega 328P, foi dimensionado um
circuito de interface implementado na forma de um
divisor de tensão resistivo associado a um buffer com o
circuito integrado LM741. De forma análoga, uma
interface transistorizada foi utilizada para promover o
acionamento do cooler de arrefecimento. Por último,
antes da montagem do protótipo na matriz de contatos
foram realizadas simulações dos circuitos e interfaces de
potência com o software Multisim 12.0 da National
Instruments®.

PALAVRAS-CHAVE: Fonte Linear, LM317, Arduino Uno, LM35, Multisim.

LINEAR VOLTAGE SUPPLY WITH MULTIPLE OUTLETS INCLUDING SUPERVISION OF
INTEGRATED REGULATOR TEMPERATURE LM317 VIA ARDUINO
ABSTRACT
We developed a linear source for which its tap output's
can be enabled via rotary switch, comprising 8 different
possibilities for the output voltage, namely 3, 5, 6, 9, 12,
15, 18 and 24 volts. The values chosen correspond
tensions more usually employed in power various
electronic circuits. In addition to the regulated outputs
provide users with a DC output unregulated voltages near
35 volts. Aiming to provide greater reliability to our
hardware was implemented a circuit monitoring and
control of integrated voltage regulator LM317 working
temperature through the joint operation of a cooling
cooler and LM35 temperature sensor. Monitoring is
accomplished by input analog port and the cooler the
drive occurs from a command signal from a digital output
port, both the software development platform and open

source hardware Arduino UNO. As graphical user
interface, designed to receive data used to own Arduino
IDE, specifically your serial monitor. In order to match the
voltages from the source with voltage levels supported by
ATMega 328P, it has been designed an interface circuit
implemented as a resistive voltage divider to a buffer
associated with the LM741 integrated circuit. Similarly,
one transistor interface is used to promote the activation
of the coolant cooler. Finally, prior to assembly of the
prototype in the breadboard circuit simulations were
performed and power interfaces with Multisim 12.0
software from National Instruments®.
.

KEYWORDS: Linear Source, LM317, Arduino Uno, LM35, Multisim.
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1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho busca estabelecer uma correlação entre a eletrônica embarcada e um
circuito analógico clássico, uma fonte de tensão linear. Neste artigo desenvolvemos uma fonte
linear na qual seus tap’s de saída podem ser habilitados via chave rotativa, contemplando 8
possibilidades de tensão de saída, a saber: 3, 5, 6, 9, 12, 15, 18 e 24 Volts.
Objetivando conferir maior confiabilidade ao nosso hardware foi implementado um circuito
de monitoramento da temperatura do regulador de tensão integrado LM317, através do
funcionamento conjunto de um cooler de arrefecimento e um sensor de temperatura LM35. As
tensões de saída dos principais blocos da fonte também são monitoradas, sendo estas: tensão na
saída da ponte retificadora, tensão na saída do filtro capacitivo e tensões de entrada e saída do
regulador de tensão integrado.
A opção pela plataforma Arduino fundamenta-se pelo fato da mesma dispensar o uso de
hardwares programadores, bem como não necessitar de porta serial dedicada, visto que pode ser
programado utilizando-se qualquer uma das portas USB do PC (MCROBERTS, 2011).
O circuito proposto destina-se a aplicações de natureza didática visto que possibilita a
integração de diferentes componentes curriculares, quais sejam: eletricidade instrumental,
eletrônica analógica, digital e programação estruturada.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Mesmo com o advento das fontes de alimentação chaveadas, as fontes de alimentação
lineares ainda têm seu espaço dentro do conjunto de circuitos clássicos da eletrônica analógica, face
as suas inúmeras aplicações em equipamentos eletrônicos de diversas funcionalidades (REIS, 2011).
Boa parte destes últimos requer uma tensão contínua para funcionar, mesmo que utilizem a rede
elétrica como entrada, podendo, portanto, ser alimentados por tensões DC provenientes de fontes
lineares (CAPUANO, MARINO, 1998).
Avaliando sob o prisma dos conversores estáticos, uma fonte linear destina-se a converter a
tensão alternada da rede AC em uma tensão contínua (DC), podendo, portanto, ser enquadradas no
grupo dos circuitos conversores AC/DC (REIS, 2011). Um melhor entendimento pode ser obtido
dividindo-se tal conversor em blocos funcionais, tal qual o diagrama de blocos apresentado na
Figura 1 abaixo:

Figura 1: Diagrama de blocos de uma fonte linear, disponivel em: < http://www.electronica-pt.com/fontesalimentacao> , acesso em: 25/08/2015.

A fim de conferir maior robustez a fonte, podem ser incluídos circuitos de comando (chaves
e interruptores), proteção (fusíveis) e sinalização (led’s), além de circuitos com funcionalidades
ainda mais específicas tal qual os circuitos propostos mais adiante neste artigo. Outras aplicações
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para as fontes lineares incluem a alimentação de circuitos digitais, circuitos transistorizados e
circuitos integrados das famílias TTL e CMOS (TORRES,2002). Abaixo a representação simplificada
do funcionamento de uma fonte linear a partir dos seus respectivos blocos construtivos, conforme
apresentado na Figura 2 abaixo.

Figura 2: Diagrama de blocos de fonte linear com circuito de comando e proteção, disponível em: <
http://pt.slideshare.net/MarioTimotius/fontes-de-alimentao >, acesso em: 03/09/2016.

Os requisitos de projeto associados as fontes lineares buscam assegurar uma saída isenta de
ruídos e oscilações de tensão, vislumbrando a obtenção de uma tensão contínua de valor prédeterminado e que seja autônoma em relação a corrente a ser disponibiliza em sua saída
(MARKUS,2000). Deve ainda ser imune a variações da temperatura ambiente e principalmente a
distúrbios na tensão da rede CA de entrada (REIS, 2011). No projeto de fontes lineares devem ser
contemplados aspectos tais quais: regulação, filtragem, retificação, potência e níveis de ripple.

3. METODOLOGIA
3.1 Materiais e equipamentos
Na montagem da fonte foram utilizados diversos componentes/dispositivos
eletroeletrônicos, sendo que alguns destes estão listados nas Tabelas 1 e 2 apresentadas a seguir.
Tabela 1: Lista de materiais utilizados na montagem dos circuitos auxiliares propostos para fonte.

Item

Dispositivo

1
2
3
4
5
6
7
8

Placa de desenvolvimento
Sensor de temperatura
Amplificador operacional
Microventilador (Cooler)
Resistor
Resistor
Diodo Zener
Diodo

Valor nominal /
referência
Arduino Uno R3
LM35
LM741
12 V
2
1
1N4733A
1N4001

Unidade

Quantidade

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
MΩ
MΩ
Unidade
Unidade

1
1
1
1
1
1
1
1

Tabela 2: Lista de materiais necessários a montagem do circuito base da fonte.
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Item

Dispositivo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16

Resistor ¼ W
Resistor ¼ W
Resistor ¼ W
Resistor ¼ W
Resistor ¼ W
Potenciômetro
Potenciômetro
Potenciômetro
Potenciômetro
Potenciômetro
Capacitor eletrolítico
Capacitor cerâmico
Capacitor eletrolítico
Transformador
Circuito regulador de tensão
integrado
Led
Diodo Retificador

17
18
19

Valor nominal /
referência
220
820
1K8
3K9
330
1
5
5
10
10
2200 / 50
100
470
110 -220 V / 12+12 V –1 A

Unidade

Quantidade

Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
KΩ
KΩ
KΩ
KΩ
KΩ
µF / V
nF
µF
Unidade

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

LM317

Unidade

1

Verde 5mm
1N4007

Unidade
Unidade

1
6

A partir de exemplos e circuitos propostos na literatura técnica constante nas referências de
nosso artigo, realizamos a seleção dos circuitos base a serem modelados e montados. A simulação
computacional foi realizada no software N.I. Multisim 12.0.

3.2 Métodos e procedimentos
Por tratar-se de uma fonte de alimentação regulada a mesma deve fornecer em sua saída
uma tensão contínua que seja praticamente imune as variações de tensão da entrada da rede AC,
aspecto que confere uma elevada relevância aos blocos funcionais de filtragem e regulação (REIS,
2011).
A etapa de filtragem destina-se a reduzir o valor da componente alternada do sinal oriundo
da etapa de retificação e a regulação destina-se, a partir da tensão contínua proveniente do filtro,
a produzir uma tensão praticamente isenta de ripple, mantendo constante seu nível de saída,
absorvendo eventuais variações na entrada ou na carga conectada nos bornes de saída da fonte
(TORRES,2002).
Comercialmente estão disponíveis reguladores de tensão na forma de circuitos integrados,
aspecto que facilita bastante o projeto e a montagem da etapa de regulação das fontes lineares,
quando comparamos com montagens que utilizam componentes discretos (TORRES,2002). No caso
do nosso circuito a etapa de regulação ficou a cargo do integrado LM317. A Figura 3 a seguir mostra
a identificação dos pinos deste regulador de tensão linear integrado. Abaixo, na Figura 4, têm-se o
diagrama esquemático do circuito base da fonte proposta em nosso artigo, implementada no
software Multisim 12.0.
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Figura 3: Terminais do LM317, disponível em: < http://www.arduinoecia.com.br/2015/06/moduloregulador-tensao-lm317-step-down.html >, acesso em 15/08/2016.

Figura 4: Circuito base da fonte de múltiplas saídas.

A análise do diagrama da Figura 4 nos permite identificar as etapas de transformação
(transformador 110 – 220 V / 12 + 12 V – 1 A), retificação, filtragem e regulação. A etapa de
retificação ocorre em onda completa com 4 diodos 1N4007 (VRRM= 1000 V e I0= 1 A) ligados em
ponte. A filtragem é de natureza capacitiva, através de um capacitor eletrolítico com especificações
de 2200μF / 50 V e por último a regulagem foi implementada a partir do regulador integrado LM317
capaz de trabalhar dentro do range de 1,25 a 40 Volts com corrente de 1,5 a 3 Amperes, tipicamente.
Em nossa montagem optamos por um regulador com involucro de plástico, para redução do custo
total do projeto.
Diferentes valores de tensão DC regulada podem ser obtidas a partir da seleção, via chave
rotativa, de uma das 8 posições (Tap’s) disponíveis. Para proporcionar um ajuste mais preciso das
tensões na saída do regulador ajustável, ao invés de resistores fixos foram utilizados mini
potenciômetros interligados, via chave rotativa, ao pino central do integrado. Para um ajuste mais
sensível, passamos posteriormente a utilizar trimpot’s no lugar de potenciômetros. Opcionalmente,
está disponível uma saída não regulada derivada diretamente da saída do filtro capacitivo capaz de
fornecer tensões próximas de 35 Volts.
Em termos de confiabilidade, espera-se que uma fonte de tensão seja capaz de garantir uma
saída isenta de ruídos e flutuações de tensão, ou seja, apresentando uma tensão contínua prédeterminada e que seja independe da corrente a ser disponibiliza em sua saída (CAPUANO,
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MARINO, 1998). Deve ainda ser imune a variações de temperatura ambiente e principalmente a
distúrbios na tensão da rede CA de entrada (MARKUS,2000).
A fim de atender as premissas descritas no parágrafo anterior, nosso trabalho propõe
algumas melhorias ao circuito base, principalmente no que se refere ao monitoramento do correto
funcionamento dos blocos que constituem a fonte e sobretudo no controle do comportamento do
regulador de tensão integrado, no que se refere a sua temperatura de operação.
Em razão da etapa de regulação de tensão dissipar muita temperatura a depender da carga
a ser conectada na saída da fonte, tendo em vista ainda que circuitos integrados submetidos a
elevadas temperaturas passam a se comportar de modo instável (MARKUS,2000), optamos por
implementar um circuito auxiliar destinado a monitorar e resfriar o LM317, caso sua temperatura
se eleve.
O circuito proposto permite que o regulador trabalhe com valores de corrente próximos aos
seus limites de operação por um maior período de tempo, mesmo que um dissipador de calor esteja
conectado ao integrado, sem que o circuito de proteção interna do regulador seja atuado. Para
consecução desta funcionalidade, integramos a fonte apresentada na Figura 4 um circuito com
sensor de temperatura LM35 que envia, através de uma entrada analógica, um sinal ao micro
controlador, que a depender da informação recebida ativará um cooler para resfriar a etapa de
regulação.
Por fim, para monitorar o correto funcionamento dos blocos que constituem a fonte, além
de facilitar eventuais ações de manutenção, implementamos um circuito de leitura dos valores de
tensão analógicos na saída do retificador, do filtro e na entrada e saída do regulador integrado.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1.

Circuito de monitoramento da temperatura

As Figuras 5 e 6 abaixo, nos permitem visualizar, respectivamente, o datasheet do sensor de
temperatura de precisão LM 35, a representação da interligação deste sensor com a entrada
analógica do Arduino Uno e os resultados apresentados na tela do monitor serial da IDE do Arduino.
Através do sensor LM 35 podemos medir temperaturas entre -55 °C a 150 °C (MCROBERTS, 2011).

Figura 5: Interligação do LM35 a porta analógica da plataforma Arduino.
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Figura 6: Monitor serial da IDE da plataforma Arduino apresentado os valores de temperatura associados
ao regulador de tensão LM317.

4.2.

Circuitos de leitura de tensão e acionamento do cooler de resfriamento

Para efetuar a leitura dos valores de tensão provenientes dos blocos constituintes da fonte
foram utilizados os circuitos apresentados na Figura 7, destinados a compatibilizar as tensões
coletadas com os valores suportados pelas entradas do micro controlador, portanto tratam-se de
circuitos de interface de tensão. A partir do circuito de monitoramento da temperatura, ilustrado
na Figura 5, caso está se eleve acima de um patamar predefinido um cooler de resfriamento deve
ser ligado. O circuito destinado a esta finalidade é apresentado na Figura 8.

Figura 7: Interfaces para leitura de tensão da fonte.
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Figura 8: Interfaces para acionamento do cooler de refrigeração da fonte.

4.3.

Montagem no protoboard e respectivos resultados experimentais

As Figuras 9 e 10 nos permitem visualizar a montagem do circuito base, realizada em um
protoboard. Pode-se observar a redução de espaço físico associada a substituição dos
potenciômetros por trimpot’s, conforme descrevemos anteriormente. Por fim a Figura 11
demonstra os resultados obtidos em cada posição da chave rotativa, bem como da saída DC não
regulada. Os valores apresentados foram obtidos através de medição realizada com o multímetro
de bancada DM8045 do fabricante Politerm®. A Tabela 3 e a Figura 12 nos permitem estabelecer
um comparativo entre os valores esperados e aqueles obtidos experimentalmente.

Figura 9: Circuito utilizando potenciômetros montado na matriz de contatos.

Figura 10: Circuito utilizando trimpot’s montado na matriz de contatos.
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Figura 11: Resultados das tensões para cada posição da chave.
Tabela 3: Comparativo entre os valores teóricos e os valores experimentais medidos no protoboard.

Item

Descrição

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Chave na posição 1
Chave na posição 2
Chave na posição 3
Chave na posição 4
Chave na posição 5
Chave na posição 6
Chave na posição 7
Chave na posição 8
Saída DC não regulada

Valor teórico (V) Valor medido (V) Desvio percentual (%)
3,000
5,000
6,000
9,000
12,000
15,000
18,000
24,000
35,00

2,800
5,268
6,070
8,870
11,680
15,330
18,420
22,700
31,120

6,667
5,360
1,167
1,444
2,667
2,200
2,333
5,417
11,086

Tensões Teóricas x Tensões Medidas
Saída DC não regulada
Chave na posição 8
Chave na posição 7
Chave na posição 6
Chave na posição 5
Chave na posição 4

Chave na posição 3
Chave na posição 2
Chave na posição 1
0,000

5,000

10,000

15,000

Valor Medido

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

Valor Teórico

Figura 12: Comparativo de valores de tensão da fonte montada.
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5. CONCLUSÃO
Apesar dos inúmeros contratempos e dificuldades ocorridas durante as montagens e testes
realizados no laboratório, podemos observar uma consonância entre os valores teóricos esperados
e os valores medidos experimentalmente. Estas atividades contribuíram decisivamente para
solidificar o aprendizado dos conceitos correlacionados as áreas de microeletrônica e programação
estruturada.
Desconsiderando as incertezas inerentes as montagens em matriz de contatos, bem como
as imprecisões associadas aos instrumentos utilizados, os resultados obtidos atestam a eficácia do
modelamento realizado e o êxito de nosso projeto.
Como proposta de trabalho futuros nos propomos a apresentar os valores de tensão e de
temperatura da fonte em um display LCD 16 x 2, de modo a agregar uma maior portabilidade ao
circuito. O referido display apresentaria ainda os valores instantâneos da tensão associada a cada
posição da chave rotativa.
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RESUMO
O cultivo de plantas em estufas permite que diferentes
culturas sejam implementadas em regiões diferentes de
suas de origem, já que é possível o controle de um
microclima que satisfaça a necessidade de cada produção
agrícola. Esse projeto tem como objetivo a construção de
um protótipo para implementar um sistema de controle e

monitoramento de uma estufa para controle do
microclima para a região do semiárido nordestino. O
protótipo foi desenvolvido utilizando a plataforma
Arduino® para leitura dos dados obtidos pelos diversos
sensores e para o controle dos elementos de regulação do
microclima.

PALAVRAS-CHAVE: estufa, automação, Arduino®.

PROTOTYPE FOR CONTROL AND MONITORING OF A GREENHOUSE FOR
OPTIMIZATION OF IRRIGATION
ABSTRACT
Growing plants in greenhouses allows different cultures
be implemented in different regions of their origin, since
it is possible to control a microclimate that satisfies the
needs of each agricultural production. This project aims to
build a prototype for implementing a control and

monitoring system for a greenhouse microclimate control
for the northeastern semi-arid region. The prototype will
be developed using the Arduino® platform for reading the
data from the various sensors and to control the
microclimate regulatory elements.

KEYWORDS: greenhouse, automation, Arduino®.
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1. INTRODUÇÃO
A agricultura em ambientes abrigados remonta o período do império romano, em que foi
utilizado métodos artificiais para acelerar o crescimento e melhorar a qualidade de uma espécie de
vegetal. A primeira estufa moderna surgiu na Itália durante o século XVI e o conceito rapidamente
se espalhou para a Holanda e a Inglaterra, como uma alternativa para enfrentar o rigoroso inverno.
Hoje as estufas agrícolas dispõem de equipamento microprocessados para monitoramento
e controle das diversas variáveis ambientais e são programados para garantir o microclima ideal
para desenvolvimento das espécies cultivadas.
Os microcontroladores são pequenos computadores destinados a uso específico sendo na
maioria das vezes programados para execução de uma determinada atividade com começo e fim
pré-determinado. Os microcontroladores mais conhecidos são os das plataformas Arduino® e PIC®.
O Arduino® é uma plataforma de hardware open source, projetada sobre os
microncontroladores da linha ATMEL, que pode ser programado através de uma linguagem de
programação similar ao C/C++. Existem vários modelos de Arduino® que variam de acordo com o
poder de processamento e a quantidade de portas disponíveis para uso. Essas portas podem ser
utilizadas para controle de motores ou receber dados de sensores.
Os sensores são dispositivos capazes de perceber a variação de uma grandeza física
qualquer, entretanto a capacidade de correlacionar essa variação com alguma outra grandeza o
caracteriza como um transdutor.
Uma estufa monitorada e controlada automaticamente com o uso do microprocessador
pode servir para a implantação de fazendas urbanas ou para melhorar a vida das comunidades
rurais. A horticultura nas estufas atrelada a meios de agregação de valor ao produto, juntamente
com mecanismos de agricultura familiar são saídas para impulsionar a vida no campo de regiões
menos favorecidas em termos sociais e climáticos.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Estufas
As estufas são estruturas que tem por intuito propiciar um microclima favorável para o
desenvolvimento de culturas. É utilizada desde o século XVII permitindo o cultivo de plantas que
normalmente não se adaptariam a determinadas condições edafoclimáticas de algumas regiões
(LITJENS, 2009). Desde o seu surgimento, as técnicas e estruturas das estufas vêm evoluindo. Sabese que atualmente as pesquisas são voltadas na sua maioria para a automação dos processos de
controle do plantio, além da utilização de métodos e equipamentos capazes de manipular variáveis
climáticas, criando um microclima para a estufa. Este microclima é um conjunto de variáveis
ambientais como temperatura, iluminação, umidade relativa, ventilação, nível de CO2 etc.
A Holanda e a Espanha são os países onde há maior concentração de estufas na Europa. “O
cultivo protegido permite ao produtor controlar a temperatura e a luminosidade, reduzir o uso de
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defensivos e de água e aumentar a produtividade” diz Cecília Stanghellini, professora da
Universidade de Wageningen, da Holanda. De acordo com ela, na Holanda um metro quadrado de
estufa com plantio de tomates produz quinze vezes mais que um metro quadrado em campo aberto
usando a mesma quantidade de água (FRANCO, 2014).
Os principais fatores climáticos que devem ser observados no controle de uma estufa são:
temperatura, umidade e irrigação.
2.1.1 Temperatura
A variação da temperatura influencia no desenvolvimento das espécies vegetais por
interferir em processos como transpiração, respiração, fotossíntese, germinação, crescimento,
floração e frutificação (CERMEÑO, 2005). Cada planta necessita de uma faixa de temperatura
específica para que seu ciclo de funcionamento não seja alterado, fora desta faixa suportável, a
planta apresenta perda de viveza e morte. O controle de parâmetros como ventilação, luminosidade
e nebulização podem servir de artifícios para o controle da temperatura do ambiente da estufa.
2.1.2 Umidade
A umidade relativa do ar varia com a temperatura e representa a quantidade de água em
forma de vapor presente na atmosfera em relação à quantidade máxima que poderia existir nas
mesmas condições de temperatura (CGE,2011). Valores de umidade altos dificultam o processo de
evaporação e valores muito baixos interferem na etapa de fotossíntese da planta. A umidade pode
ser controlada variando a ventilação e a temperatura.
2.1.3 Irrigação
Existem diversos tipos de irrigação como irrigação por gotejamento, por nebulização e por
aspersão. O gotejamento é uma forma de irrigação que despeja gotas continuamente sobre as
plantas. A aspersão espalha água sobre todo um ambiente e a nebulização produz uma névoa no
ambiente. Além desse papel de contribuir diretamente na fotossíntese, a água serve também para
controlar fatores ambientais como umidade e temperatura. Resfriamento por evaporação de água
é uma das formas mais baratas e de boa eficiência para diminuir a temperatura. Embora aumente
a umidade, saturando o ambiente com água, a alta temperatura faz com que haja um equilíbrio na
umidade e temperatura.
Para o controle das variáveis para este projeto serão utilizados microcontroladores da família
ATMEL, na plataforma Arduino® e sensores específicos. Os itens seguintes tratarão de introduzir e
explicar esses elementos.

2.2 Arduino®
Assim como em qualquer dispositivo programável, a plataforma Arduino® necessita que os
programas sejam desenvolvidos em uma linguagem de programação, compilados e,
posteriormente, transferidos para o Arduino®, de modo que seja possível a execução dos comandos
utilizados no programa. Com o intuito de facilitar e tornar o processo mais produtivo, é utilizado um
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programa denominado ambiente integrado de programação, comumente chamado de IDE, do
inglês Integrated Development Environment (OLIVEIRA, ZANETTI, 2015).

2.3 Sensores e Atuadores
Os sensores sãos dispositivos capazes de perceber a variação de uma grandeza física
qualquer, entretanto a capacidade de correlacionar essa variação com alguma outra grandeza o
caracteriza como um transdutor.
A averiguação do efeito do transdutor pode ser de forma visual, como em um termômetro
de mercúrio ou de forma mais elaboradas, sendo fáceis de manipular e utilizar os sinais em plantas
de automação e controle. Esta facilidade ocorre quando o transdutor é capaz de converter o sinal
de variação (entrada) em um sinal elétrico (de saída) correlacionado com a grandeza física, como
sensores de temperatura que possuem sua resistividade atrelada à temperatura.
Para o objetivo deste projeto serão abordados os sensores de temperatura e umidade.
2.3.1 Sensores de temperatura
Os sensores de temperatura são empregados em diferentes ambientes, desde os
residenciais até os industriais. Eles podem ser classificados em quatro grupos diferentes:
termorresistência, termistores, semicondutores em circuito impresso e os pares termoelétricos.
Neste trabalho foram utilizados os sensores construídos com semicondutores.
Os sensores de temperatura semicondutores em circuito impresso remetem aos
transdutores construídos em circuitos integrados. Os sinais de saída podem ser tanto na forma de
tensão ou de corrente elétrica, sendo que alguns deles já entregam um sinal digital, pronto para ser
lido diretamente por um microcontrolador, por exemplo. Esses sensores podem fornecer sinais de
saída proporcional à medida em Kelvin (LM135, LM235, LM335), outros podem fornecer o sinal em
função da medição em graus Celsius como o LM35 ou LM45.
2.3.2 Sensores de temperatura e umidade
Esse tipo de sensor agrega um termistor do tipo NTC e um sensor de umidade, calibrados de
fábrica com coeficientes armazenados em memória interna.
Os modelos mais comuns são o DHT11, o DHT22 e o HS1101. O DHT11 tem sua saída baseada
na conversão do valor medido para o valor digital com 8 bits, propiciando uma resolução máxima
de 0,1% e precisão de +/- 2 °C. Para a umidade ele opera entre 20 e 90% e possui uma precisão de
+/- 5,0% UR. O modelo DHT22 possui faixa de operação de temperatura entre -40 °C a +80 °C e
umidade relativa de 0 a 100%. O sensor HS1101 é um sensor capacitivo e possui comunicação
analógica, necessitando de um circuito de transdução.
Além dos sensores de umidade relativa, pode-se citar os sensores de umidade do solo e de
detecção de chuva.
A maioria dos sensores de umidade do solo funcionam medindo a condutividade da terra.
Normalmente são construídos por duas sondas para passar corrente através do solo, o qual se
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comporta como uma resistência em função da umidade. A Figura 1 apresenta os sensores DHT11 e
de umidade do solo comercial.

a)

b)

Figura 1: Sensores de umidade - a) DHT11; b) umidade do solo.

Os sensores de chuva podem ser baseados em placas de circuitos impresso com trilhas
condutores. Quando as gotículas de água caem entre duas trilhas condutores, a resistência da placa
varia de acordo com a quantidade de água.
Outra variável muito importante e utilizada no controle de estufas é a medição do nível do
reservatório. Essa leitura torna possível avaliar o volume estocado no tanque de armazenamento e
manter a segurança e o controle de alguns processos onde o nível não pode ultrapassar
determinados limites, como por exemplo, a bomba de irrigação que pode ser danificada caso
funcione sem água no reservatório. Os métodos mais comuns de medição de nível são: medição de
nível direto, indireto ou de nível descontínua.
2.3.3 Sensores de nível de água
A medição direta pode ser feita medindo-se diretamente a distância entre o nível do produto
e um referencial previamente definido. Neste tipo de medição podemos utilizar a observação visual,
como por exemplo, réguas, gabaritos, visores de nível, boias ou flutuadores, ou até mesmo através
da reflexão de ondas ultrassônicas pela superfície do produto (SILVA, SOMMAGIO, 2010).
Na medição indireta, o nível é medido indiretamente em função de grandezas físicas a ele
relacionadas, como por exemplo, pressão, empuxo e propriedades elétricas. Na medição
descontinua, tem-se apenas a indicação apenas quando o nível atinge certos pontos especificados,
como por exemplo, condições de alarmes de nível alto ou baixo (CASSIOLATO, 2005).

3. METODOLOGIA
Para efetuar o monitoramento e controle da estufa foram medidas as variáveis de umidade
do solo, umidade do ar, temperatura ambiente e nível de água no reservatório. Além disso, foi
desenvolvido um circuito de acionamento de uma bomba para irrigação. Os itens abaixo tratam de
explicar os procedimentos para adquirir esses dados e executar o controle da bomba.
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3.1 Sensor de umidade do solo
Para a aquisição da umidade do solo foi desenvolvido um sensor baseado na medição da
resistência elétrica do solo para determinar sua umidade. Os materiais utilizados foram: elementos
condutores para condução da corrente no solo, béquer para o armazenamento da terra durante
teste, seringa para dosagem da água, multímetro digital, resistor cerâmico de 10 kΩ e Arduino®
ATmega 2560;
O circuito do sensor foi definido como um divisor de tensão, como apresentado na Figura 2.
Os pontos representados por “+” e “-” são os pólos dos elementos condutores no solo e o ponto
“A0” é a entrada analógica do Arduino® em que serão lidos os valores de tensão no solo.

Figura 2: Divisor de tensão para o sensor de umidade do solo.

Com o circuito montado, foi feita a etapa de calibração. Para isso, foi pesado e seco em estufa
100 gramas de solo. Então foi feito a adição gradativa de 5 ml de água e a leitura da tensão
respectiva entre os terminais. Essa adição foi feita até que foi detectado a estabilização da leitura
de tensão, indicado a saturação do sensor. Esse valor foi detectado quando foi atingido 40% de
umidade, como pode ser visto na Figura 3.

Figura 3: Resistência do solo x Umidade relativa do solo.

O último passo foi o de calibrar o sensor utilizando um modelo comercial, como o
apresentado na Figura 1 b). Para isso foi utilizado um programa executado no Arduino® que lia os
dois sensores, que estavam localizados no mesmo ponto, e exibia a umidade relativa de ambos.
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3.2 Sensor de nível de água
Para o reservatório da estufa era necessário apenas o detectar se o nível atinge o ponto de
máximo ou de mínimo, sendo assim a medição é descontinua por meio de condutores. Essa medição
é versátil, sem partes móveis e a faixa de medição é extensa, limitada apenas pelo comprimento
físico dos eletrodos. Esta é constituída por um ou mais eletrodos que passam a conduzir pela água,
de modo que a condutividade do líquido deve ser considerada no circuito. Para amplificar o sinal
emitido quando o eletrodo é molhado pode se utilizar transistores, dispositivos de junção bipolar
que quando polarizados corretamente amplificam a corrente.
Para a realização do sensor de nível, foram utilizados os seguintes materiais: reservatório
plástico para o armazenamento da água com 2 litros, elementos condutores para detecção dos
níveis, 2 Resistores de 22 kΩ, 2 Resistores de 2.2 kΩ, 2 Transistores BC548, 2 LEDs para indicação
dos níveis.
O primeiro passo foi acoplar as pontas condutores ao reservatório nos pontos de mínimo e
máximo desejados, em seguida foi montado o circuito elétrico para o teste. O esquema elétrico do
circuito de detecção foi montado de acordo com a Figura 4.

Figura 4: Circuito de detecção de nível da água no reservatório.

Os pontos indicados por “baixo” e “alto” representam os condutores que estão dentro do
reservatório. Os pontos “D30” e “D31” são portas digitais do Arduino® que detectam os níveis do
reservatório e, de acordo com o programa executado, previnem que a bomba seja acionada sem
água suficiente.

3.3 Acionamento da bomba de água
A bomba utilizada na irrigação é uma bomba para reservatório de água para para-brisa com
tensão contínua de operação de 12 V. O esquema elétrico de acionamento é o apresentado na
Figura 5, com o transistor TIP31 e um resistor de 3.3 kΩ. O ponto identificado por “D22” é a porta
digital do Arduino® que servirá de chave para a bomba, em função da umidade do solo e dos níveis
do reservatório.
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Figura 5: esquema de acionamento da bomba elétrica

3.4 Sensor de umidade do ar e temperatura ambiente DHT11
A medição das variáveis de umidade do ar e temperatura ambiente foi feita utilizando o
sensor comercial DHT11, conectado à porta analógica “A1” do Arduino®, apresentado na Figura x,
que fornece as informações de umidade relativa do ar e temperatura ambiente, sem ter a
necessidade de nenhum circuito adicional, somente a leitura pelo Arduino®.
O item a seguir irá apresentar os resultados obtidos do funcionamento do protótipo, com os
testes de cada etapa e o funcionamento com todos os sensores em conjunto.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 Umidade do solo
Utilizando o Arduino® ATmega 2560, foram comparados os valores entre o sensor construído
pelo grupo com o sensor de modelo comercial apresentado na Figura x. Os resultados apresentaram
uma diferença de 2% entre o modelo construído e o comercial. Na situação de teste, o sensor
desenvolvido apresentou leituras de 27% de umidade relativa do solo, enquanto o comercial
indicava 29%. Essa diferença pode ser devido ao material condutor diferente entre eles,
apresentando uma melhor condução no sensor comercial.

4.2 Nível do reservatório
O sensor foi testado com a simples adição de água no reservatório e verificando o acionando
dos LEDs indicadores e a recepção dos sinais pelas portas digitais do microcontrolador. O
monitoramento mostrou-se eficiente e atendeu a necessidade deste trabalho, que é de prevenir
que a bomba seja acionada sem água suficiente no reservatório.

4.3 Temperatura ambiente e umidade do ar
Como especificado no Item 3.4, a leitura das variáveis fornecidas pelo DHT11 é obtida pelo
Arduino® e apresentadas pelo “Monitor serial” na interface de desenvolvimento do
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microcontrolador. Os valores indicados durante o teste estavam dentro do esperado para o
ambiente e confirmaram que o sensor estava funcionando adequadamente.

4.4 Teste de controle e monitoramento
Antes de iniciar os testes, os componentes foram anexados a uma placa de prototipagem
com o objetivo de reduzir os possíveis pontos de falha. A estrutura de teste é apresentada na Figura
6.

Figura 6: Estrutura de teste dos sensores.

O funcionamento do conjunto de controle e monitoramento foi feito utilizando uma
jardineira, em que foi instalado o sensor de umidade do solo e a mangueira de irrigação conectada
a bomba. O solo da jardineira no primeiro momento estava seco, nessa condição, a bomba deve ser
acionada enquanto a umidade do solo esteja abaixo de 50%. O reservatório não foi completamente
cheio para que possa ser verificada a condição de parada de segurança detectada pelo sensor de
nível.
O monitoramento das variáveis de temperatura ambiente, umidade relativa do ar e do solo
são apresentadas no “Monitor serial” da interface de desenvolvimento. A Tabela 1 apresenta uma
série dos dados visualizados.
Tabela 2: Estudo da influência do tempo na degradação da glicose.

Umidade relativa do ar (%)
41,0

Umidade relativa do solo (%)
1,4

Temperatura ambiente (°C)
27,0

Todo o funcionamento de teste foi dentro do previsto e comprovou que os circuitos e o
código desenvolvidos atenderam o objetivo inicial deste trabalho.

5. CONCLUSÕES
O desenvolvimento de tecnologias para o setor de produção agrícola, principalmente para o
pequeno produtor, ainda é muito incipiente no Brasil, mesmo com toda a possibilidade de aumento
de produção e redução de custos.
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Os circuitos desenvolvidos para este trabalho funcionaram de acordo com o esperado,
principalmente com o objetivo de manter a tecnologia empregada a mais simples possível, para que
o sistema possa vir a ser replicado facilmente.
A criação deste protótipo possibilitou o desenvolvimento de habilidades que permitirão a
expansão deste trabalho para o monitoramento de maiores variáveis, como a leitura da umidade
do solo em diferentes profundidades e posições, monitoramento do consumo de energia elétrica e
água utilizada em uma cultura e acionamento de bombas d’água para pequenas propriedades.
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RESUMO
O presente trabalho visa analisar a composição e o
funcionamento projetado da placa termoelétrica Peltier,
responsável tanto pela refrigeração de pequenos
ambientes, como por gerar eletricidade ao ser submetida
a uma diferença de temperatura nas suas duas
superfícies planas. Será feito a verificação de pontos
importantes para constatar a confiabilidade do sistema

termoelétrico, tais como: comparação com outros
sistemas de refrigeração, vida útil, suscetibilidade a
defeitos e possibilidade de aplicação em pequenos,
médios ou grandes ambientes. O trabalho foi feito
baseado numa pesquisa bibliográfica, reunindo os
conhecimentos necessários por meio da obra e pesquisa
de autores (as).

PALAVRAS-CHAVE: Peltier, Termoeletricidade, Confiabilidade, Refrigeração, Semicondutores.

RELIABILITY ANALYSIS OF THE PELTIER THERMOELECTRIC CELL
ABSTRACT
This article aims to analyze the composition and
operation designed of the Peltier thermoelectric cell,
responsible both for cooling small rooms, such as
generating electricity when subjected to a temperature
difference in its two flat surfaces. Checking will be done
important points to establish the reliability of the

thermoelectric system, such as: comparison with other
cooling systems, shelf life, susceptibility to defects and
possible application in small, medium or large
environments. The work was done based on a literature
review, gathering the necessary knowledge through the
author's work and research.

KEYWORDS: Peltier, Thermoelectricity, Reliability, Refrigeration, Semiconductors.
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1. INTRODUÇÃO
O presente artigo tem o objetivo de analisar a composição e o funcionamento projetado da
placa termoelétrica Peltier, responsável tanto pela refrigeração de pequenos ambientes, como por
gerar eletricidade ao ser submetida a uma diferença de temperatura nas suas duas superfícies
planas. Verificar-se-á sua confiabilidade para atuar em sistemas de pequeno, médio ou grande
porte de refrigeração, proporcionando as condições térmicas necessárias, em detrimento com
outros sistemas de refrigeração; pesquisar sua suscetibilidade a defeitos, como também o seu
tempo de vida médio.
Os efeitos termoelétricos da placa Peltier possuem amplo uso na área de informática,
eletrônica e refrigeração. Com sua composição de semicondutores, ela permite uma ampla
pesquisa acerca dos fenômenos eletrônicos e mostra, de forma prática, a aplicação desses
dispositivos no mundo circundante. Na informática, o arrefecimento proporcionado pela placa
ajuda no controle de temperatura do processador de computadores. Para efeitos de refrigeração,
em geral, a placa possui várias aplicações, que variam desde micro-adegas para vinho, como visto
em STRAZZA e RIBERI (2004); geladeiras, como visto em AGNOL et al. (2009); equipamentos que
substituem o uso do gelo no tratamento de lesões muscuesqueléticas, como visto em CARNEIRO
(2010); ou até no ensino de física, como visto em MOURA e ALMEIDA (2014), onde utilizam um
refrigerador termoelétrico com placa Peltier para estabilizar um feixe laser.
A problemática acerca do uso da placa termoelétrica Peltier surge quando se questiona a
sua competência de refrigeração em contraste com um sistema de refrigeração tradicional que
usa compressor, condensador, dispositivo de expansão e evaporador. Outro ponto a ser discutido
acerca da placa é a sua suscetibilidade a defeitos e o seu tempo de vida útil médio, pois os
fabricantes, geralmente, não estipulam um tempo de vida útil. Porém o uso de um sistema com a
estrutura baseada em semicondutores levanta questionamentos que, por ser um sistema de
refrigeração incomum, pode levar a defeitos de rapidamente.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Teoria dos Semicondutores
Um semicondutor é um elemento com características intermediárias entre condutor e
isolante, cujos átomos possuem camada de valência com quatro elétrons (camada de elétrons
mais externa do núcleo, onde sofrem baixa atração do núcleo e podem ser facilmente atraídos por
uma força externa, caso possuam poucos deles). Os condutores possuem poucos elétrons na
camada de valência e possuem facilidade para conduzir uma corrente. Constituem bons
condutores, aqueles materiais com átomos que possuem cerca de um elétron na camada de
valência. Os isolantes atuam de forma contrária, sendo considerados bons quando possuem oito
elétrons nessa camada, dificultando a remoção por uma força externa.
Um exemplo de semicondutor é o germânio que possui um núcleo com trinta e dois
prótons, logo, com trinta e dois elétrons em sua órbita, sendo que os últimos quatro elétrons
estão na órbita de valência. Outro semicondutor é o silício. Um átomo de silício possui quatorze
prótons em seu núcleo, quatorze elétrons em sua órbita e quatro elétrons de valência.
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Esses átomos com quatro elétrons de valência costumam a se arranjar ordenadamente na
formação do material segundo uma estrutura cristalina, com átomos vizinhos compartilhando
seus elétrons de valência com o central por meio da ligação covalente, para que a camada de
valência do átomo central fique com oito elétrons. Após as ligações, forma-se a estrutura
cristalina. “Na forma cristalina, o silício e o germânio puros são materiais semicondutores com
propriedades elétricas próximas àquelas de um isolante perfeito.” (WENDLING, 2009, p. 5)
Quando átomos estranhos são introduzidos na estrutura cristalina de uma substância,
ocorre o que é chamado de dopagem. Mesmo na sua forma natural, alguns materiais possuem
impurezas que os reside desde a sua formação, em casos de dopagem natural. No caso de
dopagem de laboratório, os átomos de impureza são introduzidos de forma controlada, com o
intuito de alterar as propriedades físicas naturais do material. Em um cristal de semicondutor, a
dopagem tem o intuito de alterar as propriedades elétricas. Dependendo do tipo de impureza, o
grau de condutibilidade de um semicondutor aumentará mais ou menos.
Um semicondutor pode ser dopado para ter um excesso de elétrons livres, ou excesso de
lacunas – ou seja, falta de elétrons. Existem dois tipos de semicondutores conforme tais intenções,
o tipo n e o tipo p.
Quando o semicondutor é dopado com uma impureza pentavalente é chamada de tipo n,
em que o n está relacionado com negativo. Com elétrons livres excedendo a quantidade de
lacunas no semicondutor tipo n, esses elétrons são chamados de portadores majoritários e as
lacunas, portadores minoritários. Com uma tensão aplicada, os elétrons livres do semicondutor
movem-se para a esquerda e as lacunas para a direita, ao final, um elétron do circuito externo
vem e completa a lacuna livre do semicondutor.
Quando o semicondutor é dopado com uma impureza trivalente é chamada de tipo p, em
que o p está relacionado com positivo. Nesse caso, as lacunas excedem em número os elétrons
livres, e estas são chamadas de portadores majoritários e os elétrons livres de portadores
minoritários. Quando aplicada uma tensão, os elétrons livres do semicondutor movem-se para a
esquerda e as lacunas para a direita, no final, se recombinando com os elétrons livres do circuito
externo.
O diodo semicondutor é um componente com comportamento de condutor ou isolante, de
acordo com a forma de tensão aplica em seus terminais. Com isso, ele pode ser utilizado de
diversas formas.
A sua formação se dá pela junção de um semicondutor tipo p e um tipo n. Quando formada
a junção pn, de acordo com WENDLING (2009, p.15): “[...] alguns elétrons livres se difundem do
semicondutor tipo n para o semicondutor tipo p. O mesmo processo ocorre com algumas lacunas
existentes no semicondutor tipo p que difundem para o semicondutor tipo n.”

2.2 Termodinâmica e transferência de calor
A primeira lei da termodinâmica – lei da conservação da energia – é utilizada para
relacionar as mudanças de estado detectadas num sistema e a quantidade de energia, na forma
de calor e trabalho, que são transferidas no processo que está sendo analisado.
Por exemplo, a temperatura de um ambiente, sujeito à presença de um condicionador de
ar, diminui consideravelmente ao ser adicionado trabalho ao compressor. De forma análoga, a
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temperatura de um ambiente aumentaria, caso houvesse a presença de alguma fonte de calor.
Nesses casos, a primeira lei está relacionada à quantidade de calor trocado com o ambiente.
A primeira lei da termodinâmica pode ser enunciada, de forma simples, completa e
didática por PALANDI et al.(2010, p.70), como:
A energia interna U de um sistema é a soma das energias cinéticas e das
energias potenciais de todas as partículas que formam esse sistema e,
como tal, é uma propriedade do sistema. Isto significa que qualquer
variação ∆U na energia interna só depende do estado inicial e do estado
final do sistema na transformação considerada. [...] Se um sistema troca
energia com a vizinhança por trabalho e por calor, então a variação da sua
energia interna é dada por:

U  Q  W

(1)

Na expressão, o W representa a quantidade de energia relacionada ao trabalho do sistema
sobre a vizinhança. O Q significa a quantidade de energia relacionada ao calor da vizinhança para
o sistema. Uma vez que U só depende do estado final e inicial do sistema – pois se trata de uma
variação da sua energia interna –, as quantidades de W e Q dependem do processo que leva o
sistema do estado inicial para o final.
A primeira lei não possui restrições em relação à direção do fluxo de energia entre dois
sistemas. Por exemplo, está de acordo, com essa lei, que a passagem de energia, por calor, pode
ocorrer tanto de um corpo com temperatura maior para um de menor e vice-versa. Na natureza, a
passagem de energia por calor só se dá do sistema de maior temperatura para o de menor.
A segunda lei da termodinâmica surge para dar conta dessa falta de correspondência. Que
pode ser enunciada de forma que se entenda que a entropia do universo aumentará sempre. Além
desse enunciado da segunda lei, existem outros dois que são importantes.
O enunciado de Kelvin-Planck e o de Clausius, respectivamente dizem: “É impossível
construir um dispositivo que opere num ciclo termodinâmico e que não produza outros efeitos
além do levantamento de um peso e troca de calor com um único reservatório térmico.” (WYLEN
et al.2003, p.182) e “É impossível construir um dispositivo que opere, segundo um ciclo, e que não
produza outros efeitos, além da transferência de calor de um corpo frio para um corpo quente”.
(WYLEN et al. 2003, p.182)
A transferência de calor é a energia térmica em trânsito devido a uma diferença de
temperatura. Então, sempre que existir essa diferença entre corpos ocorrerá uma transferência de
calor entre os mesmos, caminhando da maior para a menor.
Diferente da máquina térmica, que trabalha através de uma transferência de calor de uma
fonte quente para uma fria, gerando trabalho, e de uma bomba de calor, que através do trabalho
injetado nela, transfere calor de uma fonte quente para uma fria, o refrigerador atua através da
injeção de trabalho e a conseguinte transferência de calor da fonte fria para a quente.
Pelo enunciado de Clausius da segunda lei, o trabalho terá que ser diferente de zero.
Então, não se pode transferir energia de uma fonte fria à baixa temperatura para uma fonte
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quente a alta temperatura através de um processo cíclico, sem que receba alguma energia em
forma de trabalho. A eficiência dos equipamentos de refrigeração, em geral, é avaliada pelo
coeficiente de performance, sendo a razão entre a energia útil (que serviu para refrigerar) e a
energia consumida do equipamento de refrigeração (o trabalho). Quanto maior esse coeficiente,
melhor será o rendimento do equipamento.
A transferência de calor por transmissão se dá pela diferença de temperatura através de
elementos como paredes, teto, etc.; A transferência de energia solar se dá através de materiais
que sejam transparentes, como portas de vidros, janelas, etc.; A perda ou ganho de calor por
infiltração se dá pela entrada de ar externo no ambiente a ser refrigerado por frestas, em geral; A
geração interna se dá pela liberação de energia no interior devido equipamentos eletrônicos
(televisores, motores, luzes, etc.), pessoas e pelo resfriamento de bebidas e/ou alimentos.

2.3 Placa Termoelétrica Peltier
Primeiramente, as pastilhas termoelétricas contêm uma série de elementos
semicondutores tipo p e tipo n (geralmente dopados com Telureto de Bismuto), agrupados em
pares e que agirão como condutores dissimilares. Esses elementos são soldados entre duas placas
de cerâmica, de forma que estão eletricamente em série e termicamente em paralelo.
As pastilhas termoelétricas atuam utilizando tanto o efeito Peltier quanto o efeito Seebeck,
e um é o inverso do outro.
O efeito Peltier ocorre quando uma corrente elétrica contínua flui na junção de dois
materiais semicondutores de diferentes propriedades, fazendo com que o calor de um ambiente
seja absorvido de um lado da placa cerâmica e dissipado pelo outro lado. Com a inversão da
polaridade da tensão aplicada, o efeito de bombeamento de calor pode ser igualmente revertido.
Já o efeito Seebeck ocorre quando nas superfícies paralelas deste mesmo elemento
semicondutor, são introduzidos gradientes de temperatura, fazendo com que a diferença de
temperatura nas faces paralelas de um material semicondutor gere uma diferença de potencial
elétrico, a chamada tensão Seebeck.
Quando uma corrente contínua passa por um ou mais pares de elementos tio n e tipo p,
ocorre uma redução na temperatura da junta do lado frio, decorrendo numa absorção do calor do
ambiente. Por transporte de elétrons, esse calor é transferido pela pastilha e emitido no lado
quente, por elétrons que se movem de um estado alto para um estado baixo de energia. De
acordo com SILVA (2010, p. 20) “[...] A capacidade de bombeamento de calor de um resfriador é
proporcional à corrente e ao número de pares de elementos tipo n e tipo p. [...]“
É importante que associado ao uso das placas, sempre exista a presença de dissipadores de
calor, evitando assim o superaquecimento, tanto no lado quente quanto no frio. Para auxiliar na
troca de calor, também se recomenda utilizar ventoinhas, tanto externamente, para liberar calor
eficientemente, quanto no ambiente interno, para facilitar a circulação do ar frio. Deve-se ter
sempre cuidado com a tensão proporcionada à placa, pois com variações consideráveis, os
materiais semicondutores podem ser inutilizáveis.
As pastilhas termoelétricas Peltier possuem a grande vantagem de não possuírem peças
móveis e não necessitam de muita manutenção; não utilizam nenhum fluido refrigerante, logo não
contêm clorofluocarbonetos; o sentido de bombeamento de calor é reversível com a mudança de
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polaridade da fonte. Elas possuem uma alta gama de aplicações, tais como para fins militares,
médicos, microeletrônicos, laboral, instrumental, sensorial, industrial e em produtos comerciais.
As pastilhas são fornecidas em diversas formas e tamanhos, para atender diversas cargas
térmicas, com no máximo 250 W. Geralmente pastilhas únicas ou empilhadas umas nas outras,
desde sua fabricação, garantem um aumento no efeito.

Figura 1: Diagrama esquemático do efeito Peltier.
Fonte: SILVA (2010, p.21)

Figura 2: Pastilhas termoelétricas Peltier. Fonte:
própria.

2.4 Sistema básico de refrigeração
O funcionamento básico do sistema de refrigeração por compressão de vapor se dá pela
compressão de um fluido refrigerante que posteriormente irá trocar calor com o ambiente interno
a ser refrigerado. Esse fluido deve evaporar-se em baixa temperatura e pressão e quando ceder
calor, condensar-se a alta temperatura e pressão. Após o fluido ser comprimido em um
compressor, sua temperatura e pressão aumentarão, transformando em vapor super aquecido.
Esse fluido se encaminhará para o condensador para que possa ceder calor para o ar externo e
virar líquido sub-resfriado. Ao perder esse calor e, consequentemente, a temperatura, o fluido se
encaminhará para um dispositivo de expansão, seja um tubo capilar ou uma válvula de expansão,
para que possa perder pressão e mais temperatura. O fluido também poderá passar por um filtro
secador para que possa reter as impurezas e umidade. Por fim, o fluido irá para um evaporador
para absorver o calor do ambiente a ser refrigerado e após se transformar totalmente em vapor,
ele voltará para o compressor e começará o ciclo novamente.
Existem vários tipos de sistemas de refrigeração, como: os de expansão direta, os de
expansão indireta a água, a ar ou a ar e água ao mesmo tempo, de absorção, etc. Eles variam suas
aplicações conforme a carga térmica a ser atendida. Por exemplo, os sistemas de absorção são
geralmente utilizados em sistemas que possuem uma grande carga térmica a ser atendida, a nível
industrial e comercial, como fábricas e shoppings. Já os de expansão direta possuem amplo uso,
tanto na residência como em comércios de pequeno porte, como em geladeiras e condicionadores
de ar split.
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3. METODOLOGIA
O trabalho foi feito baseado numa pesquisa bibliográfica, reunindo os conhecimentos
necessários por meio de uma bibliografia adequada, publicada em meio físico e digital, com os
autores (as): ZANIN (2013), VIÁN e ASTRAIN (2009), AGNOL et al. (2009), STRAZZA e RIBERI (2004),
TEIXEIRA, LEAL e ZANICOSKI (2007), CAMARGO e OLIVEIRA (2010), MOURA e ALMEIDA (2014),
CARNEIRO (2010), REBELO E SARRIA (2011), MINOWA et al. (2011), etc.
Para a análise de confiabilidade da placa termoelétrica Peltier, foram levantados alguns
pontos para a fundamentação e orientação da pesquisa, são eles:





Comparar o rendimento da placa Peltier com outros sistemas de refrigeração;
Analisar o histórico de funcionamento e ver se traz benefícios a utilização na
refrigeração de pequenos, médios ou grandes espaços;
Avaliar a vida útil de funcionamento da placa;
Verificar a suscetibilidade a defeitos.

A partir da definição desses pontos, buscaram-se na bibliografia técnica vigente, trabalhos
que utilizaram a placa em seus experimentos. A partir dos resultados desses trabalhos, buscou-se
os dados declarados para que possam ser interpretados e que auxiliem na resolução dos pontos
definidos anteriormente.
A pastilha termoelétrica Peltier é fabricada em diversos tamanhos e com diversos tipos de
potência de atuação. Os fabricantes, em geral, fornecem o datasheet da placa, um catálogo com
as informações básicas da placa, como tensão de entrada, corrente elétrica, dimensões, etc. Em
seu trabalho, ZANIN (2013) utiliza pastilhas termoelétricas Peltier do modelo DV-5-10, que
possuem a capacidade de 20 W de remoção de calor do ambiente a ser refrigerado. Ele utiliza
duas dessas placas para poder atender uma carga térmica próxima de 41 W.
As placas, atualmente, chegam a atender, no máximo, uma carga térmica de 250 W. Mesmo
com essa capacidade, em ambientes de grande e médio porte, como salas inteiras, a refrigeração
é prejudicada e inviável. Para se ter ideia, para refrigerar uma sala de vinte e cinco metros
quadrados com pé direito de três metros, fluxo de cinco pessoas, sem janelas e aparelhos
eletrônicos, é necessário um condicionador de ar que remova uma carga térmica de cerca de 1720
W, quase sete vezes o valor máximo que as pastilhas termoelétricas podem remover.
Como VIÁN e ASTRAIN (2009) sintetizam ao final do trabalho deles que o uso de
refrigeradores a base da tecnologia da termoeletricidade, na refrigeração doméstica, está muito
longe de se equiparar aos valores obtidos pelo sistema de refrigeração básico por compressão de
vapor. E que o consumo do refrigerador por compressão de vapor, nas mesmas condições de um
por termoeletricidade, necessita de 0,5 kWh/dia, que representa a metade do consumo de um
refrigerador Peltier.
Dessa forma, essa tecnologia está limitada a pequenos ambientes, pois se tornaria
economicamente inviável e desnecessário utilizar em grandes ambientes, uma vez que já existem
os condicionadores de ar, freezers, etc. Um exemplo de uso adeq uado do sistema Peltier é o
trabalho de AGNOL et al. (2009), que se dispuseram a efetuar medições de temperaturas no
interior de uma mini geladeira em funcionamento com placas Peltier e de seus objetos; STRAZZA e
RIBERI (2004), que desenvolveram uma micro-adega climatizada de baixo custo com o uso de
placas Peltier; TEIXEIRA, LEAL e ZANICOSKI (2007), que desenvolveu um mini-refrigerador com
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placas Peltier, com o fim de ampliar o ensino e aprendizagem de engenharia; e CAMARGO e
OLIVEIRA (2010), que testaram a viabilidade de utilização de pastilhas termoelétricas para o
condicionamento de ar automotivo, tendo como fonte de energia, o calor dos gases de exaustão
do motor.
Neste último, CAMARGO e OLIVEIRA (2010) se valeram do efeito Seebeck da placa para obter
energia do próprio carro para utilizar o efeito Peltier, assim, refrigerando o habitáculo com um
sistema autosustentável. Dos resultados, eles conseguiram, resumidamente, refrigerar a uma
diferença de temperatura de 10,5 °C para um gasto energético de 60 W e geraram 0,25 W para
uma diferença de temperatura de 12 °C, pelo efeito Seebeck. Porém, o uso de mais placas,
maiores diferenças de temperatura na geração de energia e dissipadores de calor mais eficientes
são necessários para um maior coeficiente de performance do refrigerador.
Vale também destacar o uso da pastilha termoelétrica Peltier em locais específicos, como por
MOURA e ALMEIDA (2014), que desenvolveram um refrigerador com o intuito de estabilizar um
feixe de lazer para experimentos didáticos, em que a tensão do laser captada pelos sensores se
tornava mais estável do que quando não se utilizava o refrigerador; e o uso por CARNEIRO (2010),
que desenvolveu um equipamento que substitui o uso de gelo para tratar lesões
muscuesqueléticas, a base de pastilha Peltier, com o intuito de realizar a crioterapia, conseguindo
uma resposta satisfatória na substituição da forma de aplicação desse tratamento. Foram obtidas
as temperaturas necessárias e o equipamento, por conter uma placa metálica levou a estímulos
dos receptores térmicos do corpo humano a um nível mais baixo do que quando se utiliza o gelo,
se mostrando mais confortável.
AGNOL et al. (2009) a partir dos ensaios realizados na geladeira com placa Peltier, concluiu
que o sistema reduz consideravelmente a temperatura do ambiente. Porém, se constatou nesse
trabalho que o uso desse sistema de arrefecimento é recomendável para faixas de temperatura
entre 14 e 18°C, como em adegas que apenas conservam o vinho, conservar água, outras bebidas
ou manter alimentos. Isso se deve, pois a temperatura da geladeira não baixa de 10°C, não
recomendável para gelar cervejas ou sorvetes, que são armazenados em temperaturas inferiores
ou próximas de 0°C. A capacidade desse sistema de refrigerar líquidos é baixa e demora muito
tempo para produzir pequenas diferenças de temperaturas
MOURA (2010), em seu trabalho sobre filmes nanométricos de FeN e AIN crescidos por
sputtering, também fala sobre as aplicações do efeito Peltier, e junto a isso projeta uma adega de
vinhos com o efeito Peltier e reverencia que o uso de módulos da placa com multiestágios,
termicamente em série, contribuem para a obtenção de uma diferença de temperatura maior,
entre os lados da pastilha. Com os conhecimentos e experiência adquiridos, ele afirma que: “[...]
que no atual estado da arte a viabilidade econômica para utilização dos módulos Peltier ainda
estão limitados a pequenos volumes e/ou refrigeração localizada.” (MOURA, 2010, p. 99)
Por outro lado, visando a vida útil, REBELO e SARRIA (2011) estima a vida útil da pastilha
termoelétrica Peltier em vinte anos. Porém, deve-se manter os devidos cuidados para um sistema
com a pastilha Peltier tenha uma longa vida útil. Por exemplo, em sistemas desse tipo, é
recomendado que utilize dissipadores de calor para ajudar na remoção de calor no lado quente da
placa. Isso se deve, pois caso o calor no lado quente esteja extremamente alto, ele poderá se
propagar para o lado frio e com o tempo poderá comprometer as ligações dos semicondutores
dentro da placa, fazendo com que ela superaqueça e, logo, danificando-a.
Para controle da temperatura propiciada pela placa, alguns fabricantes recomendam que a
maneira mais fácil de fazer é controlando a voltagem suprida à placa, ou até ligando e desligando
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o módulo. Porém, alguns fabricantes não recomendam estas atitudes, pois acham que isso reduz a
vida útil do equipamento. A mudança de temperaturas nessas pastilhas pode ocorrer
rapidamente, por isso, para evitar problemas devido à expansão térmica dentro do próprio
módulo, recomenda-se que não se altere a temperatura frequentemente a taxas maiores que 1°C
por segundo, evitando problemas.

4. CONCLUSÕES
MOURA (2010), em seu projeto de Adega, destaca a importância que foi dominar as
características elétricas/térmicas da tecnologia Peltier. O fascínio dessa tecnologia permite um
maior interesse em dominar as técnicas de produção de sistemas, agregando valor econômico à
produção científica, mesmo que MINOWA et al. (2011) indique que a refrigeração por
termoeletricidade requeira cuidados específicos e um conhecimento apurado pela tecnologia, até
mais do que no sistema a fluido refrigerante.
Mas por enquanto, os sistemas e refrigeração com o uso de placas termoelétricas Peltier
ainda estão limitados a pequenos espaços. Pela inviabilidade de uso em ambientes maiores, como
uma sala, uma ampla gama de aplicações se tornam inviáveis. Porém, ainda se pode desenvolver
adegas, mini-refrigeradores, equipamentos de uso aplicado na física ou na fisioterapia, como
mostrado neste trabalho.
A respeito da vida útil, pelo que foi analisado, ela se apresenta muito bem, com um tempo
médio de vinte anos de uso para uma placa termoelétrica Peltier. Contudo, os devidos cuidados
devem ser tomados para manter as boas condições de funcionamento, como por exemplo, utilizar
dissipadores para facilitar a troca de calor com o ambiente externo e evitar superaquecimento da
placa; evitar variar as tensões como forma de regular a temperatura propiciada pela placa; evitar
ligar e desligar a placa, mantendo-a, sempre que possível, funcionando continuamente; e procurar
proteger a rede elétrica contra variações de tensão, visto que essa ocorrência prejudica a placa e
pode ocasionar a queima da placa.
Apesar de a tecnologia termoelétrica estar evoluindo nas últimas décadas, contudo, a
eficiência dos sistemas com base nessa tecnologia ainda continua baixa, ainda não sendo tão
viável a comercialização desses sistemas no mercado civil. Para isso, a comunidade científica vem
buscando otimizar a eficiência dos módulos Peltier por meio de pesquisas. Em um futuro próximo,
pode ser que esses sistemas venham a ser a melhor solução para a refrigeração. Mas por
enquanto, as aplicações do sistema termoelétrico que foram apresentados aqui e a premissa do
uso de uma refrigeração ambientalmente limpa, ajudarão a motivar as pesquisas em diversas
áreas e, principalmente, na melhoria da eficiência de dispositivos termoelétricos e na sua
viabilidade econômica.
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DIMENSIONAMENTO, SIMULAÇÃO E MONTAGEM DE UMA FONTE LINEAR DE
CORRENTE UTILIZANDO O C.I. LM741 E TJB BD136.
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dennys.alves@ifrn.edu.br 4

RESUMO
Neste trabalho apresentamos, de forma sucinta, as etapas
correlacionadas ao projeto de uma fonte linear de
corrente, destinada a utilização no carregamento de
baterias. São apresentados os circuitos montados no
software simulador de circuitos National Instruments
Multisim 13.0. Retratamos alguns dos principais critérios
de projeto, especificidades e equacionamentos
correlacionados ao dimensionamento da fonte proposta.
Expomos ainda as principais formas de onda inerentes as
etapas de retificação, filtragem, regulação e saída do
circuito, proporcionando uma visão pormenorizada do

princípio operativo da fonte. São discutidos aspectos
intrínsecos a duas topologias associadas ao circuito de
amostragem de tensão, uma utilizando um divisor de
tensão resistivo e outra utilizando diodo zener. A partir de
conjunto de requisitos de projeto, foram calculados os
valores das correntes e tensões em diversos pontos da
topologia do circuito proposto neste artigo. Por fim
traçamos um comparativo, na forma de tabelas e gráficos,
entre os resultados obtidos nas duas topologias
apresentadas durante o desenrolar o texto.

PALAVRAS-CHAVE: Carregador de Baterias, Fonte de Corrente, LM741, Multisim.

SIZING, SIMULATION AND ASSEMBLY OF A CURRENT USING LINEAR SOURCE C.I.
LM741 and BJT BD136.
ABSTRACT
In this work we present, briefly, the steps correlated to the
design of a linear supply chain, intended for use in
charging batteries. circuits mounted on the circuit
simulator software National Instruments Multisim 13.0 is
displayed. We depict some of the key design criteria,
specific and balances between related to the design of the
proposed source. also expose the main waveforms
inherent steps rectification, filtering and regulation circuit
output, providing a detailed view of the operating

principle of supply. Intrinsic aspects are discussed in two
topologies associated with the voltage sampling circuit,
using a resistive voltage divider and another using zener
diode. From set of design requirements, the current and
voltage values were calculated at various points of the
circuit topology proposed in this paper. Finally we draw a
comparison, in the form of tables and graphs, the results
obtained in the two topologies presented during the
course text.

KEYWORDS: Battery Charger, Power Source, LM741, Multisim.
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1. INTRODUÇÃO
A premissa básica de funcionamento de uma fonte de corrente consiste em disponibilizar
em sua saída uma corrente caracterizada por ser imune a eventuais alterações na sua tensão de
entrada (inconstâncias, instabilidades ou oscilações da rede, por exemplo), bem como a variações
na resistência de carga, mantendo sua corrente de saída constante em ambas as situações
(MARKUS, 2000). Também chamada de fonte de corrente constante, esta modalidade de circuito
tem vasto campo de aplicação nas áreas de automação industrial, robótica, eletrônica embarcada,
mecatrônica e afins (BRAGA, 2010).
No que se referem aos seus aspectos gerais, assim como ao seu princípio operativo, as fontes
de corrente diferenciam-se das fontes de tensão em razão de manter sua corrente de saída
constante, independentemente de sua tensão de saída, ao contrário das fontes de tensão que são
caracterizadas por manter sua tensão de saída inalterada, independentemente da corrente em sua
saída (TORRES, 2002). Neste artigo objetivamos apresentar o dimensionamento, simulação e
montagem de uma fonte linear de corrente cuja finalidade precípua é prover um sinal elétrico de
corrente destinado a carregar uma bateria. Circuitos desta natureza tem vasto campo de aplicação
nos contextos científico e/ou tecnológico, uma vez que podem ser adaptados a inúmeras situações
de cunho prático.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Fontes de tensão versus fontes de corrente
Cabe ao projetista avaliar, na etapa relativa a definição das premissas de funcionamento do
circuito, se o circuito de carregamento a ser desenvolvido deverá manter a sua tensão ou a sua
corrente de saída constante. Na primeira situação a opção mais indicada é a fonte de tensão, em
contrapartida desejando-se uma corrente de saída imutável a opção recai sobre as fontes de
corrente. No que tange a aplicação discutida neste texto, um carregador de baterias, uma corrente
de saída constante é mais indicada, uma vez que no carregamento a partir de fontes de tensão,
durante o transcorrer da carga, a tensão nos bornes da bateria se elevará tendo como consequência
direta a correspondente redução da corrente de carga (BRAGA, 2010). A Figura 1 apresentada
abaixo ilustra uma diferenciação, quando aplicadas ao carregamento de baterias, entre as fontes de
tensão e de corrente.

Figura 1: Diferença entre as fontes de corrente e de tensão quando aplicados ao carregamento de baterias,
disponível em: < http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/eletronica/57-artigos-e-projetos/7840-fontes-decorrente-constante-art1049 >, acesso em 01/09/2016.
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Configurações mais econômicas, porém, menos eficientes, de carregadores de baterias,
utilizam diodos retificadores associados com um ou mais resistores em série (opcionalmente
utilizam-se lâmpadas incandescentes de 75 a 200 Watts), com potência compatível com os níveis
do circuito de carregamento e de valor nominal elevado, a fim de garantir que eventuais variações
na resistência de carga não influenciem de modo significativo na corrente do circuito (BRAGA, 2010).
Nestas aplicações os valores da tensão de entrada devem ser consideravelmente superiores
aos valores de tensão aplicados a carga, sendo esta diferença dissipada através do resistor
supracitado. Circuitos que fazem uso de resistores série tem como grande desvantagem as elevadas
perdas energéticas associadas a dissipação de calor (efeito Joule) e são inapropriados para circuitos
com elevadas correntes de carga. A Figura 2 apresenta um exemplo de circuito de carregamento de
baterias utilizando diodo retificador e resistores série.

Figura 2: Circuito de carregamento de bateria utilizando diodo retificador e resistor de potência.

2.2 Princípio de funcionamento de uma fonte de corrente
A partir de uma tensão AC aplicada no primário de um transformador pode-se obter um sinal
DC pulsativo através da passagem do mesmo por um circuito retificador, quer seja ele de meia onda
ou de onda completa (MARKUS, 2000). A fim de mitigar os efeitos do ripple da tensão retificada,
utiliza-se um capacitor eletrolítico destinado a filtrar a onda proveniente dos diodos retificadores
tornando a mesma mais próxima de um sinal puramente contínuo, sendo este último obtido a partir
do bloco regulador de tensão (TORRES, 2002). Estas etapas são comuns aos circuitos das fontes de
tensão e de corrente e estão representadas, na forma de um diagrama de blocos, na Figura 3.

Figura 3: Blocos de uma fonte linear de tensão ou de corrente (modificado), disponível em: <
https://peteletricaufjf.files.wordpress.com/2011/12/teoria-geral-das-fontes-de-alimentac3a7c3a3o-lineares1.pdf
>, acesso em 28/08/2016.

A próxima etapa, inerente unicamente as fontes de corrente, consiste na geração de uma
tensão de referência, cuja finalidade preponderante é realizar uma amostragem da tensão de
entrada da fonte, para fins de gerenciamento do fluxo da corrente na saída da própria. Para
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implementação deste propósito, podem ser utilizados divisores de tensão, diodos zeners, circuitos
reguladores de tensão integrados ou amplificadores operacionais, dentre inúmeros outras
possibilidades contempladas na literatura técnica (TORRES, 2002). Como chave de controle do fluxo
de corrente usualmente são utilizados BJT’s ou FET’s ligados em série com a carga a ser alimentada.

3. METODOLOGIA
3.1 Materiais e equipamentos
Para fins de montagem da fonte de corrente em análise, são necessários os dispositivos
listados na Tabela 1 a seguir, onde estão descritos ainda suas respectivas referências e quantitativos.
Tabela 1: Principais materiais necessários a montagem da fonte linear de corrente.

Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Descrição
Transformador com tap central
Chave liga/desliga
Diodo retificador de silício
Resistor de filme de carbono
Diodo emissor de luz
Capacitor eletrolítico
Diodo zener
C.I. amplificador operacional
Resistor de filme de carbono
Transistor junção bipolar PNP

Referência
Quantidade
220 V / 6 + 6V - 1A
1
SPDT
1
1N4007
4
330 Ω / 1 W
4
Verde 5mm
1
1000 µF/ 50 V
1
1N5236B – 7.5 V
1
LM741 - 8-Pin CDIP
1
33 Ω / 2 W
1
BD136
1

3.2 Métodos e procedimentos
Neste tópico descrevemos, de forma resumida, a sequência de passos e respectivos
equacionamentos que nos permitiram obter os valores teóricos das grandezas de interesse a análise
técnica do circuito. Para fins de dimensionamento, inicialmente foram definidos os valores rms
relativos as grandezas:
a) Tensão de alimentação da fonte: 220 V;
b) Tensão DC na saída do estágio de filtragem: 15 V;
c) Resistência de carga: 33 Ω.
A partir destes valores, bem como da disponibilidade dos dispositivos eletrônicos requeridos
a montagem em laboratório, optamos inicialmente pela topologia apresentada na Figura 4,
simulada no software N.I. Multisim 13.0. A Figura 5 apresenta a pinagem do amplificador
operacional LM741 e do transistor BD136 utilizados na montagem experimental em protoboard.
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Figura 4: Fonte linear de corrente utilizando divisor de tensão resistivo, amplificador LM741 e TJB PNP BD136.

Figura 5: Pinagem dos dispositivos LM741 e do BD136.

3.2.1. Dimensionamento da fonte
A partir da definição do valor de tensão DC na saída do estágio de filtragem, qual seja: 15
Vrms, foram calculados os valores máximo e médio fazendo uso das Equações (1) e (2)
apresentadas abaixo.
𝑉𝑟𝑚𝑠 = 0,707 × 𝑉𝑀á𝑥

(1)

𝑉𝑚é𝑑𝑖𝑜 = 0,637 × 𝑉𝑀á𝑥

(2)

A análise da Figura 4 nos permite verificar que os resistores 𝑅1 e 𝑅3 formam um divisor de
tensão resistivo. O ponto de interseção entre estes dois resistores nos fornecerá a tensão de
referência que, por critério de projeto, foi fixada em 7.5 Volts, suficiente para excitar a entrada não
inversora do amplificador operacional escolhido, neste caso o LM741, em consonância com seu
respectivo datasheet. Atendendo aos preceitos correlacionados com a teoria de circuitos divisores
de tensão resistivos, para reduzirmos a tensão de 15 Volts (𝑉𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 ) para 7.5 Volts (𝑉𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 )
basta utilizarmos dois resistores de mesmo valor nominal. Neste caso optamos por dois resistores
de 330 Ω - 1 W, em razão de sua maior disponibilidade em nosso laboratório.
Sendo definidos os valores da voltagem de entrada do circuito de amostragem da tensão e
sua respectiva tensão de referência, o próximo passo foi o cálculo das tensões e correntes nos
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resistores. Para calcular os valores das tensões nos resistores 𝑅1 e 𝑅3 utilizamos as Equações (3) e
(4):
𝑉𝑅1 =

𝑅1
(𝑅1 + 𝑅3 )

× 𝑉𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

(3)

𝑉𝑅3 =

𝑅3
(𝑅1 + 𝑅3 )

× 𝑉𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

(4)

Para o cálculo das correntes em 𝑅1 e 𝑅3 bastou aplicar a 1ª lei de Ohm:
𝐼𝑅1 =

𝑉𝑅1

𝐼𝑅3 =

𝑉𝑅3

(5)

𝑅1

(6)

𝑅3

Para fins de controle do fluxo de corrente na saída da fonte foi utilizado um transistor PNP
BD136 em série com a carga, neste caso um resistor de valor nominal 33 Ω e potência 2 Watts,
conforme apresentado na Figura 4. O amplificador LM741 gera em sua saída um sinal elétrico de
corrente que é injetado na base do transistor BD136 com a finalidade de polarizar o mesmo. Uma
vez ajustado, o TJB supracitado passa a atuar como elemento estabilizador da corrente de saída da
fonte (CAPUANO; MARINO,1998). Eventuais variações na tensão de entrada do circuito ou ainda na
resistência da carga são contrabalanceadas por uma maior ou menor condução por entre os
terminais do TJB. Desejando-se maiores valores de corrente na carga, o BD136 poderia ser
permutado pelo transistor TIP32, em razão de sua maior potência.
O amplificador operacional LM741, em razão de sua elevada impedância, praticamente não
drena corrente nos seus terminais de entrada (TORRES, 2002). Como consequência desta
característica, uma análise pormenorizada da malha de saída da fonte nos permite afirmar que as
tensões nos resistores 𝑅1 e 𝑅2 são aproximadamente iguais, bem como a tensão entre os terminais
do emissor e do coletor do TJB se assemelham ao valor da tensão de referência.
Diante do exposto pode-se escrever:
𝑉𝑅1 ≅ 𝑉𝑅2

(7)

𝑉𝐸𝐶 ≅ 𝑉𝑅𝐸𝐹

(8)

Ao aplicarmos a lei de Kirchhoff das tensões entre a entrada do estágio de regulação e a
malha de saída da fonte obtemos a Equação (9) a seguir.
+ 𝑉𝐸𝑁𝑇 − 𝑉𝑅2 − 𝑉𝑅𝐸𝐹 = 0 ⇒ 𝐼𝑅2 =

𝑉𝐸𝑁𝑇 −𝑉𝑅𝐸𝐹
𝑅2

(9)

O uso de um TJB com elevado ℎ𝑓𝑒 em série com a carga fará com que a corrente que flui
pelo coletor do referido transistor corresponda a corrente de carga, ou seja, corresponda a corrente
𝐼𝑅2 , uma vez que, neste caso, 𝐼𝐸 ≅ 𝐼𝐶 , pois 𝐼𝐵 ≅ 0.
Por fim, a aplicação da lei de Kirchhoff das correntes no nó de entrada do circuito de
amostragem da tensão nos permite escrever:

XII CONGIC | II
II SECITEX

2212

𝐼𝐸𝑁𝑅𝐴𝐷𝐴 = 𝐼𝑅1 + 𝐼𝑅2

(10)

No tópico 4 deste artigo apresentamos os resultados correspondentes a aplicação das
Equações (1) a (10) anteriormente explicitadas.
Vislumbrando conferir maior estabilidade elétrica e térmica ao circuito de amostragem da
tensão de referência, a Figura 6 abaixo apresenta uma nova topologia para o circuito da fonte de
corrente proposta neste trabalho. Desta vez a tensão de referência passa a ser obtida a partir do
emprego de um diodo zener de 7.5 volts. Neste caso utilizou-se o diodo 1N5236B.

Figura 6: Fonte linear de corrente utilizando diodo zener 1N5236B como referência de tensão.

Opcionalmente poderíamos substituir o resistor 𝑅1 por um potenciômetro e/ou acrescentar
um trimpot em série com o coletor do TJB (𝑄1), proporcionando assim a possibilidade de um ajuste
fino da corrente de saída da fonte, desde que sejam respeitados os limites de potência da mesma
(TORRES, 2002).
Alternativamente, valores ainda maiores de corrente de saída poderiam ser alcançados a
partir da utilização de transistores Darlington associados a diodos zener de maior potência, ou ainda
através do uso transistores booster de potência, tal qual o 2N3055 do fabricante On Semiconductor,
assim como utilizando circuitos integrados das séries LM78XX e LM350T ligados em arranjos
específicos para funcionamento como fonte de corrente. Em todas estas aplicações tornar-se-ia
indispensável o uso de dissipadores de calor.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
As Figuras 7 e 8 abaixo apresentam as formas de onda correspondentes aos estágios de
transformação, retificação, filtragem e regulação das topologias apresentadas anteriormente nas
Figuras 4 e 6. AFigura 7 apresenta o resultado da filtragem associada a um capacitor eletrolítico de
470 µF em comparação com a filtragem utilizando um capacitor eletrolítico de 1000 µF, apresentada
na Figura 8, aspecto que possibilita verificar a influência do valor da capacitância no desempenho
do circuito, em especial no ripple da tensão de entrada.
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Figura 7: Formas de onda associadas aos blocos do circuito da Figura 4.

Figura 8: Formas de onda associadas aos blocos do circuito da Figura 6.

A Figura 9 tem como objetivo principal apresentar os valores das simulações em alguns
pontos dos circuitos correspondentes as duas topologias de fontes propostas.

Figura 9: Comparativo dos resultados nas duas topologias.
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Na Tabela 2 estão indicados alguns valores das grandezas inerentes a análise do circuito da
fonte de corrente utilizando divisor de tensão resistivo, contemplando os valores teóricos,
simulados no N.I. Multisim 13.0 e obtidos experimentalmente através da montagem no protoboard.
As Figura 10 e 11 correspondem a gráficos comparativo entre os valores listados na Tabela 2.
Tabela 2: Principais materiais necessários a montagem da fonte linear de corrente.

Item

Referência

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

𝑉𝑅𝐸𝐹 .
𝑉𝑅1
𝑉𝑅2
𝑉𝑅3
𝑉𝐸𝐶

𝐼𝐸𝑁𝑅𝐴𝐷𝐴
𝐼𝑅1
𝐼𝑅2 = 𝐼𝑆𝐴Í𝐷𝐴
𝐼𝑅3
𝐼𝐸𝑛𝑡.𝑁ã𝑜 𝐼𝑛𝑣.

Valor
Calculado
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
249,700
22,700
227,000
22,700
0,000

Valor
Multisim
7,535
7,427
7,426
7,537
7,528
268,000
23,000
227,000
23,000
0,029

Valor
Experimental
7,412
7,256
7,199
7,389
7,438
241,770
20,340
221,540
20,310
0,000

Unidade
Volts
Volts
Volts
Volts
Volts
mili Amperes
mili Amperes
mili Amperes
mili Amperes
micro Amperes

Comparativo das Tensões
7,600
7,500
7,400
7,300
7,200
7,100
7,000
VREF.

VR1

Valor Calculado

VR2
Valor Multisim

VR3

VEC

Valor Experimental

Figura 10: Comparativo dos resultados das tensões da topologia da Figura 4.
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Comparativo das Correntes
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0,000
IENTRADA
Valor Calculado

IR1

IR2 = ISAÍDA

Valor Multisim

IR3

IEnt.Não.Inv.

Valor Experimental

Figura 11: Comparativo dos resultados das correntes da topologia da Figura 4.

5. CONCLUSÃO
Após uma série de ajustes e readequações, comuns em montagens em protoboard,
obtivemos valores experimentais muito próximos daqueles previstos na etapa de
dimensionamento, o que assegura e ratifica a consonância entre teoria e prática de laboratório. A
montagem prática das duas topologias de circuito expostas neste artigo nos permitiram verificar
suas nuances e peculiaridades, evidenciando o bom desempenho, precisão e estabilidade dos
circuitos de fontes de corrente com amplificadores operacionais, atestando sua utilidade e
aplicabilidade como circuitos destinados ao carregamento de baterias.
Como proposta para trabalhos futuros nos propomos a alterar estes circuitos de modo a
fornecer um ganho adicional de corrente em sua saída. Para consecução desta tarefa
desenvolveremos um driver de corrente utilizando transistores de potência em configuração
complementar Darlington, associando ainda a capacidade de regular tanto correntes positivas
quanto correntes negativas. Julgamos ter obtido êxito em nosso circuito, uma vez que o
comportamento no simulador eletrônico se assemelhou bastante dos valores experimentais
coletados durante a montagem física real, ampliando nosso entendimento e sobretudo
despertando nosso desejo por embrenhar-se ainda mais nos temas estudados.
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FERRAMENTA COMPUTACIONAL DE AUXÍLIO AO PROJETO DE FONTES AJUSTÁVEIS
DE TENSÃO QUE UTILIZAM O REGULADOR LINEAR LM317.
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RESUMO
Mesmo com a popularização das fontes eletrônicas
chaveadas, as fontes lineares ainda despertam a simpatia
dos interessados pela área de eletrônica analógica,
quando objetivamos, por exemplo, realizar montagens
simples, associadas a uma boa facilidade de operação e
manutenção. Este artigo trata do dimensionamento de
fontes de tensão lineares de natureza ajustável, que
fazem uso de circuitos integrados reguladores de tensão.
Como consequência de sua vasta aplicabilidade, em
alguns momentos se faz necessário promover algumas
readequações na topologia básica destes circuitos,
tornando-se necessária a aplicação de um conjunto de
equações, critérios técnicos e limitações impostas pelos
fabricantes dos respectivos CI’s. Como forma de
automatizar as etapas correlacionadas ao projeto destes

circuitos, desenvolvemos neste trabalho uma ferramenta
computacional de suporte ao projeto de fontes ajustáveis
que fazem uso do regulador integrado de saída positiva
LM317. Durante o transcorrer do artigo são delineados
alguns dos principais critérios de projeto, especificidades
e equacionamentos correlacionados ao dimensionamento
da fonte proposta. Desenvolvemos um fluxograma, um
algoritmo e uma planilha eletrônica que de maneira
conjunta subsidiaram a elaboração de uma interface
gráfica desenvolvida na linguagem de programação
VB.NET. Como forma de verificar a eficácia do software
desenvolvido, foram realizadas simulações de fontes no
programa Multisim 13.0 da National Instruments, a fim de
confrontar os resultados do simulador comercial com
aqueles obtidos através de nossa ferramenta.

PALAVRAS-CHAVE: Fontes Ajustáveis, Fonte de Tensão Linear, Regulador de Tensão, LM317.

COMPUTER AID TO TENSION ADJUSTABLE SOURCES DESIGN TOOL USING LINEAR
REGULATOR LM317.
ABSTRACT
Even with the popularity of electronic switching power
supplies, linear sources still arouse the sympathy of
interested in the analog electronics area when aimed, for
example, perform simple assemblies, associated with
good ease of operation and maintenance. This article
deals with the design of linear voltage sources adjustable
nature, that make use of integrated voltage regulators
circuit. As a result of its wide applicability, at times it is
necessary to promote some Readjustments the basic
topology of these circuits, making it necessary to apply a
set of equations, technical criteria and limitations
imposed by the manufacturers of their IC's. As a way to
automate the process correlated to the design of these
circuits, developed in this work a computational tool to
support the design of adjustable sources that make use of
the integrated positive output LM317 regulator. During
the course of the article are outlined some of the key

design criteria, specific and balances between related to
the design of the proposed source. We developed a flow
chart, an algorithm and a spreadsheet that jointly
supported the development of a graphical interface
developed in VB.NET programming language. In order to
verify the effectiveness of the developed software,
sources of simulations were performed in Multisim 13.0
NI program in order to compare the results of the
commercial simulator with those obtained using our tool.

KEYWORDS: Adjustable sources, Source Linear Voltage, Voltage Regulated, LM317.
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1. INTRODUÇÃO
Fontes ajustáveis de tensão são circuitos caracterizados por proporcionar diferentes valores
de tensão em sua saída, mediante a substituição de seus dispositivos, ou mais comumente, o uso
de potenciômetros e/ou trimpot’s de ajuste. Como qualquer fonte de natureza linear, o princípio
operativo básico de uma fonte de tensão linear da modalidade ajustável é, uma vez regulada,
manter constante a tensão nos seus bornes de saída, independentemente da corrente circundante
pela carga (MARQUES; CRUZ; JÚNIOR, 2007). Sua tensão de saída deve manter-se imune a quaisquer
oscilações ou instabilidades na sua tensão de entrada, bem como a eventuais variações na carga a
ser alimentada.
Neste trabalho descrevemos a sequência de procedimentos correlacionados ao
desenvolvimento de um software, utilizando a linguagem de programação VB.NET, que tem como
finalidade primordial proporcionar aos usuários a possibilidade de automatizar os cálculos de
dimensionamento dos dispositivos eletroeletrônicos associados as etapas inerentes ao projeto de
fontes lineares de tensão que utilizam o circuito integrado LM317 como referência positiva de
tensão, sendo este último um regulador linear de tensão do tipo ajustável.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Reguladores de tensão ajustáveis
A literatura prevê inúmeras formas de obter uma tensão DC variável, contemplando
múltiplas topologias, variadas associações entre componentes passivos e ativos, além do uso de
circuitos integrados dedicados. Como consequência de sua maior eficácia, melhor facilidade de
instalação e substituição, bem como em razão de seus circuitos de proteção interna, que agregam
maior confiabilidade ao circuito, as fontes que fazem uso de circuitos integrados reguladores
lineares de tensão a bastante tempo vêm sendo utilizadas, em detrimento das fontes
transistorizadas de tensão (MARQUES; CRUZ; JÚNIOR, 2007). Reguladores ajustáveis permitem ao
usuário fixar a tensão de saída no valor desejado.
Apesar dos diferentes fabricantes e suas respectivas especificidades, os CI’s reguladores de
tensão são caracterizados por possuir 3 terminais, usualmente chamados de entrada (𝑉𝐼𝑁 ) , saída
(𝑉𝑂𝑈𝑇 ) e ajuste (𝐴𝐷𝐽), podendo ser encontrados em encapsulamentos plásticos ou metálicos,
permitindo acoplamento a dissipadores de calor (MARQUES; CRUZ; JÚNIOR, 2007). Como exemplos
de CI’s reguladores de tensão podemos citar o LM150 (3A), LM138 (5A), LM137 (regulador
negativo), dentre inúmeros outros. A Figura 1 ilustra a identificação dos terminais do regulador de
tensão positiva LM317 do fabricante Texas Instruments.

Figura 1: Identificação dos terminais do LM317 em diferentes encapsulamentos, disponível em: <
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf >, acesso em 15/09/2016.
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2.2 Regulador de tensão ajustável LM317
O regulador LM317, utilizado neste artigo, trata-se também de um circuito integrado de três
terminais cujo range de tensões positivas de saída tem como limite inferior + 1,25 Volts e como
limite superior + 37 Volts (MARKUS, 2007). No que tange a sua corrente máxima de saída, a
consulta a sua respectiva folha de dados (datasheet) nos permite afirmar que este integrado,
mediante o uso de dissipadores de calor adequados, pode conduzir até 1,5 Amperes, a depender
ainda do seu respectivo encapsulamento. Internamente este regulador possui circuitos de limitação
de corrente e proteção contra sobrecarga térmica, a fim de estabelecer uma área de operação
segura para o mesmo (MARKUS, 2007). Segundo o fabricante Texas Instruments a proteção contra
sobrecarga permanecerá funcional mesmo que o ajuste externo esteja desligado.
No tocante a sua temperatura, novamente mediante consulta ao manual do integrado,
pode-se admitir que o LM317 pode trabalhar de modo satisfatório (condições de operação
recomendadas) dentro da faixa de 0° a 125°𝐶. Como sua finalidade precípua é regular tensões, deve
haver uma diferença de valores entre a tensão aplicada no pino de entrada e o valor desejado em
seu terminal de saída (MARKUS, 2007). Usualmente esta diferença entre a tensão de entrada e a
tensão de saída recebe a alcunha de tensão residual do regulador: 𝑉𝐼𝑁 − 𝑉𝑂𝑈𝑇 , sendo
necessariamente 𝑉𝐼𝑁 > 𝑉𝑂𝑈𝑇 (MARQUES; CRUZ; JÚNIOR, 2007).
Outra característica de extrema relevância a ser atendida é o fato de que o circuito integrado
em estudo possui um valor máximo de tensão que pode ser injetado em sua entrada, sem que os
seus circuitos de proteção interna o desliguem por sobrecarga ou sobre aquecimento (MARKUS,
2007). No que tange ao LM317, o correto dimensionamento deve respeitar os critérios de projeto
constantes nas Equações (1), (2) e (3) apresentadas abaixo:
1,25 𝑉 ≤ 𝑉𝑂𝑈𝑇 ≤ 37 𝑉

(1)

10 𝑚𝐴 ≤ 𝐼𝑂𝑈𝑇 ≤ 1,5 𝐴

(2)

3 𝑉 ≤ 𝑉𝐼𝑁 − 𝑉𝑂𝑈𝑇 ≤ 40 𝑉

(3)

A capacidade de ser ajustável é obtida a partir da interligação do regulador supracitado com
resistências externas, sendo estas últimas de natureza fixa ou variável (MARQUES; CRUZ; JÚNIOR,
2007). No caso do uso de resistores fixos (o circuito torna-se uma fonte de saída fixa), a variação da
tensão de saída é obtida mediante a substituição de resistores de diferentes valores comerciais,
sendo este tipo de topologia pouco utilizado por sua baixa praticidade (CAPUANO; MARINO, 1998).
A topologia predominante, e representada na folha de dados do CI, faz uso de um resistor
fixo entre o pino de ajuste e o pino de saída (𝑅1 ), associado ainda a um resistor variável entre o
pino de ajuste e o referencial de terra do circuito (𝑅2 ). O resistor variável pode ser um
potenciômetro que permitirá um ajuste externo da tensão de saída da fonte, ou ainda um trimpot,
neste caso permitindo que o ajuste desejado seja interno a carcaça da fonte. Resumidamente, podese afirmar que os resistores 𝑅1 e 𝑅2 serão responsáveis por determinar o valor da tensão em
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qualquer nível dentro da faixa permitida para o regulador. A Figura 2 nos permite visualizar a
interligação entre os resistores externos e o circuito integrado.

Figura 2: Circuito básico de uma fonte ajustável com LM317.

O resistor 𝑅1 ligado entre o terminal de saída e o terminal de ajuste do regulador vai provocar
uma queda de tensão, usualmente intitulada de tensão de referência: 𝑉𝑟𝑒𝑓. O divisor de tensão
resistivo associado ao pino de ajuste do regulador faz surgir no referido terminal uma corrente
designada de corrente de ajuste 𝐼𝐴𝐷𝐽 . Rotineiramente, a corrente de ajuste assume valores entre
50𝜇𝐴 (valor típico) e 100𝜇𝐴 (valor máximo), em conformidade com a Equação (4) a seguir:
50𝜇𝐴 𝑚𝐴 ≤ 𝐼𝐴𝐷𝐽 ≤ 100𝜇𝐴

(4)

A Tabela 1 lista as principais limitações de projeto correlacionadas ao uso do regulador
integrado LM317, segundo o fabricante Texas Instruments.
Tabela 1: Limitações do regulador LM317M (Texas Instruments).

Item
Descrição
Valor Unidade
1 Temperatura recomendável de operação 0 a 125
°C
2
Tensão mínima de saída
1,25
V
3
Tensão máxima de saída
37
V
4
Corrente mínima de saída
0,010
A
5
Corrente máxima de saída
1,5
A
Ainda no contexto de aplicação do integrado LM317 a expressão que relaciona a tensão de
saída com os resistores externos supracitados está descrita na Equação (5):
𝑉𝑂𝑈𝑇 = 1,25 × (1 +

𝑅2
𝑅1

) + (𝐼𝐴𝐷𝐽 × 𝑅2 )

(5)

A parcela referente ao produto entre a corrente de ajuste (𝐼𝐴𝐷𝐽 ) e o 𝑅2 pode ser suprimida
se o referido resistor for um potenciômetro, porém tal simplificação não se aplica no caso do
segundo resistor ser do tipo fixo, uma vez que neste caso, o 𝑅2 passará a definir a tolerância da
tensão de saída da fonte (MARQUES; CRUZ; JÚNIOR, 2007).
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3. METODOLOGIA
3.1 Materiais e equipamentos
Para fins de simulação da fonte em análise, são requeridos os componentes descritos na
Tabela 2 a seguir. Além disso a tabela lista ainda a referência utilizada para nomear os dispositivos
no circuito e seus respectivos quantitativos.
Tabela2: Principais dispositivos eletroeletrônicos que constituem o circuito da fonte ajustável.

Item
Descrição
Referência
Unidade Quantidade
1
Transformador
T
Und
1
2
Diodo Retificador Silício
D1, D2, D3, D4.
Und
1
3
Capacitor Eletrolítico
C
µF
1
4
Capacitor Cerâmico
C1
µF
1
5 Regulador de Tensão Integrado Ajustável
LM317M
Und
1
6
Resistor Filme Carbono
R1
Ω
1
7
Resistor Filme Carbono
R2FIXO
Ω
1
8
Mini Potenciômetro
R2POTENCIÔMETRO
Ω
1
9
Capacitor Cerâmico
C2
µF
1
10
Chave On-Off
Chave SPST
Und
1
11
Fusível Vidro
Fusível
Und
1

3.2 Métodos e procedimentos
Iniciamos nossas atividades buscando na literatura técnica exemplos de cálculos associados
ao uso do regulador integrado LM317, para alicerçar nosso conhecimento acerca do
dimensionamento do referido componente. De modo análogo passamos, novamente mediante
consulta a livros e artigos especializados, a estudar as minúcias associadas ao dimensionamento de
fontes lineares de tensão, contemplando dimensionamento de retificadores de onda completa em
ponte e dimensionamento de filtros capacitivos. O passo seguinte, foi a junção entre os requisitos
técnicos dos circuitos, quais sejam: um retificador de onda completa em ponte associado a um filtro
capacitivo, ambos provendo a alimentação a ser injetada no estágio regulador da fonte, sendo este
último centrado no regulador LM317. A Tabela 3 descreve os principais parâmetros técnicos
correlacionados ao projeto da fonte de nosso artigo.
Tabela3: Descrição dos parâmetros técnicos (grandezas elétricas) do circuito.

Item

Descrição

Referência

Unidade

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tensão Primário Transformador
Tensão Secundário Transformador
Tensão Pico Secundário Transformador
Potência Trabalho Transformador
Frequência Entrada Circuito
Tensão Barreira Potencial Diodo
Corrente Direta Diodo
Tensão Reversa Diodo
Frequência do Retificador
Tensão Média Saída Filtro

V1RMS
V2RMS
V2P
PTRAFO
FENTRADA
VУ
IDM
VBR

Volts
Volts
Volts
Watts
Hertz
Volts
Amperes
Volts
Hertz
Volts
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Variação Percentual Tensão Média Saída Filtro
ΔVMF
%
Resistência Carga Saída Filtro
RL
Ω
Ripple Saída Filtro
VR
Volts
Tensão Média Mínima Saída Filtro
VMFMÍNIMO
Volts
Tensão Média Máxima Saída Filtro
VMFMÁXIMA
Volts
Tensão Pico Saída Filtro
VRLP
Volts
Capacitor de Filtragem
C
µF
Tensão Nominal Capacitor Filtro
VNOMINALC
Volts
Corrente Média Saída Filtro
IMF
Amperes
Temperatura Operação Regulador
TOPERAÇÃOREGULADOR
°C
Temperatura Máxima Operação Regulador
TMÁXIMAOPERAÇÃOREGULADOR
°C
Tensão Entrada Regulador Integrado
VINREGULADOR
Volts
Tensão Saída Regulador Integrado
VOUTREGULADOR
Volts
Tensão Mínima Entrada Regulador
VINMÍNIMAREGULADOR
Volts
Tensão Máxima Entrada Regulador
VINMÁXIMAREGULADOR
Volts
Tensão Mínima Saída Regulador
VOUTMÍNIMAREGULADOR
Volts
Tensão Máxima Saída Regulador
VOUTMÁXIMAREGULADOR
Volts
Corrente Mínima Saída Regulador
IOUTMÍNIMAREGULADOR
Amperes
Corrente Máxima Saída Regulador
IOUTMÁXIMAREGULADOR
Amperes
Corrente Terminal Ajuste Regulador
IADJ.
µ Amperes
Resistor Fixo Entre os Pinos Central e de Saída do Regulador
R1
Ω
Tensão Nominal Capacitor Entrada Regulador
VNOMINALC1
Volts
Tensão Nominal Capacitor Saída Regulador
VNOMINALC2
Volts
Tensão Mínima Saída Circuito
VOUTMÍNIMOCIRCUITO
Volts
Tensão Máxima Saída Circuito
VOUTMÁXIMOCIRCUITO
Volts
Corrente Mínima Saída Circuito
IOUTMÍNIMOCIRCUITO
Amperes
Corrente Máxima Saída Circuito
IOUTMÁXIMOCIRCUITO
Amperes

Seguindo os critérios, requisitos e equacionamentos elencados na revisão bibliográfica, a
etapa seguinte foi realizar de forma manuscrita o dimensionamento de uma fonte ajustável de
tensão. Estes cálculos nos permitiram elaborar uma sequência de passos a serem seguidos e que
subsidiaram a elaboração de um fluxograma e um algoritmo base para nosso programa
computacional.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Como forma de atestar a eficácia do algoritmo proposto, o mesmo inicialmente foi
implementado na forma de uma planilha eletrônica, a partir do uso do software Microsoft Excel
2013. A Figura 3 abaixo nos mostra o aspecto visual desta planilha. Os valores nominais dos
dispositivos que constituem a fonte, bem como os valores de tensão e correntes em pontos
específicos do circuito foram obtidos a partir desta planilha.
Os valores obtidos via Excel se aproximaram bastantes dos valores calculados de modo
manuscrito, atestando sua eficácia. Para fins de consolidação dos resultados, alguns exemplos de
fontes apresentados nos livros listados em nossas referências foram calculados através de nossa
planilha. Em todos os casos houve a coincidência entre os valores apresentados nos livros
especializados e os resultados obtidos com nossa planilha. Os valores obtidos via planilha foram
simulados através do software N.I. Multisim 2013, conforme a Figura 4 a seguir.
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Figura 3: Circuito básico de uma fonte ajustável com LM317.

Figura 4: Versão inicial da fonte a partir dos valores calculados via Excel.

A consulta ao manual do integrado subsidiou algumas mudanças na topologia da fonte,
mediante o acréscimo de dois capacitores e dois diodos 1𝑁4002. A inclusão de 𝐶1 visa proporcionar
um desacoplamento entre a etapa de filtragem e a entrada do CI, além minimizar eventuais ruídos,
no caso de uma montagem prática na qual o capacitor de filtro esteja localizado distante fisicamente
do regulador de tensão. O capacitor 𝐶2 destina-se a minimizar os efeitos de eventuais ruídos nos
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terminais de saída da fonte. O acréscimo dos diodos busca prover uma proteção suplementar ao
regulador integrado protegendo o mesmo contra descargas bruscas dos capacitores que o
circundam. A Figura 5 nos permite visualizar a nova topologia da fonte. Os valores nominais dos
dispositivos são os mesmos obtidos via planilha Excel. Os valores dos capacitores (0,1 µ𝐹 𝑒 1 µ𝐹) e
a especificação dos diodos (1𝑁4002) são propostos pelo fabricante do integrado em seu datasheet.

Figura 5: Nova topologia da fonte após o acréscimo dos capacitores C1 e C2 e dos diodos D5 e D6.

Como em todo projeto de circuito eletrônico, os valores obtidos via equacionamento teórico
não coincidem com os valores comerciais dos dispositivos (CAPUANO; MARINO, 1998), sendo
necessária uma readequação dos valores fornecidos pela planilha de dimensionamento. A Figura 6
abaixo apresenta a versão final da fonte, já com os respectivos valores comerciais dos dispositivos
e com um rearranjo de sua topologia. Podem ser visualizados ainda os valores da tensão de saída
do filtro capacitivo, da corrente de ajuste e da tensão de referência do regulador, bem como as
tensões e correntes na saída da fonte quando na mesma estiver conectada uma carga puramente
resistiva de 1𝐾Ω. Na Figura 7 os resultados obtidos na planilha do Excel.

Figura 6: Versão final da fonte simulada no N.I. Multisim 13.0.
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Figura 7: Apresentação dos resultados na planilha do Microsoft Excel 2013.

Por fim, com o intuito de disponibilizar aos usuários uma solução com uma interface visual
mais didática e agradável, desenvolvemos um aplicativo para desktop destinado a dimensionar, a
partir de um conjunto de requisitos de entrada, os valores nominais dos dispositivos eletrônicos que
constituem uma fonte ajustável de tensão, bem como valores das tensões e correntes em nós de
referência do circuito, vislumbrando fornecer pontos de teste para eventuais montagens da fonte
projetada.
Inicialmente o software foi desenvolvido no modo console (CLI – Command Line Interface) e
posteriormente foi reescrito no modo gráfico (GUI – Graphical User Interface), com a opção
Windows forms applications. Como ferramentas de desenvolvimento utilizamos a linguagem
computacional VB.NET, em razão de sua sintaxe computacional ser mais amigável a iniciantes em
programação de computadores, além do fato da mesma ser uma linguagem orientada a eventos
(MANZANO, 2015). Como plataforma de compilação utilizamos o software Microsoft Visual Studio
Community 2015. As Figuras 8 e 9 apresentam o aspecto visual (lay out) da interface desenvolvida.
A entrada de dados é realizada via teclado e a saída de dados utiliza o monitor como interface de
saída padrão.
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Figura 8: Interface gráfica para entrada de dados de projeto da fonte, desenvolvida no Visual Studio 2015.

5. CONCLUSÃO
Como resultado de nosso trabalho obtivemos valores que se aproximaram bastante
daqueles previstos no transcorrer das etapas de dimensionamento, o que assegura e ratifica a
estreita concordância entre os resultados apresentados pelas fontes bibliográficas pesquisadas e
aqueles fornecidos pela ferramenta computacional exposta neste artigo, nor permitindo considerar
que logramos êxito em nosso trabalho.
As simulações das topologias de circuito expostas neste texto nos permitiram verificar suas
minúcias, especificidades e peculiaridades, expandindo nossos conhecimentos acerca desta área da
eletrônica analógica e nos permitindo consolidar os conceitos teóricos. Como proposta para
trabalhos futuros nos propomos a aumentar os recursos de nosso programa, contemplando outros
tipos de fontes tais quais as fontes de saída fixa e as fontes simétricas, bem como outros tipos de
reguladores de tensão, não necessariamente apenas com circuitos integrados dedicados.
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RESUMO
O cultivo de plantas em estufas permite que diferentes
culturas sejam implementadas em regiões diferentes das
suas de origem, já que é possível o controle de um
microclima que satisfaça a necessidade de cada
produção agrícola. Esse projeto tem como objetivo a
construção de um sistema de monitoramento da energia
elétrica gerada por um painel solar que será responsável
pela alimentação de uma estufa automatizada e
autônoma, com variáveis do microclima para a região do
semiárido nordestino. O protótipo foi desenvolvido
utilizando a plataforma Arduino® que realizou a leitura
dos dados obtidos através de um sensor de tensão e um
sensor de corrente, de modo a avaliar o desempenho do
painel solar sob diferentes condições climáticas. Os

dados coletados a partir dos sensores, indicaram a
potência fornecida pelo painel em determinado intervalo
de tempo e possibilitou uma melhor análise do
rendimento do painel sob determinada condição
climática na data em que foi realizada o teste. Ainda
estão previstos outros testes que deverão ser realizados
em diferentes datas, bem como a análise do
carregamento da bateria e um estudo comparativo do
rendimento de painéis de diferentes fabricantes. Além
disso, pretende-se desenvolver um algoritmo de controle
de carga mais eficiente com o rastreamento do ponto de
máxima potência do painel e desenvolvido no próprio
Arduino®.

PALAVRAS-CHAVE: Estufa automatizada, painel solar, medição de tensão e corrente, Arduino®.

ACQUISITION AND DATA STORAGE IN REAL TIME OF VOLTAGE AND CURRENT
GENERATED BY A SOLAR PANEL FOR USE IN A AUTONOMOUS GREENHOUSE
ABSTRACT
Growing plants in greenhouses allows different cultures
are implemented in different regions of their origin, since
it is possible to control a microclimate that meets the
needs of each agricultural production. This project aims
to build a monitoring system of the electricity generated
by a solar panel that will be responsible for the supply of
an automated and autonomous greenhouse, with
microclimate variables to the northeastern semi-arid
region. The prototype was developed using Arduino®
platform that performed the data storage obtained by a
voltage sensor and a current sensor, in order to evaluate
solar panel performance under different climatic

conditions. The data collected from the sensors indicated
the power supplied by the panel in a given time interval,
and a better analysis of the panel yield under certain
weather conditions at the time the test was performed.
Other tests still are planned to be held on different
dates, as well as battery charging analysis and
comparative study of the performance of different
manufacturers panels. In addition, we intend to develop
a more efficient load control algorithm with tracking the
maximum power point of the panel and developed in
own Arduino®.
.

KEYWORDS: Automated greenhouse, solar panel, voltage and current measuring, Arduino®.

XII CONGIC | II
II SECITEX

2227

1. INTRODUÇÃO
A agricultura em ambientes abrigados remonta o período do império romano, em que foi
utilizado métodos artificiais para acelerar o crescimento e melhorar a qualidade de uma espécie
de vegetal. A primeira estufa moderna surgiu na Itália durante o século XVI e o conceito
rapidamente se espalhou para a Holanda e a Inglaterra, como uma alternativa para enfrentar o
rigoroso inverno.
Hoje as estufas agrícolas dispõem de equipamento microprocessados para monitoramento
e controle das diversas variáveis ambientais e são programados para garantir o microclima ideal
para desenvolvimento das espécies cultivadas.
Os microcontroladores são pequenos computadores destinados a uso específico sendo na
maioria das vezes programado para execução de uma determinada atividade com começo e fim
pré-determinado. Os microcontroladores mais conhecidos são os das plataformas Arduino® e PIC.
O Arduino® é uma plataforma de hardware open source, projetada sobre os
microncontroladores da linha ATMEL, que pode ser programado através de uma linguagem de
programação similar ao C/C++. Existem vários modelos de Arduino® que variam de acordo com o
poder de processamento e a quantidade de portas disponíveis para uso. Essas portas podem ser
utilizadas para controle de motores ou receber dados de sensores.
Os sensores sãos dispositivos capazes de perceber a variação de uma grandeza física
qualquer, entretanto a capacidade de correlacionar essa variação com alguma outra grandeza o
caracteriza como um transdutor.
A alimentação dos microcontroladores e sensores para utilização em sistemas remotos
podem ser feitos utilizando baterias, que podem ser carregadas utilizando fontes renováveis de
energia elétrica aumentando a independência da energia proveniente da rede elétrica de
distribuição. Uma das fontes renováveis de energia é o sol, que pode ser aproveitada pela
conversão da radiação solar em energia elétrica.
Os sistemas fotovoltaicos precisam de um elemento para conversão da radiação em
energia elétrica. Este elemento é o painel fotovoltaico (FV), que é o dispositivo principal de um
sistema solar de geração de energia elétrica. Estes são responsáveis por captar a energia solar e
transformá-la em energia elétrica. Segundo a definição de Cortez (2012), painéis FV, também
conhecidos como módulos FV, são "conjuntos de células fotovoltaicas interligadas entre si com o
objetivo de converter energia solar em energia elétrica".
Uma estufa monitorada e controlada automaticamente com o uso do microprocessador e
alimentada utilizando energia solar pode servir para a implantação de fazendas urbanas ou para
melhorar a vida das comunidades rurais de modo autônomo e independente da rede elétrica. A
horticultura nas estufas atrelada a meios de agregação de valor ao produto, juntamente com
mecanismos de agricultura familiar são saídas para impulsionar a vida no campo de regiões menos
favorecidas em termos sociais e climáticos.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
As estufas são estruturas que tem por intuito propiciar um microclima favorável para o
desenvolvimento de culturas. É utilizada desde o século XVII permitindo o cultivo de plantas que
normalmente não se adaptariam a determinadas condições edafoclimáticas de algumas regiões
(LITJENS, 2009). Desde o seu surgimento, as técnicas e estruturas das estufas vêm evoluindo.
Sabe-se que atualmente as pesquisas são voltadas na sua maioria para a automação dos processos
de controle do plantio, além da utilização de métodos e equipamentos capazes de manipular
variáveis climáticas, criando um microclima para a estufa. Este microclima é um conjunto de
variáveis ambientais como temperatura, iluminação, umidade relativa do solo e do ar, ventilação e
nível de gás carbônico. A identificação das condições climáticas ideais para um determinado tipo
de vegetal é essencial, já que algumas plantas não suportam temperaturas elevadas, enquanto
outras desenvolvem-se mais rapidamente nestas condições. Além disso, a prevenção e o
tratamento de doenças e fungos também são influenciados pelo clima, consequentemente pelo
controle do microclima da estufa. Os dados processados a partir da aquisição dos sensores
presentes na estufa são tratados por computadores ou dispositivos semelhantes, controlando os
atuadores e disponibilizando essas informações aos usuários para monitoramento das etapas do
processo produtivo. Deste modo, os principais fatores que devem ser monitorados e controlados
em uma estufa automatizada são: temperatura, umidade do solo e do ar, ventilação e
luminosidade.
Sistemas fotovoltaicos autônomos
O painel fotovoltaico (FV) é o dispositivo principal de um sistema solar de geração de
energia. Estes são responsáveis por captar a energia solar e transformá-la em energia elétrica.
Segundo a definição de Cortez (2012), painéis FV, também conhecidos como módulos FV, são
"conjuntos de células fotovoltaicas interligadas entre si com o objetivo de converter energia solar
em energia elétrica". Os sistemas fotovoltaicos autônomos (SFA) também são conhecidos como
sistemas isolados. Esses sistemas são comumente empregados em locais não atendidos por uma
rede elétrica como em zonas rurais, praias, campings, ilhas e qualquer outro lugar em que a
energia elétrica não esteja disponível. Um SFA é normalmente formado por uma placa ou um
conjunto de placas fotovoltaicas, um controlador de carga, uma bateria e, dependendo da
aplicação, um inversor de tensão contínua para alternada.
Os módulos fotovoltaicos produzem energia elétrica na forma de corrente e tensão
contínuas e em aplicações que requerem o uso de baterias deve ser empregado um controlador
de carga, que é um carregador de bateria específico para aplicações fotovoltaicas. O controlador
de carga é usado para regular a carga da bateria e prolongar sua vida útil, protegendo-a de
sobrecargas ou descargas excessivas. As funções presentes nos controladores são de proteção de
sobrecarga, proteção de descarga excessiva, gerenciamento da carga da bateria, estágio de
carregamento pesado, estágio de absorção e estágio de flutuação. Por outro lado, o inversor pode
alimentar lâmpadas, aparelhos eletrodomésticos e qualquer tipo de equipamento que precise ser
alimentado pelas redes residências de tensão alternada. Nos sistemas autônomos a geração e o
consumo de energia nem sempre coincide devido à característica intermitente e aleatória da
radiação solar ao longo das horas do dia. Devido a esta variação é necessário o uso de uma bateria
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para garantir o fornecimento constante de energia para o consumidor e para evitar da energia
gerada quando o consumo é baixo. A presença da bateria ou de um banco de baterias é essencial
para estabilizar a tensão fornecida aos equipamentos ou ao inversor eletrônico, já que a tensão de
saída dos módulos fotovoltaicos pode variar com a radiação solar. As baterias podem ser
agrupadas em série ou em paralelo formando bancos de baterias. A associação série permite obter
valores de tensão maiores e a associação em paralelo possibilita que a corrente de saída seja
maior com a mesma tensão ou que se acumule mais energia ao longo do tempo. Existem muitos
tipos de baterias elétricas, sendo as baterias de chumbo ácido as mais conhecidas e utilizadas. As
baterias de chumbo podem ser de ácido líquido ou em gel e podem ser seladas ou abertas. Para
aplicações remotas em que existe uma dificuldade para manutenção e acesso, há a alternativa de
uso das baterias de níquel cádmio ou níquel-metal-hidreto. Entretanto, seu custo de aquisição é
superior, mas compensado pela redução de custo com manutenção. Alguns controladores
respeitam o perfil de carga das baterias, aumentando sua vida útil e maximizando sua utilização.
No caso específico deste trabalho, buscou-se o armazenamento dos parâmetros de
tensão e corrente do painel solar, em tempo real, de modo que estes dados possam servir para a
definição do algoritmo de um controlador de carga com rastreamento do ponto de máxima
potência do painel à ser desenvolvido na plataforma Arduino de modo aumentar a eficiência na
conversão da energia e consequentemente, no carregamento da bateria.

3. METODOLOGIA
Primeiramente foi realizado o dimensionamento do banco de baterias capaz de alimentar o
sistema fotovoltaico autônomo completo, incluindo o microcontrolador, sensores e shields,
bomba para a irrigação e controlador de carga.
 Número de baterias em série:
NBS = VBANCO/VVBAT
(1)
NBS : número de baterias ligadas em série; VBANCO: tensão do bando de baterias [V];
VVBAT : tensão da bateria utilizada [V]
Então, tem-se que, NBS = 12V/12V  NBS = 1. Ou seja, é necessário utilizar apenas
uma bateria em série.


Energia armazenada:
EA = EC /PD

(2)

EA : Energia armazenada no banco de baterias [Wh]; EC: Energia consumida [Wh];
PD: Profundidade de descarga permitida (10%, 20%, 50%, 80%, etc).
Sendo 144 Wh a energia armazenada no banco de baterias e 15,6 Wh a soma das
energias consumidas (placa Arduino Mega 2560, sensores, shields e bomba).
Substituindo os valores na Equação (2) tem-se PD = 10%.


Capacidade de carga do banco de baterias:
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CBANCO = EA/VBANCO
CBANCO: capacidade de carga do banco de baterias em ampère-hora [Ah]; EA:
armazenada no banco de baterias [Wh]; VBANCO: tensão do banco de baterias [V].

(3)
energia

Logo, CBANCO = 144/12  CBANCO = 12Ah


Número de baterias em paralelo:
NBP = CBANCO / CBAT

(4)

NBP: número de conjuntos de baterias ligadas em paralelo; CBANCO: capacidade de
carga do banco de baterias em ampère-hora [Ah]; CBAT : Capacidade de carga de cada bateria
em ampère-hora [Ah]. Logo, calcula-se:
NBP = 12Ah/12Ah  NBP = 1 conjunto de bateria.
Com isso, conclui-se que apenas uma bateria de 12V/12Ah é suficiente para o sistema
requerido, não sendo necessário, portanto, um banco de baterias.
Dimensionada a bateria, foram realizadas a suas conexões com o subsistema configurado
inicialmente para a medição e armazenamento de dados (do inglês datalogger) em tempo real da
tensão e corrente geradas pelo painel fotovoltaico. Esses dados serão utilizados também para o
cálculo da potência instantânea, através do produto da tensão e corrente em cada instante, bem
como da energia gerada durante o intervalo de tempo considerado. Os dados obtidos serão
armazenados em um cartão de memória para melhor análise das grandezas elétricas em questão a
partir de gráficos plotados.
O subsistema proposto neste trabalho para o monitoramento das grandezas elétricas de
tensão e corrente é composto por:
 Painel fotovoltaico monocristalino modelo HG50 (Potência máxima = 50W; Corrente
nominal = 2,84 A; Tensão nominal = 17,74 V);
 Plataforma microcontrolada Arduino Mega 2560;
 Sensor de tensão 0 - 25V CC;
 Sensor de corrente do tipo efeito hall ACS712 -30 /+30 A CC;
 Shield SD card para armazenamento dos dados em cartão de memória;
 Shield RTC DS1307 (do inglês Real Time Clock) para identificação do momento exato
da medição;
 Controlador de carga Unitron modelo TotalControl 80, para painel solar de até 80W e
corrente de saída de até 7,0A;
 Bateria recarregável Planet Battery de chumbo-ácido 12V/12A.h.
Esquematicamente, o sistema será configurado conforme representado na Figura 1. Uma
fotografia da montagem realizada para a aquisição dos dados pode ser visualizada na Figura 2.
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Figura 1: Material utilizado para gravação em tempo real dos dados de tensão e corrente gerados pelo painel
solar.

Em linhas gerais, o funcionamento do sistema ocorre da seguinte forma: de acordo com a
potência do painel fotovoltaico e com a intensidade solar instantânea, ocorre a conversão da
energia solar em energia elétrica com seus respectivos níveis de tensão e intensidades de
corrente. Esses dados são monitorados através de um sensor de tensão conectado em paralelo
com a saída do painel solar e um sensor de corrente ligado em série entre a saída do painel e a
entrada do controlador de carga, que por sua vez, está conectado à bateria, carregando-a ou não.
Os dados monitorados de tensão e corrente são armazenados em um cartão de memória (sistema
conhecido do inglês como datalogger) para, em seguida, serem analisados de modo sistemático.

Figura 2: Fotografia do painel solar e do sistema de aquisição de dados sob o painel.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Foi realizado o monitoramento durante o intervalo de tempo entre às 09:53:25 e 10:56:11
do dia 23/09 de 2016, no campus do IFRN-Mossoró. Na Figura 3 estão plotados a tensão versus o
tempo, na Figura 4 a corrente versus o tempo e na Figura 5 a potência versus o tempo de análise
considerado.
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Figura 3: Tensão (em volts) versus tempo de análise.
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Figura 4: Corrente (em amperes) versus tempo de análise.
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Figura 5: Potência (em watts) versus tempo de análise considerado.
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Através de uma análise superficial, é possível identificar um padrão similar nos três
gráficos, com regiões de altas variações nas grandezas, como no intervalo entre 10:10:31 e
10:27:01 e regiões quase constantes, à exemplo do intervalo entre 10:39:51 e 10:55:01. Durante o
tempo onde houve elevada variação dos elementos medidos, provavelmente ocorreu rápidas
passagens de nuvens no céu, que de um modo geral, estava nublado.
Os resultados obtidos indicam que o painel solar trabalhou com uma potência média de
aproximadamente 6,86W, ou seja, com 13,72% da sua capacidade nominal. Este baixo rendimento
também pode ser explicado pela alta nebulosidade durante todo o intervalo de tempo analisado.
De toda forma, estes resultados são importantes para um monitoramento da capacidade
de geração de energia elétrica pelo painel solar com relação à intensidade luminosa do ambiente.

5. CONCLUSÃO
Esta pesquisa possibilitou o desenvolvimento de um sistema para monitoramento da
geração de energia elétrica em um painel solar, com o armazenamento em tempo real, de dados
coletados através de sensores de tensão e corrente. Este tipo de configuração é útil quando se
deseja analisar e manipular estas informações para inferir cálculos de rendimento e de energia
total gerada ao longo de determinado tempo.
Como trabalhos futuros pode-se citar o rastreamento do ponto de máxima potência
fornecida pelo painel, através de um algoritmo desenvolvido na plataforma microcontrolada
Arduino. Deste modo, pretende-se projetar um controlador de carga através de um algoritmo de
controle que possibilitará, consequentemente, maior eficiência na conversão da energia elétrica.
Além disso, este sistema permitirá um estudo comparativo aproximado entre os rendimentos de
painéis solares de outros fabricantes, quando submetidos às condições ambientais similares.
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RESUMO
Buscar equipamentos que consumam uma menos
quantidade de energia e que promovam um melhor
funcionamento, é de extrema importância para a
redução de custo com energia elétrica, melhor
disponibilidade do equipamento além de ser uma prática
ambientalmente correta. Com isso, este trabalho tem
como objetivo melhorar o funcionamento e a eficiência
de um refrigerador construído por alunos para ser

utilizado em sala de aula e laboratórios como um
equipamento didático. Foi mostrado que após algumas
pequenas alterações no modelo anterior, se conseguiu
uma diminuição da temperatura com o mesmo consumo
de energia elétrica. Outras modificações ainda serão
feitas com o objetivo de se melhorar ainda mais a
eficiência
energética.

PALAVRAS-CHAVE: Melhor rendimento, refrigerador didático, eficiência energética .

ADAPTATIONS IN A REFRIGERATOR TO ACHIEVE BETTER PERFORMANCE
ABSTRACT
Design equipment that consume less amount of energy
and to promote a better functioning, is of most
importance for cost reduction with electricity, better
availability of equipment as well as being an
environmentally friendly practice. Thereby, this work
aims to improve the functioning and efficiency of a
refrigerator built by students for use in the classroom

and laboratories as a didactic equipment. It was shown
that after some minor changes to the previous model, it
achieved a decrease in temperature with the same
power consumption. Other modifications will also be
made with the aim of further improving energy
efficiency.

KEYWORDS: Best performance, didactic refrigerator, energy efficiency.
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1. INTRODUÇÃO
O projeto tem um propósito de produzir e modificar um equipamento didático para ser
usado em sala de aula e nos laboratórios do instituto. Esse equipamento não é encontrado em
nenhuma loja, pois é um trabalho experimental que é baseado no sistema de refrigeração básico,
com o objetivo de extrair o máximo de desempenho, para se aproximar ao máximo de um
equipamento comercial.
O objetivo é fazer com que tanto os professores quanto os alunos tenham uma
proximidade maior dos sistemas de refrigeração, aliando os conhecimentos vistos em sala de aula
(teóricos) com a prática. Como é um equipamento didático, tanto aluno quanto professor poderão
alterar suas características, como: adição de novos condensadores de novos formatos e remoção
ou adição de um eletroventilador para promover uma convecção forçada.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
1.1. Sistema de compressão de vapor
Pode-se entender a lógica de funcionamento dos principais sistemas de refrigeração atuais
estudando o funcionamento de um refrigerador doméstico comum, também conhecido como
sistema de compressão de vapor.
Ele funciona a partir da aplicação dos conceitos de calor e trabalho, utilizando-se de um
fluido refrigerante. Fluido refrigerante é uma substância que, circulando dentro de um circuito
fechado, é capaz de retirar calor de um meio enquanto se vaporiza a baixa pressã o, este fluido
entra no evaporador a baixa pressão, na forma de mistura de líquido mais vapor, e retira energia
do meio interno refrigerado (energia dos alimentos) enquanto passa para o estado de vapor. O
vapor entra no compressor onde é comprimido e bombeado, tornando-se vapor superaquecido e
deslocando-se para o condensador, que tem a função de liberar a energia retirada dos alimentos e
a resultante do trabalho de compressão para o meio externo. O fluido, ao liberar energia, passa de
vapor superaquecido para líquido (condensação) e finalmente entra no dispositivo de expansão,
onde tem sua pressão reduzida, para novamente ingressar no evaporador e repetir-se assim o
ciclo (DA SILVA, 2010).
Seus componentes básicos são: evaporador, que promove a vaporização do fluido
refrigerante à baixa pressão; compressor, comprime o fluido refrigerante; condensador, realiza a
condensação do fluido refrigerante a uma pressão elevada; e o dispositivo de expansão, que
promove a expansão do fluido refrigerante (SILVA, 2007).

1.2. Mudanças termodinâmicas que ocorrem no ciclo de refrigeração
De acordo com o modo como são processados, as mudanças de estados físicos, recebem
denominações. Dentre todas as mudanças de estados podemos destacar a condensação e a
evaporação (vaporização), essas são as mudanças que ocorrem dentro de um sistema de
refrigeração ou circuito frigorífero.
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A condensação é a passagem (mudança) do estado de vapor (gasoso) para estado líquido,
um fluido no estado de “vapor” se transforma em “líquido” quando perde calor, ou seja, quando é
resfriado.
A evaporação (vaporização) é a passagem (mudança) do estado líquido para estado vapor,
um fluido no estado “líquido” se transforma em “vapor” quando recebe calor, ou seja, quando é
aquecido.
A evaporação e a vaporização são praticamente idênticas, a única diferença é a velocidade
em que o líquido se transforma em vapor, ou seja, a evaporação é mais lenta e a vaporização mais
rápida. Por exemplo, nos lagos e rios ocorre a evaporação, quando fervemos a água em uma
panela e em um sistema de refrigeração ocorre a vaporização (DA SILVA, 2010).

1.3. Sistema de expansão direta
Quando o evaporador de um circuito frigorífero absorve calor diretamente do ambiente,
esse sistema possui expansão direta, os exemplos são os circuitos frigoríferos dos condicionadores
de ar tipo janela, split e câmaras frigoríficas.

1.4. Convecção
A convecção é um processo de transporte de energia pela ação combinada da condução de
calor, armazenamento de energia e movimento de mistura. Esta é classificada de acordo com o
modo de motivação do fluido (KREITH, 2002).

1.5. Convecção forçada
Quando o movimento é causado por um agente externo, como uma bomba ou um
ventilador, tem-se a convecção forçada. O resfriamento de um radiador de automóvel, pelo ar
soprado por um ventilador, é um exemplo de convecção forçada (KREITH, 2002).

3. METODOLOGIA
O trabalho iniciou com a coleta de dados do equipamento em sua forma como recebida.
Esses dados serão importantes para as futuras comparações após as modificações. Com isso,
mediu-se a temperatura que o refrigerador chegou que foi - 3,1 °C. Após as alterações, uma nova
medição na temperatura interna do evaporador será realizada para verificação da diminuição
significativa ou não do equipamento.
O freezer em sua forma recebida possuía somente um condensador que era distribuído ao
longo do das colunas que sustentavam o evaporador, sem a utilização de um eletroventilador.
Uma das novas adequações foi a inserção de dois condensadores em formato de mola, além da
adição de um eletroventilador para promover uma convecção forçada. Essa mudança está
mostrada na Figura 1.
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a)

b)

Figura 1: Troca do condensador. Em a) o condensador estava fixo nas colunas que sustentavam o evaporador e em
b) o novo condensador em formato de espira (duas espiras) mais o eletroventilador.

O fluxograma da Figura 2 a seguir, sintetiza as técnicas utilizadas nas modificações do
projeto antigo para o projeto proposto por este trabalho.

Figura 2: Fluxograma que mostra as atividades realizadas neste trabalho.
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Após a discussão teórica e metodológica, os resultados serão apresentados no tópico
subsequente.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após as alterações feitas, uma nova análise na temperatura interna do freezer foi realizada.
O freezer didático sem as modificações atingia temperatura de - 3,1 °C depois da temperatura
estar estabilizada. Após somente a adição do eletroventilador mesmo com o condensador antigo,
conseguiu-se chegar a - 3,7 °C, ou seja, uma diminuição de 0,6 °C na temperatura. Pode-se afirmar
que este ganho não é tão significativo mesmo depois da adição do eletroventilador. Entretanto,
não podemos afirmar que o eletroventilador promove pouca diminuição da temperatura, tendo
em vista que a configuração do condensador não ajuda a convecção forçada promovida pelo
forçador de ar, pois o condensador está distribuído de forma que o ar forçado não produz a troca
de forma eficiente.
Um ganho mais acentuado foi promovido alterando-se a forma do condensador que antes
possuía formato distribuído ao longo das colunas que sustentavam o evaporador, como mostrado
na Figura 1a. Depois da mudança para um condensador em formato de mola com dois
condensadores (Figura 1b), a temperatura atingida foi de – 6,8 °C, ou seja um ganho de -3,7 °C em
relação a condição inicial.
Apesar desses ganhos, foi verificado que o evaporador tinha problema de pré-expansão, ou
seja, que nada mais é do que curvas mais que acentuadas nas bordas do evaporador que tem
formato de cubo. Essa pré-expansão já diminui a temperatura do fluido, porém em lugares muitas
vezes indesejados, diminuindo assim o rendimento desejado no freezer didático.
Além disso, analisando novamente o evaporador, foi visto que o isolante se posicionou
justamente entre o tubo de cobre que promove o resfriamento da parte interna do evaporador e a
parede do evaporador, ou seja, a troca de calor não acontecia de forma eficiente porque o
isolante impedia essa troca.
Novas análises serão feitas corrigindo os problemas de pré-expansão e retirada do
isolamento de locais indevidos.

5. CONCLUSÕES
Após as adequações propostas no trabalho, pode-se concluir que:
- Após a adição do eletroventilador mesmo com o condensador no formato antigo,
conseguiu-se uma diminuição da temperatura que antes atingia – 3,1 °C, após a modificação
atinge – 3,7 °C.
- Após a troca do condensador antigo por dois condensadores em formato de mola mais o
eletroventilador, houve uma melhora de desempenho no sistema, que antes atingia a
temperatura de – 3,1 °C e agora atinge a temperatura de – 6,8 °C, promovendo uma melhora
significativa na temperatura de evaporação.
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IMPRESSORA 3D E PROTOTIPADORA DE BAIXO CUSTO
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RESUMO
A prototipagem rápida e com precisão é muito requerida
nas empresas para o desenvolvimento de projetos hoje
em dia. Assim, o presente artigo tem como objetivo
apresentar detalhadamente as etapas do projeto
Impressora 3D/Prototipadora, que tem como objetivo
principal a construção de uma máquina de prototipagem
rápida com três funções primárias: A primeira para a

impressão de objetos em 3D (utilizando filamento plástico
de PLA ou ABS), a segunda para a fabricação de circuitos
impressos, e outra para a usinagem de materiais de baixa
resistência mecânica, como uma mini fresadora. Além
disso, pretende-se facilitar o acesso de escolas e
laboratórios a essa tecnologia, obtendo ainda a mesma
qualidade de modelos disponíveis no mercado.

PALAVRAS-CHAVE: Prototipagem Rápida, Impressora 3D, Prototipadora, Fresadora.

LOW COST PCB PROTOTYPING MACHINE AND 3D PRINTER
ABSTRACT
This article will talk about a project of low cost 3D printer
and pcb prototyping machine. This machine will be three
principals functions: the first one is to print 3D objects, the
second is to make pcb prototyping and the third is to

machining materials with low mechanic resistence. And
other objective is make the access easier for colleges and
schools, offering the same quality of the 3D printer that
we can see in the market.

KEYWORDS: 3D printer, pcb prototyping machine, machining.
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1. INTRODUÇÃO
A tecnologia da impressão 3D, um dos processos de prototipagem rápida, surgiu na década
de 80, mas só em 1990 começou a ganhar destaque. Atualmente, as impressoras 3D invadiram as
indústrias de pequeno e grande porte. Elas são mais rápidas, potentes, com menor custo de
produção e mais fáceis de serem manipuladas do que outras tecnologias de fabricação aditiva.
As impressoras 3D se tornaram um meio rápido e fácil de construção de objetos por meio de
modelagem 3D. Utilizando-se de softwares CAD (siglas de Computer Aided Design – Projeto
Assistido por Computador) para a construção do modelo é o suficiente para a impressão desse
modelo. Tornando a impressora 3D uma das melhores tecnologias para facilitação dos
desenvolvedores de projetos, peças e maquetes.
Este projeto possui como finalidade construir uma máquina com a tecnologia de impressão
3D com fins didáticos, de baixo custo para ser utilizada em ambientes que necessitem de uma
prototipagem rápida.
Utilizando-se da tecnologia disponível, no projeto é desenvolvido toda infraestrutura
necessária para a construção da impressora, desde a construção mecânica e eletrônica, até a
programação. Proporcionando um aprimoramento no conhecimento técnico dentro de toda a área
da mecatrônica.
Os códigos de programação desenvolvidos e todo o processo de construção/montagem
serão disponibilizados livremente para a comunidade acadêmica, tornando-se possível que sejam
replicados e melhorados por pessoas de todo o mundo.
Com o desenvolvimento do projeto será facilitado a obtenção dessa ferramenta tão versátil
que é a impressora 3D, já que a mesma terá um custo menor de produção e venda, permitindo mais
pessoas adquirirem a ferramenta.
Procura-se também a realização de parcerias com instituições de ensino para poder difundir
e ensinar os alunos como manusear a impressora. Isso facilita para os mesmo a construção de
projetos que antes não poderiam ser confeccionados por falta de recurso ou conhecimento.
Esse artigo encontra-se organizado da seguinte forma: na seção 2 se encontra a revisão
bibliográfica. A seção 3 explicita como está sendo construído a impressora 3D, e quais materiais
estão sendo utilizados no processo. Em seguida, a seção 4 demonstra os resultados obtidos. Por fim,
encontra se na seção 5 a conclusão deste documento.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Como Leonardo De Conti[1] faz, pode-se comparar o funcionamento de uma impressora 3D
como uma pistola de cola quente capaz de se movimentar em todas as direções. O bico da pistola,
que seria o bico de extrusão na impressora 3D, depositaria filamento plástico derretido uns sobre
os outros, até formar o objeto tridimensional.
É valido ressaltar que para isso é necessário que se tenha um controle preciso e exato da
posição do bico de extrusão e da mesa onde se deposita o plástico, que implica uma boa construção
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mecânica junto com um processamento de informações dos motores. Além disso, deve-se ter um
controle de temperatura não somente no aquecimento do plástico, mas como um monitoramento
na temperatura do sistema elétrico. Isso incluído a um processamento para transformação de um
objeto 3D em posições cartesianas do bico de extrusão.
Então o funcionamento da impressora foi separado em 5 módulos: Processamento;
Comunicação; Impressão; Sensoriamento e Interface. Sendo cada módulo programado em C++ e
exercendo uma função única. A separação da impressora em partes facilita o desenvolvimento,
permite que seja feita modificações no hardware e programação sem grandes mudanças nas
demais[2].
O módulo de processamento é executado em um computador com um programa feito em
linguagem C++ e interface utilizando QT. Ele analisa o arquivo com extensão .STL
(STereoLithography) do objeto a ser impresso e gerar uma linguagem de máquina (código G baseado na norma ISO 6983) que irá descrever os movimentos da impressora/prototipadora.
Então, esse código G é reescrito pelo modulo de comunicação em um formato que a
impressora seja capaz de processar. O resultado pode ser passado a impressora tanto por
comunicação USB-Serial ou por cartão de memória. O módulo também tem a função de enviar
constantemente informações ao computador, caso algum esteja conectado, sobre a situação atual
da impressora.
O módulo de impressão é responsável por controlar a movimentação dos eixos da
impressora e da extrusão do filamento de acordo com o código G processado. Será utilizado o
processo de modelagem por fusão e deposição (FDM – Fused Deposition Modeling), onde o
filamento de ABS (Acrylonitrile butadiene styrene) ou PLA (plástico produzido com ácido polilático)
é aquecido até adquirir uma consistência mais maleável e então impulsionado por um motor
atravessando um bico de extrusão sendo depositado em uma placa de deposição (cama quente).
Essa cama quente tem uma temperatura maior que a ambiente, facilitando remoção da peça
e impedindo defeitos do resfriamento do material, mas ainda uma temperatura baixa o suficiente
garantindo que a resina apresente uma dureza boa em relação ao momento da extrusão.
Tanto o movimento dos eixos como a extrusão são realizados a partir de motores de passo,
que integrados com a tecnologia de micropassos são capazes de garantir força e precisão suficientes
em um trabalho de boa qualidade. Para movimentar os motores são microcontroladores, que por si
utilizam Drivers de motores.
O módulo de Sensoriamento é responsável por monitorar e controlar a temperatura da cama
quente, do bico de extrusão e dos drivers dos motores. Também pretende fazer a inclusão de
sensores óticos para indicar o posicionamento dos eixos.
Por fim, o módulo da interface é encarregado para mostrar informações da impressora em
um display, que pode ser uma tela TFT ou LCD.
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3. METODOLOGIA
A metodologia da execução do projeto constitui através de pesquisas a respeito das partes
física, eletrônica e lógica do projeto. Logo em seguida, foram especificados os componentes
necessários para a implementação das funcionalidades da impressora 3D.
Nas subseções seguintes serão descritos os materiais utilizados no projeto, a forma como
foram empregados e a sua finalidade.

3.1. Mecânica
3.1.1.

Construção da base da impressora 3D

Primeiramente, foi adquirida madeira de pinus para a construção da estrutura principal da
base, a qual foi escolhida por ser de extrema facilidade de furação e corte. Logo em seguida foi
feito um acabamento na madeira utilizando um centro de usinagem (CNC), permitindo deixar a
superfície lisa e nivelada. Por fim foi feita a montagem da base, onde foi anexada barras lisas
para o eixo Y.

Figura 1: Etapas da construção da base principal da Impressora 3D.

3.1.2.

Construção dos Eixos (X, Y, Z)

A construção dos eixos se deu através de um planejamento, onde foi discutido a necessidade
de movimentação e a precisão inerente a modelagem 3D. Para o eixo X e Y foram utilizadas
barras lisas, motores de passo, correias, polia e sensores fim de curso. Para o eixo Z, foram
utilizadas barras roscadas, barras lisas para suporte, peças auxiliares.
3.1.3.

Construção de peças auxiliares utilizando impressora 3D

Para a construção da estrutura da impressora 3D, utilizou-se de peças para acoplamentos de
dispositivos onde algumas foram fabricadas utilizando impressão 3D do instituto.
As peças impressas foram projetadas pelos desenvolvedores do projeto em ferramenta
AutoCAD e utilizadas com fins de acoplamento de sensores e atuadores da impressora 3D.
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Este processo foi escolhido como forma de fabricação devido a versatilidade da tecnologia
de modelagem e impressão de objetos em 3 dimensões com polímero ABS, além da disponibilidade
de tal dispositivo no instituto.

3.2. Eletrônica
3.2.1.

Chip Atmega 328

O Atmega 328 é um chip microcontrolador que está presente no Arduino , esse chip possui
8 bits, com arquitetura Harvard modificada. Esse microcontrolador permite executar todo o
controle do circuito eletrônico, possuindo uma interface programável e reprogramável por
computador.
3.2.2.

Motores

Motor de passo consiste em um motor DC de magnetos permanentes ou relutância variável
que apresenta rotação em ambas as direções, variações incrementais de precisão angular, repetição
de movimentos exatos, um torque de sustentação à velocidade zero e a possibilidade de serem
controlados digitalmente através de hardware específico ou de um software. Por esses fatores, eles
são encontrados em aparelhos onde a precisão é um fator muito importante, como por exemplo
em impressoras.

Figura 2: Motores de passo utilizados

3.2.3.

Drive DRV8825

O DRV8825 é um drive de motor de passo utilizado em equipamentos automatizados. Este
dispositivo é composto por duas ponte H e pode conduzir um motor de passo unipolar, bipolar
ou dois de corrente contínua. Ele tem um controle de corrente ajustável permitindo a utilização
de voltagens superiores à capacidade do motor.
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Figura 3: Drive utilizado para acionamento dos motores de passo.

3.2.4.

Termistor

Termistores são resistores que variam a resistência de acordo com a temperatura. Assim,
eles podem serem utilizados como proteção contra sobreaquecimento, limitando a corrente
elétrica quando determinada temperatura é ultrapassada. Será utilizado termistores na
extrusora e na mesa aquecida para detecção da temperatura.

Figura 4: Sensor de temperatura utilizado.

3.2.5.

Mesa Aquecida

A mesa aquecida numa impressora 3D tem o propósito de evitar que a peça tenha uma
deformação na base. Não são todos os tipos de de materiais que sofrem desse problema, mas
alguns materiais comuns como o ABS e PLA tem resultado melhor quando são impressos em
mesas aquecidas.
Algumas impressoras 3D industriais controlam a temperatura e a umidade do filamento
plástico para diminuir a variação de qualidade durante a impressão. Existem também
impressoras que isolam a área de impressão do ambiente, com câmaras que controlam a
temperatura e a umidade.
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Figura 5: Mesa Aquecida Utilizada.

3.2.6.

Sensores de fim de curso

Os sensores de fim de curso são importantes para determinar os limites máximos e mínimos
da mesa evitando que o motor chegue aos limites físicos e acabe colocando em risco todo o
circuito de potência.
Cada um dos eixos possui um sensor de fim de curso que serve como referência para o
controlador. O posicionamento dos sensores dos eixos X e Y deve ser feito de forma com que
eles sejam acionados assim que o bico do extrusor abandone a área imprimível, eles marcam o
início do eixo. Já o do eixo Z deve ser feito de forma a impedir que o bloco atinja a parte superior
da estrutura da impressora, e marca o término do eixo.

Figura 6: Sensores fim de curso utilizado.

3.2.7.

Extrusora

A extrusora é a parte da impressora 3D que é responsável pela aplicação do plástico
aquecido em pequenas camadas da mesa aquecida. A extremidade força o filamento no interior da
extremidade quente para dentro da câmara de aquecimento e o plástico ABS/PLA sai pelo orifício
de 0,5mm. (confirmar com ribeiro esse dado) O calor necessário é por volta de 20W com
temperaturas entre 150 a 250°C.
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Figura 7: Extrusora utilizada.

3.2.8.

Filamento PLA/ABS

As impressoras 3D em geral utilizam um filamento de plástico como “tinta” para criar
objetos. Para este projeto foi escolhido o ABS (), este material apresenta um ótimo desempenho,
uma excelente resistência mecânica e é obtido através de derivados de petróleo.
Outro material também que pode ser utilizado é o PLA (Polylactic Acid), é um polímero de
bioplástico, obtido a partir do açúcar presente em grãos como o milho.

Figura 8: Exemplo de filamentos utilizados na impressão 3D.

3.3. Software
O sistema de linguagem ISO, também conhecido como “Linguagem de Código G”, é a forma
utilizada para escrever os programas de usinagem CNC, ou seja, é por meio dessa linguagem de
programação que as máquinas CNC entendem os comandos e as coordenadas para executar a
usinagem de peças. No projeto Impressora 3D e Prototipadora, foi utilizado esta linguagem
(linguagem de código G) para movimentar os motores.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Foram feitos testes para verificar o funcionamento dos eixos, onde o eixo Y funcionou
perfeitamente, já os eixos X e Z encontram-se em faze de testes, estamos em processo também de
obtenção do custo total de produção do projeto para fazer comparação com o oferecido no
mercado, tendo o objetivo de conseguir o menor custo possível, inferior ao mercado.

Figura 9: Imagens de testes realizados.

5. CONCLUSÃO
Com o presente projeto podemos verificar de forma prática a relação interdisciplinar
envolvida no estudo da mecatrônica. Percebe-se também um elevado potencial de aplicação do
projeto na área comercial.
No eixo educacional, deve considerar o desenvolvimento profissional dos alunos a partir de
iniciativas de criar e projetar objetos de baixo custo que proporcionem
O aprofundamento dos conceitos e teorias dos cursos técnicos através da realização de
projetos práticos.
Por tanto, com o potencial de desenvolvimento do projeto, pode ser empregado várias
aplicações, por exemplo: na medicina: criação de próteses e órteses, na educação: criar peças para
fins didáticos, e na arquitetura/engenharia: criação de peças/objetos.
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RESUMO
O avanço do conhecimento técnico é a força
motriz necessária para que ocorra o aprimoramento da
indústria, independente do segmento, na indústria
automotiva não é diferente e seu crescimento está
diretamente ligado ao desenvolvimento da indústria
como um todo, já que o ramo automotivo está vinculado
as demais, como a metal mecânica e a de transportes. O
presente projeto integra três disciplinas do nível técnico
relacionadas à indústria automobilística: Desenho
Técnico; Mecânica Automotiva e Tecnologia Mecânica, e
tem como objetivo inovar os procedimentos
metodológicos e didáticos, facilitando, dessa maneira, o
aprendizado dos discentes, visto que, grande parte dos

mesmos desconhecem elementos que compõem, por
exemplo, alguns dos subsistemas de um veículo.
A partir desta problemática, surge a necessidade
de modelar virtualmente alguns dos subsistemas, inicia-se
então a execução dos modelos em programas de CAD, e
por fim, a manufatura, que pode ser através de usinagem,
fundição ou até mesmo em impressão 3D, utilizando uma
máquina de prototipagem. Sendo assim, o projeto resulta
em modelos didáticos em escala reduzida dos principais
elementos visto na disciplina de Mecânica Automotiva,
tornando o contato com a automobilística mais atraente,
já que trabalhar com as peças em tamanho real torna-se
inviável.

PALAVRAS-CHAVE: Mecânica automotiva, didática, tecnologia.

PROPOSAL OF DIDACTIC COUNTERTOP FOR AUTOMOTIVE MECHANICS
ABSTRACT
The progress of technical knowledge is the
driving force necessary for the improvement
of the industry, regardless of industry, in the automotive
industry is no different and its growth is directly linked to
the
development
of
the
industry
as
a
whole, since the automotive branch is linked to the
other, as the metalworking and transportation. This
project integrates three technical disciplines related
to
the
automotive
industry:technical
drawing; Automotive mechanics and Mechanical Technol
ogy, and aims to innovate the methodological
and didactic procedures, facilitating this way,
learningof students, since most of them are unaware

of elements that comprise, for example, some of
the subsystems of a vehicle.
From this issue, the need arises to
model virtually some of subsystems, then the execution of
the models in CAD programs, and finally,
manufacture, that can be through machining, Foundry or
even
in
3D
printing, using a prototyping machine. Therefore, the
project results in teaching small-scale models of the main
elements
seen
in
the
discipline of Automotive Mechanics, making contact
with the automaker more attractive, since working
with parts in real size becomes infeasible.

KEYWORDS: Automotive mechanics, teaching, technology.
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1. INTRODUÇÃO
Atualmente o estudo de automóveis cresce e se modifica cada vez mais, novas tecnologias
adentram em salas de aula e laboratórios com apenas um propósito, o melhor entendimento e
manuseio dos próprios veículos. O projeto e desenvolvimento de uma bancada didática para
mecânica automotiva é um estudo que tem por finalidades a melhor qualificação dos mesmo em
relação a práticas mecânica, projeto desenvolve maquetes de alguns subsistemas do carro que irá
facilitar o entendimento de toda disciplina.
Neste mesmo estudo, algumas disciplinas se relacionam para edificação do projeto. A mecânica
automotiva é base de todos estudo, o desenho técnico é responsável pela criação em desenho dos
subsistemas, aprofundando cada vez mais os sistemas do automóvel, a tecnologia mecânica tornase mais prático o estudo, onde se desenvolverá os subsistemas.
Desta forma, programou-se através de pesquisas, onde foi-se dedicado a maior parte dos
estudos a três de vários subsistemas, são: sistema de direção, sistema de suspensa e sistema de
transmissão, possibilitando um entendimento geral dos veículos, e através do mesmo obtermos um
maior e melhor número de técnicos qualificados no mercado de trabalho.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Como primeira etapa do projeto foram feitos estudos de alguns subsistemas veiculares, que
estão inclusos na grade da disciplina de Mecânica Automotiva, na segunda etapa foram realizados
estudos do software SolidWorks, que se assemelha ao programa AutoCad utilizado na disciplina de
Desenho Mecânico, onde posteriormente se realizou a modelagem desses subsistemas no software
para que os mesmos fossem plotados em impressora 3D, fazendo os ajustes necessários, como um
suporte de ferro para as peças plotadas, utilizando técnicas e processos vistos na disciplina de
Tecnologia Mecânica.
Segue abaixo dois dos subsistemas modelados, sistema de direção e transmissão por
diferencial, respectivamente:

Figura 1: Sistema de direção
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Figura 2: Transmissão por diferencial

3. RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES
Sabendo-se que o carro possui diversos subsistemas, como: motor, transmissão, suspensão,
sistema de direção, freios, carroceria e sistema elétrico, a primeira parte da bancada didática
desenvolve-se com ênfase em apenas três subsistemas, sendo eles: suspensão, sistema de direção
e transmissão por diferencial.
SUSPENSÃO VEICULAR
A finalidade da suspensão veicular é maximizar o atrito entre os pneus e o solo, onde fornece
o equilíbrio na direção com bom controle, torna o veículo mais confortável e assegura o conforto
dos passageiros. A suspensão corrige as imperfeições causadas pela pista com mais eficiência que,
por sua vez, dá uma maior estabilidade e desempenho ao veículo, seja nas curvas, aceleração ou
frenagem. Tipos de suspensão:




Suspensão independente: é o sistema que possibilita que cada roda tenha seu curso de
suspensão independente da outra roda;
Suspensão semi-independente: sistema em que parte dos movimentos são passados pelo
eixo;
Suspensão dependente (ou eixo rígido): sistema onde os movimentos de uma roda são
percebidos pela outra no mesmo eixo.

O sistema de direção automotivo é responsável por conduzir o movimento do volante e da
coluna de direção a uma caixa de direção e posteriormente as colunas de direção onde estão
acopladas as rodas e pneus que giram em seu próprio eixo, resultando no movimento do carro. O
procedimento de levar a rotação do volante para as rodas é efetivado por diversos componentes
que trabalham junto com o sistema de suspensão para que o veículo possa andar em pisos com
diversas irregularidades. Tipos de direção:

XII CONGIC | II
II SECITEX

2253





Direção hidráulica: Trabalha com o funcionamento de uma bomba hidráulica, que é ativa por
polia e correias, emitindo óleo pressurizado através de mangueiras para caixa de direção,
onde leva o óleo de um lado para outro, suavizando a força exercida pelo motorista.
Direção eletro-hidráulica: O trabalho é concretizado por meio de um motor elétrico de
corrente contínua gerado pelo alternador, ao contrário do sistema hidráulico convencional,
que é acionado por polia e correia, mas esse sistema ainda depende de óleo.
Direção elétrica: Esse sistema elimina totalmente o uso de óleo hidráulico, correias e polias,
diminuindo ruídos, economizando combustível, melhorando o desempenho do carro e é
considerado ecologicamente correto.

A transmissão notifica às rodas a potência do motor transformada em energia mecânica e o
diferencial é um mecanismo que divide o torque do motor para duas direções, admitindo a cada
saída rodar a uma velocidade distinta. A transmissão por diferencial tem como função direcionar a
potência do motor para as rodas, diminuir a velocidade rotacional da transmissão uma última vez
antes que chegue a roda e permitir que as rodas girem em velocidades diferentes. Tipos de
diferenciais:











Diferenciais de deslizamento limitado: A presença de uma mola encarrega-se de alcançar a
diferença relativa de rotação entre os seus planetários, aos quais, por outro sentido, não é
admitido contactarem totalmente, impedindo assim a obtenção de uma união rígida entre
os mesmos.
Diferenciais autoblocantes: Detectam automaticamente a perda de tracção produzida
numa das rodas do eixo, este facto desencadeia o imediato bloqueio do diferencial.
Diferenciais de acoplamento viscoso: Há um conjunto de discos viscosos organizados
paralelamente no semieixo que os une, enquanto a caixa do diferencial está situada no outro
semieixo.
Diferenciais Thorsen: Este tipo de diferenciais não disponibiliza de mecanismos de
embraiagem nem de fluidos viscosos para atingir a compensação do índice de rotação dos
semieixos que nele confluem. Estes são usados em veículos de rádio control equipados com
motores térmicos, e a posição central é a ideal para a sua instalação.
Diferenciais bloqueáveis: São capazes de anular o seu próprio efeito diferencial quando uma
das rodas do eixo sofre uma perda de aderência.
Diferenciais ajustáveis: Nomeia-se diferenciais ajustáveis aos diferenciais próprios do rádio
control nos quais podemos delimitar o grau de deslizamento de ambos os semieixos
mediante um parafuso de regulação.
Diferenciais one-way: Pode-se levar em consideração os rolamentos denominados one-way
como um tipo especial de diferencial, devido ao fato do seu sentido de rotação ser único.
Diferenciais one-way centrais: É indicado para os chassis nos quais a transmissão se realiza
por correia dupla ou por cardan, um one-way central consente a repartição efetiva da
tracção entre os dois eixos de um veículo.
SISTEMA DE DIREÇÃO AUTOMOTIVA
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O sistema de direção tem maior objetivo a movimentação das rodas dianteiras a partir do
volante do automóvel, na direção pretendida, as rodas traseiras seguem a mesma trajetória das
rodas da frente. O sistema tem algumas desvantagens, a principal seria a instabilidade em orientar
as rodas traseiras.
As rodas do automóvel não estão ligadas no sistema de direção, por isso ele inclui um
mecanismo de redução, que na maioria das vezes é um dispositivo de assistência mecânica para
multiplicar o esforço que o motorista aplica ao volante devido a acoplação da caixa de direção nas
rodas da frente.

Figura 3: Coluna de direção padrão

O pinhão e a cremalheira são responsáveis pela movimentação dos pneus do carro,
acoplados a caixa de direção do automóvel. O pinhão é um tipo de engrenagem que quando girado
faz mover a cremalheira, que está interligada a engrenagem por meio de vários dentes ocasionando
um movimento ascendente e descendente.
O volante de direção é o componente no qual é acionado pelo motorista, cujo o movimento
de rotação/esterço é transmitido à árvore de direção repassando para qual lado o volante do carro
está sendo conduzido para o pinhão e cremalheira que estão conectados a árvore de direção.
Esse sistema funciona da seguinte maneira, o conjunto de engrenagem e pinhão converte o
movimento de rotação do volante de direção no movimento linear necessário para girar as rodas,
proporcionando uma redução por engrenagens, o que facilita virar as rodas. O volante de direção é
o componente no qual é acionado pelo motorista, cujo o movimento de rotação/esterço é
transmitido à árvore de direção.
Coluna de direção leva o movimento rotativo do volante até a caixa de direção; é geralmente
onde fica montada alguns comandos importantes, como a caixa de marcha, interruptores das luzes
e o botão de buzina.
SISTEMA DE TRANSMISSÃO
O motor gera a força necessária para movimentar o conjunto de transmissão e o veículo, ela
é transmitida primeiro ao volante do motor no qual este possui uma massa pesada para promover
a cinética entre o intervalo de tempo das explosões do cilindro. Em uma das faces está a pista de
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transmissão de força que vai fazer contato com a embreagem e daí por diante continuar
transmitindo a força do motor até as rodas.
O sistema é ainda a comunicação das rodas utilizando a potência do motor, transformando
o movimento em energia mecânica, sua importância se dá em três: Direcionando a potência do
motor para as rodas, como dito a cima, diminuindo a velocidade rotacional da transmissão, antes
que ela chegue às rodas e transmitindo a potência para as mesmas, enquanto elas giram a
velocidades diferentes.
Sabendo que as rodas giram a velocidades diferentes, cada uma percorre uma distância
distinta a outra ao fazer uma curva. Chega-se a conclusão que as rodas internas percorrem uma
distância menor, girando a uma velocidade maior, enquanto as externas uma maior, girando a uma
velocidade menor.
Para as rodas exercem tração, não há problema, pois não existe ligação entre elas, girando
assim independentes uma da outra, mas as rodas que tracionam são conectadas, para que um só
motor e transmissão possam girar ambas as rodas.
Se o carro não tivesse um diferencial, as rodas seriam ligadas uma à outra, forçadas a girar
na mesma velocidade, dificultando nos momentos que seriam necessários se fazer uma curvas,
exigindo um esforço excessivo para realizá-la, um dos pneus teria de patinar, o que exige muita
força, essa força teria que ser transmitida através do eixo de uma roda para outra, submetendo os
componentes do eixo a um enorme esforço.

Figura 4, 5 e 6: Tração dianteira, tração traseira e tração nas quatro rodas

A cada marcha, ocorre a liberação da força do motor para caixa, por que ao pisar na
embreagem, trava-se outras marchas de saída no eixo primário que irá se relacionar com as
engrenagens movidas do eixo secundário gerando mais velocidade ao veículo.
Sabendo os princípios básicos de cada um destes subsistemas apresentados acima e para
corresponder com as necessidades vistas em sala de aula, já que se percebeu um déficit de
compreensão do aluno, que muitas das vezes não sabe como é o subsistema, onde está localizado
e como funciona, foram feitos inicialmente a plotagem de um desses três subsistemas mostrados
acima, o sistema de Transmissão (Imagem 7), tanto para que o professor que rege a disciplina de
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Mecânica Automotiva mostre aos seus alunos o subsistema para melhor entendimento, tanto para
o professor de Tecnologia Mecânica que poderá usar estes modelos para apresentar alguns dos
tipos de tecnologia usados para a fabricação de peças.

Figura 7: Parte do sistema de transmissão plotado

Espera-se ainda uma contribuição maior para com as necessidades vistas, plotando os
subsistemas restantes e fazendo um estudo dos mesmos, utilizando se possível e necessário
métodos mais eficientes, com otimização de tempo e reaproveitamento maior dos materiais
utilizados no projeto.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio dos estudos realizados, espera-se ainda a conclusão dos demais subsistemas do
projeto. Durante o desenvolvimento dos presentes subsistemas já abordados, percebeu-se a
importância do uso tecnológico para realização de aulas, fazendo a associação do conteúdo teórico
com a prática por meio da bancada didática, suprindo a necessidade de experimentos práticos na
matéria denominada Mecânica Automotiva. O presente projeto trará benefícios ao meio
acadêmico, tanto para o docente quanto para o discente, pois os mesmos poderão ver desde os
conceitos básicos até o funcionamento destes subsistemas, assim, inibindo qualquer déficit de
compreensão, além dos discentes poderem diversificar as aulas, planejando aulas dinâmicas que
irão aguçar os conhecimentos dos alunos por meio de materiais adequados
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SISTEMA
DE
TRANSMISSÃO
AUTOMOTIVA,
http://www.infomotor.com.br/site/2009/08/funcionamento-do-sistema-de-transmissaoautomotiva/, Acesso em 26 de março de 2016.

XII CONGIC | II
II SECITEX

2258

FABRICAÇÃO DE COMPONENTES MECÂNICOS UTILIZANDO SOFTWARES CAD, CNC
E SOLIDWORKS
E. L.S. de Morais1 e K. P.M. Rocha2
E-mail: ellen.ludmille@hotmail.com 1; kalinepatricia@hotmail.com2

RESUMO
A introdução do CNC na indústria mudou radicalmente os
processos industriais, perfis de alta complexidade são
facilmente usinados. Estruturas em 3D tornam-se
relativamente fáceis de produzir e o número de passos no
processo com intervenção de operadores é drasticamente
reduzido. O CNC reduziu também o número de erros
humanos, o que aumenta a qualidade dos produtos,
diminui o retrabalho e o desperdício, agilizou as linhas de
montagens e tornou-as mais flexíveis, pois a mesma linha
de montagem pode agora ser adaptada para produzir num

tempo muito mais curto se comparados os processos
tradicionais de produção. O objetivo geral consiste na
aplicação da teoria de desenho técnico mecânico e CAD
na fabricação de peças reais utilizando código de
instruções G abordando e ampliando o aprendizado do
código G no CNC para desenvolver peças mecânicas e de
refrigeração.

PALAVRAS-CHAVE: CNC, fabricação, mecânica, usinagem.

MANUFACTURE OF MECHANICAL COMPONENTS USING CAD SOFTWARE, CNC AND
SOLIDWORKS
ABSTRACT
The introduction of the CNC in the industry has radically
changed the industrial processes, high complexity profiles
are easily machined. 3D structures become relatively easy
to produce and the number of steps in the
process
with
intervention
of
operators
is
drastically reduced. The CNC also reduced the number
of human errors, which increases the product quality,
reduces
rework
and
waste, streamline the Assembly lines and made them

more
flexible,
since
the
same
assembly
line can now be adapted to produce a much shorter
time compared to traditional production processes.The
general goal consists of the application of the
theory of mechanical technical drawing and CAD in the
manufactureof actual parts using instructions G code add
ressing and extending learning CNC code G to
develop mechanical and cooling parts

KEYWORDS: CNC, fabrication, machining, mechanics.
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1. INTRODUÇÃO
Com a evolução da indústria nos mais diversos campos, a área da manufatura vem
recebendo muitos incentivos para que ocorra o acompanhamento dessa evolução. O rigoroso
controle de qualidade dos produtos manufaturados e a busca por fatias maiores deste disputado
mercado resulta em tecnologias de fabricação que garantam uma alta repetitividade e a
possibilidade de conseguir-se peças de geometria complexa.
O presente estudo é qualitativo e comparativo, em um primeiro momento busca-se mostrar
as necessidades que levarão a elaboração de peças mecânicas feitas por comando numérico
computadorizado e toda sua funcionalidade. Após o levantamento do material de estudo da
linguagem de programação e do funcionamento do CNC, comparou-se às máquinas convencionais
com e com base nos dados levantados mostra-se os pontos positivos e negativo e, futuramente
chegando a produção de peças.
O projeto em desenvolvimento busca mostrar a importância da tecnologia CNC, comando
numérico computadorizado, por consistirem em sistemas flexíveis de produção, também expondo
seu funcionamento e levantando dados para comparações com máquinas convencionais.
Assim, o objetivo de estudar-se técnicas avançadas de manufatura, foram desenvolvidos
modelos virtuais em programas de CAD (Computer Aided Draw ou Desenho assistido por
computador), em seguida esses modelos foram convertidos para versões executáveis em programas
de CAM (Computer Aided Manufacturing ou Manufatura assistida por computador) e os códigos
gerados nesses programas rodados em máquinas com tecnologia CNC.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
O projeto é dividido em três etapas para melhor distribuir as tarefas a serem cumpridas,
necessárias para que se chegue aos objetivos almejados, são elas: (1) estudo, (2) modelagem, e (3)
desenvolvimento, de início foi realizado um estudo expositivo do SolidWorks, seguindo da prática,
posteriormente foi utilizada essa teoria para a modelagem dos componentes, convertendo-os em
CAM.

Figura 1 e 2: Bomba de freio e disco de freio
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Figura 2 e 4: Roda e engrenagem helicoidal

3. RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos são as modelagens de alguns componentes e equipamentos
mecânicos que permitam uma melhor visualização dos produtos, fazendo o aproveitando de várias
possibilidades do uso das ferramentas para elaborar de forma mais clara os modelos, utilizando a
visualização tridimensional para fazer a análise de possibilidades do projeto, diminuindo assim
tempo gasto.
A qualidade da apresentação é bastante original, pegando habilidades para elaborar
programas para máquinas com tecnologia CNC empregando os códigos de programação para
fabricação de peças mecânicas.

4. CONCLUSÃO
Conclui-se que o emprego de ferramentas de CAD, em sinergia com ferramentas de CAM,
otimiza o tempo de fabricação e facilita o processo de manufatura de peças de geometria complexa,
demonstrando assim a importância do uso desses programas em todos os campos da indústria.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Suporte Google Sketchup. Disponível em: <http:// www.sketchup.com>. Acesso em: 26 Mai.
2014.
Tutoriais. Disponível em <http://www.youtube.com> e <http://www.sketchup.com/ptBR/learn/videos?playlist=58>
.
Acesso
em
22
Mai.
2014.
Livro
Sketchup
Pro
8
passo
a
passo
<http://www.livrosketchup.com.br/content/blogcategory/13/36/> . Acesso em 24 Mai. 2014.
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SketchUp um software proprietário para a criação de modelos em 3D no computador.
Desenvolvedor Trimble (inicialmente @Last Software e posteriormente Google)
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APLICAÇÃO DE TENSOATIVO IÔNICO NO TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO
DE PETRÓLEO
D. A. A. Gomes, D. I. S. Sousa, G. H. A. Bezerra, G. A. S. Nóbrega
E-mail: diego.gomes@ifrn.edu.br, geraldinenobrega@ufersa.edu.br, gustavo.hab@hotmail.com,
deboraiarass@hotmail.com

RESUMO
Durante o processo de produção de petróleo é comum o aparecimento de água proveniente do mecanismo de
recuperação secundária por injeção de água. Essa água, por apresentar elevado teor de sal em sua composição, forma
emulsões com viscosidades superiores à do petróleo desidratado devido à turbulência durante o transporte nas
etapas de produção. Visando não apenas evitar tais problemas, é importante oferecer um destino adequado aos
resíduos da produção para aproveitar o óleo existente nas emulsões, reutilizar a grande quantidade de água usada nos
processos e evitar danos gerados pelo descarte dos resíduos no meio ambiente. O presente trabalho avaliou a
aplicação de tensoativo iônico no processo de tratamento de água de produção de campos produtores de petróleo.
Foi utilizada amostra de campos de petróleo da região de Mossoró/RN e o tensoativo iônico foi fornecido pelo Núcleo
de Ensino e Pesquisa em Petróleo e Gás - NUPEG/UFRN. O teor de óleos e graxas (TOG) das amostras de água de
produção foi realizado através da técnica de espectrofotometria UV/Visível. O tensoativo iônico conseguiu remover
99% do óleo presente na amostra de água de produção.
PALAVRAS-CHAVE: Emulsões O/A, TOG, tensoativos iônicos

SURFACTANT IONIC APPLICATION IN OIL PRODUCTION WATER TREATMENT
ABSTRACT
During the oil production process is common the appearance of water from the secondary recovery mechanism by
water injection. This water by a high salt content in its composition, shape emulsions with viscosities greater than the
dehydrated oil due to turbulence during transport in the production steps. Aiming not only avoid such problems, it is
important to provide an adequate destination for residues from production to take advantage of the existing oil in
emulsions, reuse the large amount of water used in the process and prevent damage caused by the disposal of waste
in the environment. This study evaluated the application of ionic surfactant in the treatment of producers of oilfield
production water process. It was used sample of the oilfields of Mossoro/RN and the ionic surfactant was provided by
NUPEG/UFRN. The TOG was performed using the technique of spectrophotometry UV/VIS. The ionic surfactant could
remove 99% of the oil present in the samples.
KEYWORDS: Emulsion O/A, TOG, Ionic Surfactant
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1. INTRODUÇÃO
Durante o processo de produção de petróleo é comum o aparecimento de água
proveniente do mecanismo de recuperação secundária por injeção de água. Essa água, por
apresentar elevado teor de sal em sua composição, forma emulsões com viscosidades superiores à
do petróleo desidratado devido à turbulência durante o transporte nas etapas de produção. As
emulsões podem ser de água em óleo (A/O) ou de óleo em água (O/A).
Visando não apenas evitar tais problemas, é importante oferecer um destino adequado aos
resíduos da produção para aproveitar o óleo existente nas emulsões, reutilizar a grande
quantidade de água usada nos processos e evitar danos gerados pelo descarte dos resíduos no
meio ambiente.
Assim, muitos estudos são realizados em busca de métodos que possam desestabilizar e,
consequentemente, promover a quebra da emulsão. São estudados processos de quebra de
emulsão através de tratamento com micro-ondas, flotação por ar dissolvido, membranas vidro,
como também processos químicos que usam tensoativos para quebrar as emulsões.
Nos diversos métodos de quebra de emulsão existentes, sempre são avaliados efeitos
como a temperatura e os sais presentes na emulsão. Contudo, de acordo com o método
empregado, outros efeitos são considerados, tais como os tensoativos utilizados para
desemulsificação e a taxa de aquecimento em função da concentração de água na emulsão, em
casos de uso de micro-ondas. Em diversos estudos sobre quebra de emulsão, é evidente a
influência da temperatura durante o processo de desemulsificação. (Zolfaghari et al., 2016)
Diante do exposto, o seguinte trabalho tem como objetivo realizar o processo de quebra de
emulsão utilizando um agente floculante a fim de diminuir a tensão interfacial e aglutinar as
gotículas de óleo, bem como usar a temperatura para favorecer a coalescência e por fim a quebra
da emulsão.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A seguir serão listados alguns trabalhos relacionados ao tratamento de água de produção
de campos produtores de petróleo.
Em 2017, Zhang et al., sintetizaram uma membrana a base de óxido de grafeno e fibras de
acrilonitrila aminada (GO/APAN) para aplicação no tratamento de emulsões óleo em água. Essa
membrana, além de ser muito hidrofílica e possuir baixa interação com o óleo, apresentou alta
permeabilidade e excelente desempenho anti-incrustação no tratamento processo de separação
das emulsões óleo em água. A membrana GO/APAN também exibiu estabilidade normal no
tratamento de emulsão de óleo em água com um intervalo de pH amplo ou alta concentração de
sais. Esse comportamento indica que a membrana é uma alternativa promissora no tratamento de
efluentes oleosos.
Em 2016, Biniaz et al., avaliaram o desempenho de três líquidos iónicos: cloreto de
trioctilmetilamónio, brometo de trioctilmetilamónio e brometo de 1-hexadeciltrimetilamônio
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como agentes desemulsificantes no processo de quebra de emulsão de petróleo através do
método do teste de garrafa. O método de superfície de resposta (RSM) foi aplicado para investigar
o efeito da concentração do desemulsificante, temperatura, pH. Para encontrar as condições
ótimas de variáveis de entrada, um modelo preciso foi desenvolvido para prever a eficiência da
desidratação de agentes com base no teste estatístico de vários modelos pela análise de variância
(ANOVA). Os resultados mostraram que a temperatura e o pH da fase aquosa são dois principais
parâmetros do processo de desemulsificação e que a desidratação máxima é atingido no valor do
pH neutro. Então, as condições ideais de operação ótimas de agentes foram determinados pelo
RSM.
Em 2016, Zolfaghari et al., realizaram uma revisão bibliográfica com uma visão geral de
algumas das técnicas desemulsificação mais comumente exploradas (ou seja, químicos, biológicos,
membrana, elétrica e irradiação de microondas) de emulsões oriundas de campos de petróleo e
também sintéticos, levando em consideração os efeitos que promovem a estabilização e
desestabilização das emulsões. Além disso, as variações que ocorrem nas propriedades interfaciais
das emulsões através do processo de desemulsificão foram discutidas. Finalmente, os mecanismos
envolvidos no processo de desemulsificação de cada método foram elucidados. Claramente, o
processo de desemulsificação mais eficiente é aquele capaz de alcançar eficiência de separação
desejável mantendo a conformidade com os regulamentos ambientais e menor ônus econômico
sobre a indústria do petróleo.
Em 2016, Morrow et al., realizaram um estudo visando a otimização da metodologia de
quebra de emulsão conhecida como teste da garrafa, baseada em medidas de propriedades
reológicas da interface. Testes de compressibilidade foram realizados a diferentes temperaturas
(80 – 120 ºC) e comparados aos efeitos de EBS em parâmetros tais como a compressão inicial, a
tensão interfacial inicial e razão de transição de fase. Além disso, a quebra de emulsão para a fase
de óleo contra a fase aquosa foi investigada. Os efeitos na interface óleo/água salgada foram
quantificados por meio de testes de compressibilidade a temperaturas e pressões semelhantes
aos encontrados no campo. Esta abordagem apresenta uma boa correlação com os resultados de
campo e demonstra que estas técnicas podem ser usadas para completar o teste da garrafa
padrão de rastreio mais eficazes.

3. METODOLOGIA
A Amostra de água produzida utilizada nos experimentos foi adquirida junto a empresas
que atuam com o tratamento da água produzida de petróleo na região de Mossoró. O tensoativo
iônico objeto do estudo foi doado pelo NUPEG/UFRN (Núcleo de Ensino e Pesquisa em Petróleo e
Gás).

3.1 Análise do Teor de Óleos e Graxas
O teor de óleos e graxas (TOG) presente na fase aquosa foi determinado através da medida
de absorbância utilizando-se o espectrofotômetro de UV-Visível SHIMADZU UV MINI 1240.
Primeiramente, uma curva de calibração de absorbância em função da concentração utilizando
padrões de concentrações conhecidos de óleo em n-hexano PA foi construída. A absorbância
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destes padrões foi determinada no espectrofotômetro com comprimento de onda de 257nm e um
gráfico absorbância x concentração foi plotado. As amostras, com TOG desconhecido, para serem
lidas neste equipamento devem ser extraídas previamente com n-hexano como será explicado no
próximo item.
3.1.1. Extração do óleo e graxa da água produzida
No funil de decantação foi colocada determinada quantidade da amostra e, em seguida,
adicionados HCl para abaixar o pH<2 e n-hexano para extrair a fase orgânica (óleos e graxas). O
funil de decantação foi vigorado e permaneceu em repouso no intuito de separar as fases. O nhexano foi removido do funil e levado para o espectrofotômetro para realizar a leitura da
absorbância. Através da curva de calibração construída previamente é possível determinar o teor
de óleos e graxas presentes na amostra.

3.2 Aplicação do tensoativo como floculante
Primeiramente uma solução pulmão de tensoativo iônico em água destilada foi preparada.
Em seguida, 50 mL da amostra de água de produção foi transferida para um funil de decantação
junto com a solução de tensoativo iônico e cloreto de cálcio para promover a floculação. O sistema
permaneceu em repouso por 24h. Mais adiante, uma filtração a vácuo foi realizada no intuito de
separar os flóculos formados e coletar a amostra para realizar a medição do TOG da água de
produção após o tratamento com o tensoativo iônico, conforme procedimento descrito no item
3.1.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 Curva de Calibração
Os padrões utilizados na preparação da curva de petróleo bruto em n-hexano P.A estão
apresentados na Tabela 1. A Figura 1 apresenta a curva de calibração obtida.

Tabela 1. Padrões utilizados na preparação da curva de calibração
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Concentração
(mg/L)

Rendimento
(%)

210

2,397

105

1,295

52,5

0,670

13,2

0,217
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Figura 1. Curva de Calibração de petróleo bruto em n-hexano.

4.2 Medição do TOG da água de produção
A amostra de água de produção inicial foi submetida ao procedimento descrito no item 3.1
a fim de determinar o TOG inicial. A Figura 2 apresenta uma fotografia da amostra de água de
produção com o n-hexano e as fases bem separadas.

Figura 2. Solução contendo água de produção e n-hexano P.A.

A fase petróleo/n-hexano foi separada e levada, logo em seguida, para leitura da absorbância no
espectrofotômetro UV/Vísivel. O valor encontrado foi de 4. Substituindo esse valor na Equação 1,
obtida a partir da Figura 1, é possível encontrar o TOG inicial.

(1)
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Considerando as diluições utilizadas para fazer a análise da Absorbância e a proporção amostra/nhexano de 10:1, o TOG da amostra de água de produção foi de 18,6 mg/L. Esse valor representa o
teor de óleos e graxas inicial, ou seja, antes do tratamento com o tensoativo não iônico.

4.3 Tratamento da água de produção com o tensoativo iônico.
Para realizar o tratamento da água de produção com o tensoativo iônico foi utilizada uma
solução aquosa de 500 mg/L e outra solução de cloreto de cálcio a 250 mg/L. A Figura 3 apresenta
o processo de tratamento da água de produção com o tensoativo iônico. A primeira imagem, da
esquerda para a direita, representa a água de produção sem adição do tensoativo. Já na segunda,
observa-se a formação dos flóculos depois de adicionado o tensoativo. A coloração um pouco
esbranquiçada se deve à presença do cloreto de cálcio. A presença do sal facilita o processo de
floculação e, consequentemente, aumenta a eficiência de remoção do óleo. O mecanismo de
separação do óleo da água de produção se dá por meio da floculação, coalescência e posterior
sedimentação.

Figura 3. Imagens do tratamento da água de produção com tensoativo iônico.

Após um período de 24 horas, uma filtração a vácuo foi realizada no intuito de separar os
floculos da água de produção. A amostra após o tratamento com o tensoativo iônico está
apresentada na Figura 4. A primeira imagem, da esquerda para a direita, mostra a água de
produção após a filtração a vácuo, enquanto que a segunda apresenta a amostra com n-hexano
para medição do TOG final. Em seguida, as fases foram separadas, e a fase petróleo/n-hexano foi
levada para o espectrofotômetro para leitura da Absorbância. O mesmo procedimento descrito no
item 4.1 foi realizado e o TOG final foi de 0,2 mg/L.

XII CONGIC | II
II SECITEX
XII CONGIC | II SECITEX

2268

Figura 4. Amostra de água de produção após o tratamento com o tensoativo iônico.

5. CONCLUSÃO
Diante dos resultados preliminares encontrados, constatou-se que os tensoativos iônicos
apresentam potencial para aplicação no processo de tratamento de água de produção de campos
produtores de petróleo. A remoção de óleo foi de 99%. A próxima etapa do trabalho será
destinada à realização de análises de parâmetros físico-químicos da água após o tratamento,
visando sua reutilização.
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RESUMO
A necessidade humana de utilizar energia para realizar suas atividades fundamentais do dia a dia e os
impactos ambientais causados pela queima de combustíveis fósseis aumentou o interesse em produzir fontes de
energia renováveis, onde se incluem os biocombustíveis. O biodiesel, por exemplo, é um biocombustível que permite
uma redução na emissão de gases poluentes que agravam o efeito estufa. Por vários anos, o biodiesel tem sido
produzido a partir de óleos vegetais, contudo, a disputa com o setor alimentício despertou o entusiasmo para a
produção deste com outros tipos de matéria-prima, como é o caso da gordura de frango. O presente trabalho tem
como principais objetivos a produção de biodiesel a partir da gordura de frango, pelo método de transesterificação e
na rota metílica; e a análise dos parâmetros físico-químicos como teor de cinzas e índice de acidez que condicionam a
qualidade
do
biocombustível
produzido.

PALAVRAS-CHAVE: Biodiesel, parâmetros, gordura, transesterificação, frango.

ABSTRACT
The human necessity for energy to do basic activities of daily life and the environmental impacts caused by
burning fossil fuels increased the interest in producing renewable energy sources, which include biofuels. The
biodiesel, for example, is a biofuel that allows a reduction in the emission of greenhouse gases that aggravate the
greenhouse effect. For many years, biodiesel has been produced from vegetable oils, however, the dispute with the
food sector aroused the enthusiasm for the production thereof with other raw materials, such as the chicken fat.
This work has as main objective the production of biodiesel from chicken fat, the transesterification method and route
methyl; and analysis of physical-chemical parameters like ash content and the acid value that determines the quality
of the produced biofuel.
KEYWORDS: Biodiesel, parameters, fat, transesterification, chicken.
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1. INTRODUÇÃO
A energia é fundamental para suprir muitas das necessidades básicas de qualquer ser
humano. É possível constatar, mesmo sem muitos estudos, que o estágio mundial de
desenvolvimento só foi alcançado por causa do manejo eficiente e extensivo das várias formas de
energias disponíveis. Até meados do século XIX, a biomassa era a principal fonte de energia do
planeta. Com o passar dos tempos, esse quadro foi mudando até atingir a predominância do
petróleo.
Além das oscilações nos preços do petróleo, fatores estratégicos para a manutenção do
desenvolvimento e segurança dos países, aliado à lembrança de estudos do final do século XX que
alegam que as fontes de petróleo devem se extinguir em 100 anos, impulsionam a sociedade na
busca por fontes renováveis de energia. Os problemas ambientais decorrentes do uso
indiscriminado de fontes fósseis de combustíveis também contribuem para esse cenário. Há cerca
de duas décadas estes já são percebidos por todo o planeta, seja sob a forma de gases que
provocam o aumento do efeito estufa, ou na redução da camada de ozônio, e até na emissão de
gases poluentes e nocivos que trazem consequências globais, como alteração de clima, elevação
do nível do mar, redução da diversidade biológica animal e vegetal, dentre vários outros.
Os biocombustíveis surgiram como uma alternativa e podem ser definidos como
combustíveis obtidos a partir de matéria-prima renovável, tais como biomassa vegetal, resíduos
urbanos e resíduos industriais tratados. Uma das suas maiores vantagens é do ponto de vista
ambiental que é a possibilidade de absorção de parte das emissões de CO2 liberados na sua
queima, no período de crescimento da biomassa, reintegrando de forma ecológica o ciclo
biológico do carbono. O uso da biomassa é uma possibilidade que se encontra em crescente
propagação, seja na forma de biogás, bioetanol, ou do biodiesel que é o destaque deste trabalho,
mais precisamente o biodiesel obtido a partir da gordura de frango por meio da reação de
transesterificação, caracterizando assim uma forma sustentável de energia associada a um resíduo
que muitas vezes é descartado, tornando assim a proposta ainda mais viável e contribuindo
consideravelmente para o desenvolvimento sustentável do país.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Biodiesel
2.1.1 Definição
Biodiesel é o nome empregado a ésteres alquílicos de ácidos graxos de cadeia longa. É derivado
de fontes biológicas, como animais e plantas, e, também, de óleos residuais como os oriundos da
fritura de alimentos. Pode ser utilizado como combustível substituto ao diesel de petróleo, sem
necessidade de alteração nos motores e com um desempenho muito próximo, além de ter a
possibilidade de ser usado puro.
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De maneira geral, todo óleo vegetal pode ser usado como matéria prima para a produção de
biodiesel, no entanto nem todos são indicados, por alguns possuírem alto teor de iodo que é
transferido para o biocombustível e o torna inadequado para uso direto em motores a diesel.
Entretanto, este problema pode ser resolvido através da adição de antioxidantes.
Por ser um produto obtido a partir de diversas matérias-primas, cada uma com suas
especificidades, o controle de qualidade do biodiesel se torna imprescindível para manter o
combustível em padrões ideias que não venham a prejudicar o motor ou mesmo outros
componentes do sistema de distribuição do combustível. No Brasil, esses parâmetros são
determinados pela resolução ANP 45/2014. No caso de países europeus e dos Estados Unidos são
estabelecidos, respectivamente, pela EN 14214 e pela ASTM D6751-12.
2.1.2 Contexto nacional
O Brasil adotou o sistema padrão de motores utilizado nos países desenvolvidos do hemisfério
Norte a partir de meados dos anos 1950, com o sucesso comercial de empresas como MercedesBenz e Scania. Esses motores são otimizados para funcionarem em uma temperatura de
combustão relativamente baixa, ideal para o funcionamento com hidrocarbonetos de cadeia única
linear ou cíclica, tais como os que ocorrem no óleo diesel (ANFAVEA, 2008).
Devido a Lei federal 11.097/20155 de 2008, que definiu a adoção do Biodiesel ao óleo diesel de
petróleo, e com um aumento consecutivo de biodiesel na mistura, obtendo atualmente um
percentual de 7%, houve um grande reforço no aumento da demanda produtiva. A figura 3 mostra
a evolução gradativa da produção desse biocombustível no Brasil.

Figura 1: Produção de Biodiesel no Brasil entre 2008 e 2015 (ABIOVE, 2015).

Segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (ABIOVE), a
produção de cerca de 4 bilhões de litros de biodiesel em 2015 e a queda no consumo total de
diesel, da ordem de 5% a frente de 2014, provocou uma queda nas importações de diesel fóssil de
aproximadamente 38%, também em comparação a 2014. Com isso, a participação de diesel
importado no total de diesel vendido no Brasil caiu de 19% para 12%, quando comparado os anos
de 2014 e 2015.
Dezenas de espécies vegetais presentes no Brasil podem ser usadas na produção do
biodiesel, entre elas soja, dendê, girassol, babaçu, amendoim, mamona e pinhão-manso. Desde
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2008, início da obrigatoriedade da mistura, o programa sempre foi dependente da soja. Em 2014,
representou 76,9% seguidos de sebo bovino (19,8%), o algodão (2,2%) e outros materiais graxos
(1,1%) (MME, 2015).
Tabela 1: Participação das Matérias-primas para produção de biodiesel no Brasil (ANP, 2015).

A tabela 1 acima, do relatório mensal de biodiesel da ANP (Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis), mostra as percentagens de matéria-prima usada por região, em
junho de 2015.

2.2 Tecnologia de produção de biodiesel
O biodiesel pode por adquirido, principalmente, através dos processos de craqueamento,
esterificação ou transesterificação e pode ser utilizado puro ou em misturas com óleo diesel do
petróleo, em diferentes proporções. A seguir, a figura 3 mostra o fluxograma do processo de
obtenção de biodiesel a partir da transesterificação.

Figura 2: fluxograma proposto para o processo de produção de biodiesel. (VIEIRA, 2015)

2.2.1 Craqueamento
A necessidade de uso de álcool anidro na reação química de transesterificação impõe
elevados custos de produção do biodiesel, em função da distância entre os locais de produção de
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álcool e de biodiesel, considerando que o custo de produção do biodiesel incorpora o preço do
álcool e o frete para seu transporte. Dessa forma, A rota tecnológica de craqueamento térmico foi
selecionada para contornar os problemas aventados com a aquisição de álcool anidro e a
comercialização do glicerol, além do alto custo fixo de instalação de plantas de transesterificação
(GAZZONI; FELICI, 2006).
Conforme Weiszet al. (1979, citado por VIANNA, 2006), o craqueamento térmico é a
conversão de uma substância em outra por aquecimento, na ausência de ar ou oxigênio, a
temperaturas superiores a 450 graus centígrados, sendo por vezes ainda utilizado um catalisador
(óxido de silício e óxido de alumínio, em geral) para a quebra das ligações químicas, gerando
moléculas menores. Os produtos da pirólise podem ser destilados e separados de acordo com seu
peso molecular, podendo ser conseguidas frações equivalentes ao GLP, à gasolina e ao óleo diesel,
de acordo com as condições impostas no processo de obtenção, sendo que esta última, para ser
considerada biodiesel, necessita ainda de uma etapa de refino.
Suarez et al. (2007) definem também que o craqueamento de óleos vegetais consiste na
quebra das moléculas em altas temperaturas, na presença ou não de catalisadores. Os produtos
formados nesta reação são hidrocarbonetos muito semelhantes aos do petróleo, além de
compostos oxigenados tais como ésteres, ácidos carboxílicos e aldeídos.
2.2.2 Esterificação
A reação de formação de ésteres através de ácidos graxos é denominada esterificação, que
consiste na obtenção de ésteres a partir da reação entre um ácido graxo e um álcool de cadeia
curta (metanol ou etanol), com formação de água como subproduto (figura 4). A reação de
esterificação pode ser catalisada por catalisadores ácidos de Brøsnted ou de Lewis, por
catalisadores básicos de Lewis, além de enzimas (CARDOSO, 2008).

Figura 3: Reação de esterificação de um ácido graxos. FONTE: Adaptado de Suarez et al. (2009).

A taxa de conversão do ácido graxo em ésteres depende diretamente da maneira como a
reação será conduzida, bem como das condições do processo. Assim o curso da esterificação será
influenciado por vários fatores que incluem qualidade da matéria-prima (teor de ácidos graxos
livres e presença de água), temperatura reacional, razão molar álcool/ácido graxo e concentração
de catalisador (LIMA, 2003).
A esterificação pode ser utilizada para aumentar o rendimento de ésteres, quando o óleo
vegetal ou a gordura utilizada apresentam acidez elevada. Esse processo pode estar relacionado,
por exemplo, a uma etapa de pré-neutralização para a remoção de resíduos de ácidos graxos livres
(SILVA, 2008).
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2.2.3 Transesterificação
O método de obtenção de biodiesel que o governo brasileiro incentiva é o de
transesterificação, que consiste na reação química de triglicerídeos com álcoois (metanol ou
etanol) na presença de um catalisador (ácido, básico ou enzimático), resultando na substituição do
grupo éster do glicerol pelo grupo etanol ou metanol. A glicerina é um subproduto da reação, e
deve ser purificada antes da venda para se aumentar a eficiência econômica do processo. A
produção brasileira de biodiesel deve utilizar o etanol no processo, por ser produzido em
abundância e com baixo custo (BRASIL, 2005).
A transesterificação é uma reação entre um óleo ou gordura e um álcool simples de cadeia
curta, com a presença de um catalisador ácido ou básico, formando um éster e, como co-produto,
a glicerina, como mostra a figura 5.

Figura 4: Reação de transesterifcação de triglicerídeos. Fonte: Adaptado de Lôbo et al. (2009).

Para ocorrer a reação, misturam-se o álcool e o catalisador em um tanque com um
agitador. A mistura é transferida para um reator fechado que, conforme Macedo e Nogueira
(2004, citado por VIANNA, 2006), é usualmente aquecido a 70°C, onde se acrescenta o óleo
vegetal. Este, porém, segundo Lôbo et al. (2009), antes de ser inserido no reator precisa passar por
uma etapa de tratamento onde são reduzidos para um máximo de 0,1%, seus percentuais de
umidade e de ácidos graxos livres, por meio de secagem e destilação a vapor ou neutralização,
melhorando o rendimento do processo e a qualidade do produto obtido.
No fim da reação, a carga que sai do reator contém todos os produtos da reação e o
excesso de reagentes. É necessário, portanto, retirar os ésteres da massa resultante, assegurandose a pureza do produto final, obtendo-se desse modo, o teor máximo de glicerina aceito, que no
Brasil, varia de acordo com as especificações contidas nas normas técnicas estabelecidas para o
biodiesel como combustível para uso em motor diesel (Portaria ANP n° 255, 2005).
2.2.4 Catálise homogênea e heterogênea
Catálise é um processo no qual utiliza-se de substancias que interagem nas semireações de
forma que no fim do processo possui o mesmo teor mássico do início da reação, sendo importante
ressaltar a eficiência da reação e que estas substâncias aceleram a reação química dando-lhe um
menor tempo de reação. Esses tipos de reação são muito comuns em industrias, inclusive as de
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produção de biodiesel que necessitam de uma produção em uma demanda maior. A catálise pode
ser classificada em homogênea, heterogênea e autocatálise, destacando-se a homogênea e a
heterogênea.
Na catálise homogênea, os catalizadores envolvidos na reação formam um sistema
monofásico, importante ressaltar que os catalizadores devem estar no mesmo meio físico, sendo
que pode acontecer na forma de fluida (gás ou líquido). A catálise homogênea ocorre em
processos como a produção de trióxido de enxofre a partir do dióxido de enxofre.
No processo de catálise heterogêneo ocorre a partir de um catalizador que se apresenta
em duas fases distintas sendo que estas não obrigatoriamente têm que estar no mesmo estado
físico. Na produção de biodiesel, a catálise heterogênea de forma ácida atua no processo de
transesterificação e esterificação dos ácidos graxos para promover uma redução da cadeia
carbônica, tornando-o menos viscoso.

2.3 Gordura de frango
A gordura de frango bem como uma fonte oleosa de origem animal, atua como uma fonte
de geração de renda, sendo que não tem uma utilização viável em outros meios, visto que no
ramo nutricional é tida como maléfica à saúde humana. Segundo a Embrapa, no Brasil, são
produzidas cerca de 218 mil toneladas de gordura proveniente de aves, que teriam como destino a
sua maior parte o descarte inapropriado, tornando essa uma matéria-prima interessante do ponto
de vista ambiental.
Para que tenha uma aplicação viável o resíduo de gordura proveniente de aves deve passar
por um rigoroso processo de filtração de impurezas já que conta com um grande percentual de
material sólido.
De acordo com Santos (2014), as desvantagens no uso da gordura de frango para a
produção do biodiesel dizem respeito à presença de ácidos graxos livres (AGL) e água, em grandes
proporções. Para um alto rendimento na formação de ésteres é sugerido que o teor de ácido seja
menor do que cinco miligramas por grama de óleo, e a presença de água deve estar abaixo de
0,3%. Entretanto, ainda que haja alta concentração de AGL e água no óleo utilizado, a produção de
biodiesel é possível através da inclusão de etapas de pré-tratamento no processo.

3. METODOLOGIA
Para a realização desse projeto foi feito o uso de alguns materiais, assim como houve o
atendimento a um método específico de desenvolvimento exposto a seguir.
3.1.1 Materiais
Os materiais utilizados foram:




100 g de gordura de frango
2g de hidróxido de potássio (KOH)
30 mL de metanol (CH3OH)
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30 mL de água destilada
Sulfato de sódio (Na2SO4)

Vale ressaltar que a gordura foi obtida no comércio local do município de Apodi-RN de
frangos recém abatidos e foi extraída da cavidade abdominal. A sua extração foi realizada através
de alguns procedimentos, sendo essa, primeiro, submetida a refrigeração por 24h. Após este
período foi realizado o seu aquecimento até 80°C e, posteriormente, foi realizada a filtração. Os
demais materiais foram adquiridos do estoque do IFRN – Câmpus Apodi.
3.1.2 Método de produção
100g de gordura de frango foi aquecida até a fusão, logo após foi submetida a resfriamento,
em temperatura ambiente. O óleo foi filtrado e aquecido novamente a 100 ºC durante 10min para
evaporar quaisquer indícios de água. Em um becker, 2g de KOH foram dissolvidos em 30mL de
metanol, em seguida foi adicionado o óleo de frango previamente aquecido a 60 ºC. A mistura
reagiu sob agitação em um frasco erlenmeyer, fechado, por 30 min, após a agitação a mistura foi
para o funil de decantação para separação das fases. A fase inferior (Glicerol) foi retirada e
descartada, enquanto que a fase orgânica ainda presente no funil foi lavada com água destilada,
por três vezes e usando 10 mL da mesma. Em seguida foi adicionado sulfato de sódio para a
retirada de qualquer resíduo de água.
3.1.3 Testes físico-químicos


Índice de acidez da gordura de frango e do biodiesel:

0,2g do biodiesel e da gordura de frango foram medidos em um frasco erlenmeyer e,
posteriormente, foram adicionados a 20 mL de uma solução éter-álcool (2:1) neutra. Logo após,
foram acrescentadas duas gotas do indicador, no caso fenolftaleína 1%, a solução e depois foi feita
uma titulação com solução de hidróxido de potássio 0,1M até o aparecimento da coloração rósea.
O índice de acidez foi calculado a partir da fórmula 1:
𝐼𝐴 (%) =

𝑉 ×𝐹 ×100 ×0,0282
𝑃

(1)

Onde:
IA%: Índice de acidez em porcentagem;
V: número de mL da solução de KOH 0,1N gasto na titulação;
F: fator de correção da solução de hidróxido de sódio 0,1N;
P: número de gramas da amostra.


Teor de cinzas:

Em seis cadinhos (previamente tarados via aquecimento em estufa por um período de uma
hora à 105 °C) adicionou-se cerca de 5g do biodiesel (em três cadinhos) e 5g de óleo (nos outros
três cadinhos), foram levados para à mufla e submetidos à uma temperatura de 550°C durante
seis horas. Todas as análises foram realizadas em triplicatas.
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O teor de cinzas foi calculado a partir da fórmula 2:
𝐶𝑖𝑛𝑧𝑎𝑠 (%) =

𝑃𝑐𝑐−𝑃𝑐 ×100
𝑃𝑎

(2)

Onde:
Pc: peso do cadinho
Pcc: peso do cadinho mais o das cinzas
Pa: peso da amostra

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados obtidos estão dispostos na tabela 2 a seguir.
Tabela 2: Resultados dos testes físico químicos do biodiesel e da gordura do frango.

Amostra

Índice de acidez

Teor de cinzas

Gordura de frango

0,0726 mg de KOH/g

0,929%

Biodiesel

0,0054 mg de KOH/g

0,076%

Norma oficial

0,50 mg de KOH/g

0,020%

Fonte: Autoria própria
Com a tabela é possível perceber que o valor do índice de acidez do biodiesel e da gordura de
frango são menores do que o estabelecido pela ANP. Nota-se, portanto, que ambos são poucos
corrosivos aos componentes metálicos presentes no motor. Um baixo índice de acidez para o óleo
ou gordura diminui a ocorrência de reações indesejadas, como a saponificação dos ácidos graxos
livres promovida pelo meio básico do catalisador durante a reação.
Já o valor do teor de cinzas da gordura e do biodiesel foram maiores do que o estabelecido
pela ANP, isso significa que nas cinzas estavam presentes resíduos inorgânicos, como metais.
Teores de cinzas acima das especificações legais podem causar corrosão e entupimentos em
motores, além de causar risco a saúde humana e ao meio ambiente.

5. CONCLUSÃO
Ante o exposto é possível perceber que a necessidade da busca por fontes renováveis de
energia é real e imprescindível. O biodiesel surgiu como uma fonte interessante em meio a todo
esse cenário, sendo o produzido a partir da gordura de frango uma opção ainda mais significativa,
visto que a gordura é um resíduo que muitas vezes é desperdiçado. O biodiesel produzido nesse
trabalho não é o mais indicado, já que, apesar do índice de acidez ter sido muito bom e
obedecendo as regras da ANP, o teor de cinzas não qualificou-se da mesma maneira. É preciso,
então, tentar alterar alguns métodos da produção para tentar corrigir esse problema que pode
ocasionar corrosões e entupimentos nos motores, além dos riscos ambientais e a saúde do
homem.
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RESUMO
A crescente necessidade de a sociedade utilizar
energia para exercer suas tarefas diárias fundamentais
bem como o crescente consumo de combustíveis fósseis
e consequentemente o esgotamento desses e das formas
de energia não renováveis, faz-se necessário o
desenvolvimento de combustíveis alternativos, os quais
causem menor impacto ambientalmente. Nesse sentido,
o biodiesel se apresenta como uma promissora

alternativa que atende às necessidades energéticas no
contexto do ambientalíssimo, por ser um biocombustível
que permite uma redução na emissão de gases que
agravam o efeito estufa, assim como no contexto da
sustentabilidade. O objetivo do presente trabalho é
abordar sobre a produção do biodiesel a partir do óleo
de girassol através da transesterificação e na rota
metílica via catálise básica.

PALAVRAS-CHAVE: Biodiesel; combustível; girassol; transesterificação; via metílica.

TITULO EM INGLÊS BIODIESEL PRODUCTION FROM SUNFLOWER OIL VIA ROTA
METHYL TRANSESTERIFICATION BY METHOD
ABSTRACT
The growing need of society to use energy to
perform their basic daily tasks as well as the increasing
consumption of fossil fuels and hence the depletion of
these and forms of non-renewable energy, bring the
need to develop alternative fuels, which environmentally
causes less impact. In this scenario, biodiesel is
presented as a promising alternative that meets the

energy needs in the context of environmentalism, as a
biofuel that allows a reduction in the emission of gases
that aggravate the greenhouse effect, and is a
sustainable source. The aim of this study is to discuss on
the production of biodiesel from sunflower oil through
transesterification and methyl route via basic catalysis.

KEYWORDS: Biodiesel; fuel; sunflower; transesterification; methyl route.
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1. INTRODUÇÃO
São parte do conhecimento lógico de qualquer um que os combustíveis fósseis têm uma
duração limitada, apesar de os longos dos anos as reservas não terem apresentado grandes
colapsos em reação a extração de petróleo e carvão mineral, o futuro não guarda uma perenidade
desta fonte a logo prazo. São um fato o crescimento populacional e assim como a demanda por
recursos alimentícios, hídricos e recursos energéticos já que temos uma crescente demanda
energética em todo o mundo e no brasil.
Com a crise do petróleo na década de 70 do século passado somada as catástrofes climáticas
que a cometeram o referido período fizeram que os pesquisadores começassem a anunciar os
efeitos que a dependências exacerbada do petróleo poderia fazer com a sociedade mundial. Dessa
forma foram dados os primeiros passos na produção de biocombustíveis sendo destacados
principalmente o biodiesel obtido a partir de oleaginosas e o álcool (etanol) que é obtido
principalmente da cana de açúcar.
Os biocombustíveis surgiram como uma alternativa e podem ser definidos como combustíveis
obtidos a partir de matéria-prima renovável, tais como biomassa vegetal, resíduos urbanos e
resíduos industriais tratados. Uma das suas maiores vantagens é do ponto de vista ambiental que
é a possibilidade de absorção de parte das emissões de CO2 liberados na sua queima, no período
de crescimento da biomassa, reintegrando de forma ecológica o ciclo biológico do carbono. O uso
da biomassa é uma possibilidade que se encontra em crescente propagação, seja na forma de
biogás, etanol, ou do biodiesel que é o destaque deste trabalho, mais precisamente o biodiesel
obtido a partir da gordura de frango por meio da reação de transesterificação, caracterizando
assim uma forma sustentável de energia associada a um resíduo que muitas vezes é descartado,
tornando assim a proposta ainda mais viável e contribuindo consideravelmente para o
desenvolvimento sustentável do país. Segundo Gama, (2009) o biodiesel é um combustível não
fóssil, renovável, atóxico, o qual pode substituir total ou parcialmente o diesel de petróleo em
motores de ciclo diesel, sem a necessidade de qualquer adaptação
A produção de girassol é uma produção de essencial importância para o Brasil, mas ainda
enfrenta barreiras agrícolas que reduzem esta cultura algumas áreas que a planta se destacou
melhor ainda não se buscou formas de integração desta cultura a todas as outras regiões quando
a sua produtividade é considerada alta

2. O GIRASSOL
2.1 A semente de Girassol
O girassol é cultura originária do centro da américa do Norte, o que eu segundo Câmara
(S/D), encontra-se em estado selvagem desde as planícies do Canadá até a américa do Sul,
Inicialmente domesticado e disseminado por todo o continente americano pelos ameríndios, que
selecionaram preferencialmente plantas com uma única haste, o girassol foi levado pelos
colonizadores para o continente europeu em meados do século XVI, despertando grande interesse
como planta ornamental.
De acordo com Silva, (2007) O girassol apresenta características desejáveis do ponto de
vista agronômico, como ciclo curto, e alta qualidade e quantidade de óleo produzido, antevendoXII CONGIC | II
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se uma boa e nova opção de renda aos produtores brasileiros; esta possibilidade deverá ser
aumentada com a recente decisão do governo Federal em se utilizar o biodiesel na matriz
energética nacional, por meio de sua adição ao óleo diesel comercial.
O óleo de Girassol é uma matéria prima que vem despertando interesses de muitas
corporações que veem como importante fonte de produção de biodiesel, seja por seu rendimento
como também pela sua área de produção, visto que esta cultura tem uma adaptabilidade a
ambientes mais extremos, sendo facilite cultivável em áreas como o semiárido nordestino que
possui uma insolação anual abastarda além de um clima semiárido que põem e m risco a produção
de culturas que são dependentes de muita água.
Num estudo feito por Ventura (2010) foi possível reserva que o a semente de girassol
como a da mamona são quase que equivalentes, sendo que o girassol vence a mamona em alguns
aspectos como é o caso da viscosidade, porem perde em outros aspectos como é o caso da
estabilidade oxidativa. A tabela abaixo apresenta os resultados obtidos partir das características
dos óleos obtidos em oleaginosas cultivadas no Brasil.

Figura 1: Caracterísitcas das principais oleaginosas do Brasil
Fonte: Ventura (2010) apud Nogueira et al

2.2 Contexto Nacional e Mundial
A produção mundial de girassol e no brasil ainda são bem discrepantes, mas um
importante fator que se avalia á a produtividade por terra uma razão entre a massa de semente
de girassol produzido pela área. Esse dado de acordo como disponibilizou a Embrapa no qual a
média anual de produtividade é de 1300 kg/ha alcançando seus extremos em países como a suíça
que bate a marca de 2700 kg/ha e extremos mínimos como o Marrocos que produz cerca de 300
kg por cada hectare. Justifica-se esse fator em função das variações de solo e clima que são
discrepantes. De acordo com a Embrapa o brasil mesmo passando por uma expansão desordenada
da cultura, um zoneamento ineficaz e condições diferentes de clima e solo, a produtividade no
Brasil está acima da média o que pode ser visto na produtividade cerca de 1500 kg/ha e em
algumas faixas no qual se tem um clima mais adequado a cultura tradicional se ver em média de
2000 kg/ha.
Mesmo assim o Brasil ainda se encontra como um pequeno produtor já que de
acordo com (SILVA, 2007, Apud Agrícola, 2005)
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“Tendo participado com aproximadamente 0,5% da produção
mundial nos últimos anos (Fagundes, 2002); internamente, a produção de
girassol se concentra nas regiões Centro-oeste (Goiás e Mato Grosso do
Sul, com 45,6 e 23,8%, respectivamente, da produção na safra 2004), Sul
(Rio Grande do Sul, com 11,7% da produção na safra 2004) e Sudeste (São
Paulo, com 3,5% da produção na safra 2004). Esta produção cresceu de
56,3 mil toneladas em 2000 para 85,3 mil toneladas em 2004, assinalando
um aumento de cerca de 52%, enquanto neste mesmo período a área
colhida aumentou de 37 mil para 54,7 mil hectares, representando um
aumento de 48%”
Outro fator que é muito importante que podemos levar em conta é a viscosidade que o
óleo de girassol tem como 8,5 mm2 /s, um valor que és um pouco superior aos determinados na
ANP, porém de forma mais eficiente quando relacionado a viscosidade da mamona que é bem
maior. O ponto de fulgor a estabilidade oxidativa que segundo Ventura (2010) O ponto de fulgor é
a menor temperatura na qual o biodiesel, sendo aquecido na presença de uma pequena chama,
gera uma quantidade de vapores que em contato com o ar geram uma mistura potencialmente
inflamável. Dessa forma temos um indicativo positivo que indica a seguridade no transporte e no
armazenamento do biodiesel
De acordo com o site da Embrapa A maior tolerância do girassol à seca é, principalmente,
devida ao sistema radicular profundo que explora grande volume de solo e, consequentemente,
absorve maior quantidade de água e nutrientes. Entretanto, o cultivo de girassol deve ser
destinado às áreas que, preferencialmente, adotem práticas de manejo melhoradoras das
características físicas do solo, pois o girassol é fisicamente sensível à compactação de solo e
quimicamente à acidez. (Embrapa, S/D)
Na tabela abaixo é possível ver os estados quem mais vem se destacando na
produção de girassol, bem como os seus valore nos anos 2000

Figura 2: Produção de Girassol nos estados com maiores taxas de produção
Fonte: Câmara, S/D apud Conab, 2004
Como foi possível notar as fronteiras agrícolas da produção de girassol ainda se limitam a
regiões que tem uma insolação considerada moderada e um clima de pluviosidade alta. Outro
fator que pode ser aceito como motivo para as limitações da fronteira agrícola apenas a região
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centro oeste sudeste está na falta de investimentos e investidores devido ao fato de que em áreas
como o semiárido nordestino a credibilidade agrícola seja baixa devida a outros problemas
oriundos das estiagens.

3. DEFINIÇÃO
Comumente o biodiesel é definido como um combustível proveniente de fontes
consideradas renováveis, e que possui especificações conforme recomendadas pela ANP (Agência
Nacional de Petróleo), o qual pode ser utilizado em motores de ciclo-diesel. Numa exposição mais
vasta, pode-se constatar que a definição de biodiesel o descreve como sendo um biocombustível
oriundo de diferentes fontes vegetais, como pinhão manso, mamona e girassol, ou seja, oriundo
de oleaginosas cuja diversidade é ampla, ou até mesmo a partir de gorduras animais, usado em
motores a ciclo-diesel, em determinada concentração ou mistura com o diesel (Krause, 2008).
Tecnicamente é definido, Segundo Suarez e cols. (2007 apud Oliveira, et. al., 2008), como sendo
uma mistura de ésteres de ácidos graxos com monoalcoóis de cadeia curta, como o metanol ou o
etanol, a qual é obtida pelos processos de transesterificação ou esterificação.
A Legislação Brasileira caracteriza o biodiesel como um biocombustível procedente
da biomassa renovável para utilização em motores à combustão interna com ignição por
compressão (sendo utilizado em diversas aplicações: ônibus, caminhões, entre outras) ou, em
concordância com o regulamento para geração de outro tipo de energia, que seja capaz de
substituir parcial ou totalmente o combustível de origem fóssil (Krause, 2008).
O biodiesel pode ser usado puro ou em misturas com o diesel convencional, em
distintas proporções. As misturas podem ganhar denominações de acordo com os percentuais do
biodiesel acrescentado à mistura, como por exemplo, B20 para misturas contendo 20% deste
bicombustível, conforme cita WUST (2004 apud Pêgo, et. al., 2011).
Como combustível o biodiesel apresenta diversas peculiaridades que mostram vantagem
sobre os combustíveis derivados do petróleo, tais como: virtualmente livre de enxofre e de
compostos aromáticos, alto número de cetano (correspondente a octanos na gasolina), teor
médio de oxigênio, maior ponto de fulgor, menor emissão de partículas, menor emissão de CO e
CO2, caráter não tóxico e biodegradável, além de ser proveniente de fontes renováveis (Pêgo,
2011). Além disso, sua extensa compatibilidade com o diesel convencional o caracteriza como uma
alternativa capaz de atender à maior parte da frota de veículos a diesel já existente no mercado,
sem qualquer necessidade de investimento tecnológico no desenvolvimento de motores (Ramos,
et. al., 2003).

4. TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO
4.1 Transesterificação
A literatura mundial define o biodiesel como sendo um biocombustível originário da reação
química que tem por nome transesterificação, que consiste na reação entre um lipídio com um
álcool, com o objetivo de no final formar ésteres e um subproduto denominado glicerina (ou
glicerol), que é um produto de valor comercial usado na produção de cosméticos e produtos de
limpeza.
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A reação ocorre na presença de catalisadores, podendo ser ácido, básico ou enzimático,
podendo-se ressaltar que em meio básico, a reação apresenta melhor rendimento e menor tempo
de execução desta, com relação ao meio ácido (ROSSI, et. al., 2000).2000). Os álcoois que podem
ser utilizados são os álcoois primários, como: metanol, etanol, propanol, butanol, entre outros. Os
mais usados atualmente é o metanol por consequência de sua natureza física e química
(polaridade e cadeia curta) (LIMA, 2005). No entanto, o etanol também está se popularizando por
ser renovável e menos tóxico que o metanol.
Na reação de transesterificação o triglicerídeo (lipídio) reage com um álcool simples
(metanol ou etanol), formando ésteres (metílico ou etílico), que constituem o biodiesel, e glicerol,
como mostrado na figura a seguir:

Figura 4 – Reação de transesterificação
Fonte: ENCARNAÇÃO, 2008.
Para que a reação se suceda é necessário que haja a mistura do álcool com o catalisador
dentro de um tanque na presença de um agitador, logo após, a solução passa por uma etapa de
tratamento onde são reduzidos 0,1%, seus percentuais de umidade e de ácidos graxos livres,
através de secagem e destilação a vapor ou neutralização, melhorando dessa forma, o rendimento
do processo e a qualidade do produto obtido (LÔBO, et. al., 2009), e em seguida a mistura é
enviada para um reator que geralmente é aquecido a uma temperatura de 70°C (MACEDO E
NOGUEIRA, 2004 apud VIANNA, 2006), e então adiciona-se o óleo vegetal.
Quando a carga sai do reator, no final da reação, ela possui todos os produtos da reação e
o excesso dos reagentes. Então, é fundamental que seja retirado todos os ésteres da massa que
resultou do processo, certificando-se, assim, a pureza do produto, e alcançar a obtenção do teor
máximo de glicerina aceito, que no Brasil varia de acordo com as especificações compreendidas
nas normas técnicas estabelecidas para o biodiesel como combustível para uso em motor diesel
(Portaria ANP n° 255, 2005). Além disso, para que o álcool em excesso possa ser reaproveitado,
precisa ser separado.

4.2 Via Metílica
A via metálica é uma via que implica na utilização do metanol como reagente, sendo este
um álcool atua no processo de transesterificação do óleo vegetal (no caso o óleo proveniente do
girassol), sendo este reagente, o metanol proveniente do processamento de gás natural ou
metano em alguns casos.
De todos os álcoois, o metanol é o mais tóxico: sua dose letal é de 0,07 gramas por Kg de
massa corporal, o que quer dizer que meia colher de sopa de metanol é suficiente para provocar a
morte de um indivíduo de 60 kg. Prova disso são as 40 pessoas que morreram em Salvador (BA),
no ano de 1999, após consumirem uma cachaça contaminada com metanol. (Metanol, Infoescola)
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A via metílica é bastante estudada quando posta em comparação com a via etílica. O
intuito de comparar estes dois modelos de produção está no fato de que o etanol é obtido de
forma renovável por meio da fermentação de carboidratos por exemplo, já o metanol é obtido em
sua grande maioria a partir de fontes fósseis, o que implicaria numa produção de biocombustível
que teoricamente deve ser renovável com um dos seus reagentes essenciais sendo de origem não
renovável.

5. METODOLOGIA
5.1 Materiais
Os materiais utilizados foram:






50,5g de óleo de girassol
0,508g de hidróxido de potássio (KOH)
25 ml de metanol (CH3OH)
250 ml de água destilada
Sulfato de magnésio (MgSO4)

5.2 Metodologia de Produção
Inicialmente, foram pesados 0,508g de hidróxido de potássio (KOH) e 25 ml de metanol
com o auxílio de uma balança semi-analítica. Em seguida, em um erlenmeyer o KOH foi diluído no
metanol sob agitação magnética. Logo após esse período, foram pesados 50,5g de óleo de girassol
e adicionado à solução preparada anteriormente e colocada no aparelho de agitação magnética
durante 01 hora. Posterior à agitação, a mistura foi para o funil de decantação por cerca de 30
minutos para que se realizasse a separação dos ésteres da fase contendo glicerina. A fase inferior,
que era a glicerina, foi descartada e o biodiesel foi lavado com água destilada, previamente
aquecida, por cinco vezes, cada vez com 50 ml da água, com o intuito de retirar impurezas que
estivessem presente no mesmo. A seguir, foi adicionado à mistura, sulfato de magnésio com o
propósito de remover os traços de água ainda presente no biodiesel. Dessa maneira, obteve-se o
produto final, o biodiesel do óleo de girassol. Após a obtenção do produto final foram feitos as
análises de índice de acidez e de teor de cinzas.

Figura 4 – Aquecimento e agitação da mistura (Óleo de girassol + Catalizador + Metanol)
Fonte: Imagens Próprias
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Figura 6 – Após o aquecimento e agitação o biodiesel é posto para decantar a glicerina
Fonte: Imagens Próprias

Figura 7 – separação do biodiesel da glicerina por meio de um funil de decantação,
Fonte: Imagens Próprias

6. RESULTADOS
A produção de biodiesel a base de óleo extraído de girassol, é uma fonte viável de
produção que contempla os setores, de sustentabilidade, de economia e social. A cultura do
girassol apresenta uma aprimorável adaptabilidade a diversos solos e climas, bem como o clima
presente no semiárido brasileiro que requer uma resistência a estiagem a insolação, fato que já é
característico da planta. Foram utilizadas neste trabalho a metodologia de produção por
transesterificação e por via metílica.
Após a produção do biodiesel a base de óleo extraído em semente de girassol via rota
metílica ativamos em uso a quantidade de 50g de óleo de girassol, e 25 ml de metanol, foi
produzido o valor de 26,75 g de biodiesel apresentando um resultado de 53,5% de eficiência.
Os resultados já eram esperados visto que estão de acordo com levantamentos feitos
anteriormente, ainda não forma feitos estudos comparativos com a rota etílica, visto que os
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resultados obtidos são todos oriundo da rota metílica bem como os seus respectivos valores e
dados.

7. CONCLUSÃO
Como já ficaram claros durante o artigo, os biocombustíveis surgiram com o objetivo de
suprir a necessidade energética de modo que não polua e não prejudique o meio ambiente. Esses
combustíveis alternativos podem ser obtidos por meio de biomassas de compostos orgânicos, de
origem vegetal ou animal. Nesse sentido, fica clara a redução dos efeitos ambientais causados pela
queima dos derivados de petróleo.
O óleo de girassol, o qual foi usado para produção do biodiesel abordado neste artigo,
mostrou-se satisfatoriamente viável. Este biocombustível, o qual foi obtido pelo processo de
transesterificação, possui características apropriadas para utilização em motores a diesel.
Nesse seguimento, torna-se de suma importância que sejam feitos investimentos, para que
se tenha um retorno positivo do que se pensa do uso do biocombustível, pois o uso deste acarreta
expectativas positivas para o futuro do nosso planeta. E, mesmo sendo um grande desafio
economicamente desenvolver métodos tecnológicos e científicos que viabilizem a produção de
biodiesel, os avanços que atendem as propostas previstas parecem ser concretizáveis (DABDOUB,
et. al., 2009).
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RESUMO
A deposição de sais inorgânicos na superfície em dutos e
equipamentos é um problema comum em operações de
campos de petróleo, causando uma redução
considerável na produção e injeção de fluidos. A
finalidade deste trabalho foi à caracterização de um
adsorvente natural, zeólita clinoptilolita, para adsorção
de sais causadores de incrustação presentes na água
produzida. Foi realizada análise química, mineralógica,

térmica, morfológica e potencial de carga zero. O
material estudado apresentou características favoráveis
ao processo de adsorção de sais inorgânicos, tornando-se
promissor adsorvente. É necessária a prevenção deste
problema que pode implicar em perda de produtividade,
gerando significativos custos de remediação e
intervenções de reparo e manutenção.

PALAVRAS-CHAVE: Incrustação, adsorção, zeólita, clinoptilolita

CLINOPTILOLITE CHARACTERIZATION FOR SALTS ADSORPTION INORGANIC GIFTS
IN PRODUCED WATER
ABSTRACT
The deposition of inorganic salts on the pipelines' surface
and in equipment is a common problem in oil field
operations, which cause a considerable reduction in
production and fluid injection. The purpose of this study
was to characterize a natural adsorbent, clinoptilolite
zeolite, for adsorption of salts present in the produced
water, which are incrustation precursors. Some analysis
were made, such as: Chemical analyze, mineralogical,

thermal, morphological and potential of zero charge. The
material studied showed favorable characteristics for
inorganic salts adsorption process, making it promising
adsorbent. It is necessary prevent this problem, which
one could result in lost productivity, generate high
remediation costs and repair and significant maintenance
interventions are needed.

KEYWORDS: Fouling, adsorption, zeolite, clinoptilolite
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1. INTRODUÇÃO
A formação de incrustação é um processo em que materiais indesejados, inicialmente
dissolvidos nos fluidos, se depositam nas superfícies dos equipamentos. Incrustação é um
importante problema de engenharia nas indústrias de processo, já que os depósitos nas
superfícies criam uma barreira à transferência de calor, aumentam a queda de pressão e
promovem corrosão do material do tubo (Helalizadeh et al., 2000).
Na produção de petróleo a incrustação inorgânica pode ocasionar dano à formação,
bloqueio de canhoneado ou gravel pack, restrições em colunas ou linhas de produção, redução de
eficiência de separação óleo/água, obstrução em equipamentos de superfície , tais como caldeiras,
compressores, tubulações, etc.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Com o intuito de equilibrar a pressão dos reservatórios que tende a declinar com a
produção de petróleo e aumentar o fator de recuperação do mesmo, faz-se o uso de injeção de
água do mar em poços maduros, porém pode ocasionar sérios problemas à produção de petróleo
(Maithani et al., 1998). Estes problemas estão relacionados à formação de incrustação resultante
da incompatibilidade química da água da formação e a água de injeção, quando submetidas a
condições termodinâmicas adequadas que reagem entre si fazendo com que sejam depositados
compostos insolúveis (Tantayakom et al., 2005).
As principais incrustações, as suas fórmulas químicas e as variáveis primárias que afetam a
sua solubilidade estão apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1: Principais incrustações

Fórmula
química

Variáveis primárias

Carbonato de cálcio

CaCO3

Pressão parcial de CO2,
temperatura, quantidade de sais
dissolvidos, pH

Sulfato de cálcio:
Gipsita

CaSO4.2H2O

Anidrita

CaSO4

Temperatura, quantidade de sais
dissolvidos, pressão

Sulfato de bário

BaSO4

Temperatura, pressão

Sulfato de estrôncio

SrSO4

Temperatura, quantidade de sais
dissolvidos, pressão

Carbonato de ferro

FeCO3

Sulfeto de Ferro

FeS

Hidróxido de ferro

Fe(OH)2

Nome

Corrosão, gases dissolvidos e pH

Fonte: Moghadasi et al., 2004.
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Dentre várias técnicas utilizadas para evitar ou reduzir a incrustação inorgânica, a adsorção
é frequentemente aplicada com esse propósito, pesquisas são realizadas investigando materiais
de baixo custo capazes de atuar nesse processo.
Os adsorventes devem fornecer a possibilidade de remover compostos inorgânicos da água
produzida, devido sua elevada área de superfície, forte afinidade para uma ampla gama de sais
dissolvidos, boa estabilidade, compatibilidade ambiental, viabilidade e baixo custo.
As zeólitas naturais são caracterizadas pela sua estrutura tridimensional e por apresentar
lacunas espaciais em forma de canais por toda sua estrutura e possuem capacidade de ganhar ou
perder água sem mudança em sua estrutura (Papaioannou et al., 2002).
Um número significativo de pesquisas tem sido realizado mostrando diferentes ordens de
seletividade de zeólitas naturais por uma abrangência de vários metais. Dentre as mais estudadas,
destaca-se a clinoptilolita que pertence ao grupo heulandita (HEU), sendo também a mais
abundante dentre mais de 40 espécies naturais de zeólitas.
Clinoptilolita é uma zeólita natural, é alumina-silicato hidratada, em que é caracterizada
por infinitas estruturas tridimensionais de alumínio, silício, e oxigênio, alta porosidade e
resistência às temperaturas extremas (Dragan et al., 2010) e tem sido investigada devido sua
capacidade de adsorção de cátions de metais pesados e poluentes orgânicos.
O objetivo deste estudo foi à caracterização de um adsorvente de baixo custo, zeólita
clinoptilolita, para utilização no processo de adsorção de sais inorgânicos causadores de
incrustação presentes na água produzida.

3. METODOLOGIA
Os reagentes utilizados foram o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, ambos de grau
analítico (VETEC). A clinoptilolita foi fornecida ao Laboratório de Tecnologia Ambiental (LABTAM)
pelo Centro de Pesquisas da Petrobras (CENPES/PETROBRAS).
A determinação da composição química da clinoptilolita foi analisada através da
fluorescência de raios X por energia dispersiva (FRX) utilizando um equipamento SHIMADZU
modelo EDX-720.
O difratograma de raios X (DRX) da amostra foi realizado em um equipamento da
SHIMADZU, modelo XRD-7000, utilizando-se uma fonte de radiação de CuKα com voltagem de
30kV. Os dados foram coletados na faixa de 2θ de 10 a 80 graus.
A análise termogravimétrica do adsorvente em estudo foi realizada no intervalo da
temperatura ambiente a 900 °C, razão de aquecimento de 10 °C min-1 e em atmosfera de ar. O
equipamento utilizado foi uma termobalança da SHIMADZU, modelo TG/DTA 60H. Na análise foi
utilizado cadinho de alumina de 70 µL e uma massa de amostra de aproximadamente 10 mg.
A morfologia da clinoptilolita foi observada através de micrografias obtida em um
microscópio eletrônico de varredura da Shimadzu SSX- 550. O procedimento de preparação do
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material para análise consistiu na deposição de uma porção de sólido sobre uma fita adesiva de
carbono fixada no porta-amostra.
O ponto de carga zero da clinoptilolita foi determinada pelo método de adição de sólidos
descrito por Balistrieri e Murray (1981). Em erlenmeyers de 100 mL foram transferidos 50 mL de
solução aquosa com o pH variando de 1 a 12, os valores de cada solução foram ajustados
acrescentando 0,1 mol L-1 de ácido clorídrico ou hidróxido de sódio. Os pHs iniciais das soluções
foram medidos com precisão e 50 mg do material foi adicionado em cada frasco. As suspensões
permaneceram sob agitação constante durante 24 h em um banho termostatizado, marca Tecnal,
com agitação orbital. Ao final desse período as amostras foram filtradas e medido o valor de pHf
de cada filtrado. O material sobrenadante foi retirado e os valores de pH final das soluções foram
medidos. A diferença entre o pH inicial e final foi calculada (ΔpH = pH0 - pHf) e feito o gráfico de
ΔpH em função de pH0. O valor de pH onde ΔpH=0 é chamado ponto zero de carga, ou seja, pHpzc
do material.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 Análise química
A análise química da amostra de clinoptilolita foi realizada por fluorescência de raios X,
com o objetivo de identificar quais elementos estão presentes na amostra. A composição do
material ajuda a orientar e evidenciar quais os componentes que mais interferem no processo de
adsorção.
O resultado obtido da análise está apresentado na Tabela 2 em teor percentual de óxidos.

Tabela 2: Composição química média de clinoptilolita.

Óxido

Composição (%)

SiO2
CaO

43,04
36,4

Al2O3

14,9

SO3

1,25

Fe2O3

2,84

K2O
MnO

1,06
0,04

La2O3
Total

0,48
100

De acordo com a Tabela 2 nota-se que o xisto possui elevado teor de silício, uma vez que o
quartzo é o principal constituinte dos materiais argilosos. A clinoptilolita possui em sua
composição alto teor de silício com predominância de cálcio.
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4.2 Análise mineralógica
A Figura 1 apresenta o difratograma de raios X da clinoptilolita, em que foi obtido para
identificação dos principais minerais presentes nas amostras podendo-se observar difratograma
com reflexão bem definida.

Figura 1: Difratograma de raios-X da clinoptololita.

A Figura 1 ilustra o difratograma da amostra da clinoptololita, no qual se identificou
reflexões correspondentes aos seguintes minerais: quartzo (SiO2) e calcite (CaCO3). Pode-se
verificar que os picos referentes ao quartzo 26,62 e 29,42 θ são mais intensos comparados com as
outras reflexões, confirmando a presença de sílica na amostra de clinoptilolita.

4.3 Análise térmica
A análise termogravimétrica foi realizada com o objetivo de avaliar a estabilidade térmica
do material. A Figuras 2 ilustra as curvas de TG e DTG da amostra de clinoptilolita.

Figura 2: Curva termogravimétrica de clinoptilolita.
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A Figura 2 ilustra as curvas TG/DTG da clinoptololita, que pode ser dividida em duas faixas
de temperatura de 25-600 e 600-900 °C. A curva TG mostra uma perda de massa contínua, 7%,
durante o aquecimento até aproximadamente 600 °C devido à perda de água. Na segunda faixa de
temperatura apresentou rápida perda de massa em que é observado por uma inclinação
acentuada da curva de TG e a curva de DTG mostrou uma exotérmica a cerca de 750 °C
provavelmente devido à transformação polimórfica β-quartzo → α-quartzo. Nota-se a perda de
massa total da amostra de clinoptilolita aquecida até aproximadamente 900 °C de 18,81 %.

4.4 Análise morfológica
Análise por microscopia eletrônica de varredura foi realizada na amostra de clinoptilolita.
As micrografias estão apresentadas na Figura 3.

Figura 3: Micrografias da clinoptilolita.

Pode-se observar na Figura 3 que as micrografias possuem partículas primárias e agregados
formando estruturas porosas, revelando a heterogeneidade do material no qual é um indicativo
favorável ao fenômeno de adsorção devido a considerável área superficial. A forma das partículas
e o tamanho de poro pode ter influência sobre a atividade dos adsorventes (Song et al., 2013).

4.5 pH ponto de carga zero (pHPZC)
Para se entender o mecanismo de adsorção é necessário determinar o ponto de carga zero
(PCZ) do adsorvente. O ponto de carga zero é definido como o pH em que a superfície do
adsorvente possui carga neutra.
A Figura 4 ilustra o gráfico de determinação do ponto de carga zero do xisto e da
clinoptilolita.
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Figura 4: pH de carga zero da clinoptilolita.

Como pode ser visto a partir da Figura 4, o pHPZC foi 8,1 da clinoptilolita. A adsorção de
cátions é favorável, quando o pH da solução for maior do que pHPZC, pois a carga de superfície do
adsorvente torna-se negativa, por isso, é favorável em ligação cátions. Quando o pH da solução é
inferior a pHPZC, a superfície irá tornar-se positiva, portanto, é favorável a ligação ânions (Li e Bai,
2005).

5. CONCLUSÃO
Com base nos resultados obtidos pelas análises realizadas pode-se inferir que os
adsorventes estudados possuem características promissoras para utilização no processo de
adsorção, pois apresentaram propriedades favoráveis como elevada área superficial tratando-se
de materiais naturais e de baixo custo.
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AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E CONDIÇÕES DE BALNEABILIDADE DO BALNEÁRIO
DE PIUM, NÍSIA FLORESTA/RN
A. P. F. Marinho¹, M. B. Vale2 e R. F. Diniz3
E-mail: anapaulafmarinho@gmail.com¹; milton.vale@ifrn.edu.br2; ronaldo.diniz@ifrn.edu.br3

RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo principal avaliar
as condições de balneabilidade e a qualidade físicoquímica do balneário de Pium localizado no rio Pium na
divisa dos municípios de Parnamirim e Nísia Floresta/RN.
Foi realizado no período de férias escolares em época
chuvosa, porém com pouca chuva e clima quente. A
qualidade da água foi analisada através dos coliformes
termotolerantes, pH, demanda química de oxigênio,
turbidez, cor, condutividade elétrica e cloretos em um
período de 5 semanas consecutivas de julho a agosto de
2016. Os resultados obtidos no balneário de Pium

mostram que no período de coleta das amostras a
condição de balneabilidade encontra-se imprópria para
banho, devido à alta densidade de coliformes
termotolerantes. O pH da água oscilou entre 6,48 a 8,11;
a turbidez esteve entre 2,28 e 4,52 uT; cor de 15,2 a 30,1
mg Pt/L, cloreto 14,24 a 45,98 mg/L e condutividade
elétrica variou de 86,54 a 249,8 µS/cm. Assim, os valores
físico-químicos estavam dentro da conformidade para a
classe 2 de água doce segundo a resolução nº 357/2005
CONAMA.

PALAVRAS-CHAVE: Balneabilidade, qualidade da água, Balneário Pium, Rio Pium.

PHYSICOCHEMICAL EVALUATE AND BATHING CONDITIONS OF RESORT PIUM,
NÍSIA FLORESTA/RN
ABSTRACT
The present study aims evaluate the bathing and
physicochemical quality conditions of the resort of Pium
located on the Pium river on the border of the cities of
Parnamirim and Nísia Floresta/RN. It was held in school
holidays during rainy season, however with little rain and
warm weather. The quality of water it was analyzed
through coliforms, pH, chemical oxygen demand,
turbidity, color, electric conductivity and chloride in a
period of five consecutive weeks from july to august of
2016. The obtained results on the resort of Pium show

that in the collection period of the samples the bathing
condition is inappropriate for bath, due to the high density
of fecal coliforms. The water pH ranged from 6.48 to 8.11;
the turbidity was between 2.28 and 4.52 uT; color from
15.2 to 30.1 mg Pt/L; chloride 14.24 to 45.98 mg/L and
electric conductivity ranged from 86.54 to 249.8 µS/cm.
Thus, the physicochemical values were in conformity for
class 2 of freshwater according to Conama 357/2005
resolution.

KEYWORDS: Balneability, water quality, Resort Pium, Pium river.
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1. INTRODUÇÃO
As regiões costeiras estão entre os principais destinos turísticos mais procurados,
principalmente pela presença de grande quantidade de águas disponíveis, seja através das praias e
pela presença de corpos d’águas, como exemplo, o rio que desemboca no mar. São fontes de
recreação e lazer prazerosa e de baixo custo para a população.
A água tem sido má gerenciada, trazendo alterações de sua qualidade, o que pode resultar
em danos às comunidades. Quando usada para fins de recreação, gera risco de doenças, devido à
presença de microrganismos patogênicos. Tal processo ocorre no litoral do Rio Grande do Norte,
por isso, é de fundamental importância o monitoramento da qualidade dos balneários mais
utilizados pela população.
O Programa Água Azul realiza monitoramento periódico dos parâmetros de qualidade da
água, tomando como base nas resoluções de números 274/2000 e 357/2005 do CONAMA e divulga
os resultados através de “boletins de balneabilidade” para que a população tenha ciência da
qualidade das águas das praias e balneários monitorados do Estado do Rio Grande do Norte. Além
disso, aloca placas no local, indicando se a mesma está própria ou imprópria (Programa Água Azul,
2016). O “balneário do Pium”, área de estudo deste trabalho faz parte do estudo da balneabilidade
do Programa Água Azul, localiza-se no rio de mesmo nome, e apresenta-se impróprio para banho
durante grande parte do ano, trazendo risco para a população que o utiliza.
Dessa forma, o objetivo deste trabalho é avaliar as condições de balneabilidade no Balneário
do Pium localizado no município de Nísia Floresta/RN, além de avaliar a qualidade físico-química da
água, assim melhorar o diagnóstico da poluição de suas águas, dessa forma fornecer subsídios para
a fiscalização dos órgãos competentes.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Balneabilidade
Conforme Berg, Guercio e Ulbricht (2013), “Balneabilidade é a capacidade que um local tem
de possibilitar o banho e atividades esportivas em suas águas, ou seja, é a qualidade das águas
destinadas à recreação de contato primário”. Para Aureliano (2000 apud MEDEIROS, 2009), no
contexto da gestão ambiental, conceitua-se balneabilidade como:
Um instrumento de verificação de critério de uso, pelo fato de determinar se a praia
tem qualidade para recreação de contato primário. Também é um instrumento de
controle de qualidade, na medida em que consente a fiscalização visualizar a
variação da qualidade das águas destinadas a recreação.

Pode-se dizer então que o objetivo da balneabilidade é avaliar se os corpos de água podem
oferecer riscos à saúde e ao bem-estar humano, de acordo com as condições de balneabilidade préestabelecidas (BRASIL, 2000). Complementando, Santarém et. al. (2015) enfatiza que o objetivo
principal é avaliar o risco de se contrair doenças através do uso do ambiente aquático.
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2.2 Legislação da balneabilidade
A primeira política pública brasileira em relação à água foi a criação do código das águas, em
1934, que durante muitos anos foi o único instrumento jurídico sobre o assunto (MACIEL JR., 2000
in LOPES, 2012). Em 1997 é sancionada a Lei 9.433, que institui a Política Nacional de Recursos
Hídricos, tal política destaca a importância da conservação da água e reconhece-a como valor
natural limitado e descentraliza a gestão dos recursos hídricos (BRASIL, 1997).
A legislação brasileira referente à balneabilidade das águas é representada pela resolução
de número 247/00 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 2000). Esta legislação classifica
as praias e balneários em 4 categorias: excelente, muito boa, satisfatória e imprópria. Os indicadores
de qualidade podem ser os coliformes termotolerantes, Escherichia coli ou enterococos, sendo que
os enterococos são usados apenas para água salobra. Além do pH para água doce, ausência de
floração de águas e despejos, sólidos ou líquidos, inclusive esgotos sanitários, óleos, graxas e outras
substâncias, capazes de oferecer riscos à saúde ou tornar desagradável a recreação.
Outra legislação utilizada na observação dos padrões de balneabilidade é a CONAMA 357 de
2005, e dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu
enquadramento. Essa resolução traz algumas definições, dentre elas a de recreação de contato
primário “contato direto e prolongado com a água (tais como natação, mergulho, esqui-aquático)
na qual a possibilidade do banhista ingerir água é elevada” (BRASIL, 2005).

2.3 Indicadores de qualidade da água
2.3.1 Coliformes
Um dos indicadores mais utilizados para qualidade de água são os microorganismos do grupo
Coliformes, que segundo Ratti et. al. (2011) são um grupo de bactérias aeróbias ou anaeróbias
facultativas capazes de crescer na presença de sais biliares ou outros compostos. Dentro dos
coliformes estão presentes diversas espécies, dentre elas os coliformes termotolerantes – ou fecais
(GEUS e LIMA, 2006).
De acordo com a resolução CONAMA 274/00, coliformes fecais são caracterizados pela
capacidade de fermentar a lactose e sobreviverem à temperatura entre 44-45ºC. Na família dos
coliformes termotolerantes está presente a Escherichia Coli “A Escherichia coli é abundante em
fezes humanas e de animais, tendo, somente, sido encontrada em esgotos, efluentes, águas naturais
e solos que tenham recebido contaminação fecal recente” (BRASIL, 2000), quando presentes na
água indicam a existência de contaminação.
2.3.2 Oxigênio dissolvido
O oxigênio dissolvido (OD) está presente naturalmente nas águas e apresenta grande
importância para a manutenção da vida aquática dos seres aquáticos aeróbios. A oxigenação na
água ocorre pela interação com a atmosfera e através da fotossíntese (LOPES, 2007). O OD é
consumido por parte das bactérias durante o processo de estabilização da matéria orgânica, quando
esta se encontra presente nos corpos d’água, por esse motivo é utilizado como um indicador de
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qualidade da água (VON SPERLING, 2005). A resolução CONAMA 357/2005 traz como valor mínimo
para esse parâmetro 5 mg/L O2 para água doce de classe 2.
2.3.3 Turbidez e cor
Parâmetro físico que está relacionado à passagem de luz na água, a turbidez é causada por
algas, plâncton, processos de erosão ou dejetos domésticos e industriais presentes no local, mas
está associado principalmente a sólidos em suspensão e tem como consequência diminuição da
claridade da água, deixando-a com aspecto turvo (AMORIM e PORTO, 2001). Além disso, os sólidos
em suspensão podem servir de abrigo para microorganismos patogênicos (VON SPERLING, 2005). O
valor da turbidez em corpos de águas doces não pode ultrapassar 40 uT (unidade de turbidez), de
acordo com a CONAMA 357/05.
A cor pode ser influenciada pela turbidez, e também sofre alteração pela presença de sólidos
dissolvidos na água. Não representa riscos à saúde humana, no entanto coloca em risco a
confiabilidade da qualidade por parte da população (VON SPERLING, 2005).
2.3.4 PH
O potencial hidrogeniônico representa a concentração de íons de hidrogênio, podendo
variar os valores de 0 a 14, sendo considerado ácido quanto o pH for inferior a 7; básico quando
superior a 7; e neutro quando valor for igual a sete. Caso os valores estejam muito extremos podem
afetar a vida aquática e ter efeitos negativos na saúde humana (VON SPERLING, 2005).
Dessa forma, é o único parâmetro físico-químico citado na resolução do CONAMA de
balneabilidade, onde a água pode ser considerada imprópria caso o pH não esteja entre os valores
de 6,0 e 9,0, à exceção das condições naturais (BRASIL, 2000).
2.3.5 Cloretos
De acordo com Von Sperling (2005), “Todas as águas naturais, em maior ou menor escala,
contêm íons resultantes da dissolução de minerais. Os cloretos (Cl-) são advindos da dissolução de
sais”. O valor de cloreto total na água deve ser inferior a 250 mg/L Cl, seguindo indicações da
CONAMA 357.
Para Santos e Rocha (2009), os cloretos são ânions inorgânicos que mais aparecem em águas
naturais, podendo ser considerados indicadores de poluição, pois quando em concentrações
elevadas apontam contaminação por resíduos domiciliares ou industriais.
2.3.6 Demanda química de oxigênio
A Demanda Química de Oxigênio (DQO) é utilizada como indicador de poluição, pois está
relacionado à presença de matéria orgânica na água (AQUINO, SILVA e CHERNICHARO, 2006). Esse
parâmetro indica a quantidade de oxigênio consumido por materiais e substâncias orgânicas,
estimando o potencial poluidor de efluentes e o impacto dos mesmos nos corpos aquáticos
(ZUCCARI, GRANER e LEOPOLDO, 2005).
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2.3.7 Condutividade elétrica e temperatura
Segundo Barbara (2006), a condutividade elétrica pode ser considerada uma medida indireta
de poluição, e é percebida como a capacidade de transmitir corrente elétrica.
A temperatura da água está relacionada à condutividade e pode ser influenciada por fatores
naturais ou fatores antrópicos. É definida por Von Sperling (2005) como “Medição da intensidade
de calor”, sua importância está relacionada às reações que ocorrem na água, pois podem influenciar
em suas velocidades (VON SPERLING, 2005)

2.4 Principais causas de contaminação das águas para recreação
Além de servir para manutenção da vida, quando apresenta más condições, a água também
pode trazer prejuízos à saúde. Conforme Medeiros (2009), a água pode ser um meio de transmissão
de doenças, caso tenha sido depositado algum organismo patogênico na mesma; geralmente esses
organismos são originados a partir de fezes humanas ao atingirem os corpos aquáticos.
As fontes de poluição dos corpos d’água variam, para Von Sperling (2005), a qualidade da
água é determinada pelas condições naturais e pelo uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica.
Sendo as principais relacionadas à fatores antrópicos, que vão desde lançamento de esgotos
domésticos a resíduos industriais. A intervenção antrópica atinge os mananciais superficiais e
subterrâneos, sendo os segundo afetado de maneira mais intensa, reduzindo drasticamente o
padrão de qualidade (NASCIMENTO e NAIME, 2009).
As impurezas presentes na água podem ser separadas, de acordo com suas características,
em físicas, químicas e biológicas. Sendo as físicas principalmente na forma de sólidos; as químicas
consistem em orgânicos e inorgânicos; e as biológicas são os seres vivos, que podem ser bactérias,
vírus, protozoários, helmintos ou algas (VON SPERLING, 2005)

3. METODOLOGIA
3.1 Área de estudo
O rio Pium está inserido na bacia hidrográfica Pirangi, que se situa na costa leste do Estado
do Rio Grande do Norte – RN, na mesorregião do Leste Potiguar e possui área de 458,90 km² (SEARH,
2016), sendo a rede hidrográfica formada por 6 rios (RAMALHO e FARIAS, 2010). O rio recebe água
da lagoa de Pium, também denomina como Lagoa Azul localizada no município de Nísia Floresta e
de outras fontes vindas de Parnamirim.
O balneário de Pium localiza-se no rio do próprio nome, rio Pium. O mesmo separa dois
municípios do Rio Grande do Norte, Parnamirim e Nísia Floresta, sendo que a área comercial e de
lazer fica na margem direita, ou seja, no lado do município de Nísia Floresta. No balneário existem
uma placa da balneabilidade administrada pelo Programa Água Azul promovida pelo Instituto de
Desenvolvimento sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) e executado as
análises e a classificação da balneabilidade pelo Instituto Federal de Educação, Ciências e
Tecnologias do Rio Grande do Norte (IFRN).
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A área comercial está bem próximo da margem do rio conforme a Figura 1, no local há
concentração de bares, onde se tem acesso direto ao balneário e junta grande quantidade de
pessoas que utilizam o rio para o lazer nos finais de semana.

Figura 1: Área comercial na margem do rio na área de Nísia Floresta.
Fonte: Os autores (2016)

3.2 Classificação da pesquisa
Quanto aos objetivos, a pesquisa pode ser exploratória, descritiva e explicativa. Além da
revisão bibliográfica e documental, utiliza-se do procedimento técnico de pesquisa experimental,
ao selecionar variáveis para controle.
O principal público são os moradores da região metropolitana de Natal-RN, especialmente
dos municípios de Nísia Floresta e Parnamirim que são os principais utilizadores do rio Pium, mas
inclui também os turistas que podem ter acesso ao local.

3.3 Procedimento de coleta e análise
As coletas foram realizadas no balneário Pium, localizado no rio Pium próximo a ponte da
313 RN, o local de maior quantidade de banhista em local que apresentava a isóbata de 1 metro, a
15 centímetros de profundidade, cujo a localização em coordenadas UTM é este 260627 e norte
9341446, representa a localização na Figura 2.
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Figura 2: Local de coleta no balneário Pium.
Fonte: Ronaldo Diniz.

A pesquisa foi realizada durante período de 5 semanas consecutivas de 14 de julho a 11 de
agosto de 2016, na qual a coleta ocorreu sempre no mesmo dia da semana. Os dados foram
coletados no rio Pium e no Programa Água Azul. Foram feitas análises microbiológicas e físicoquímicas. Os parâmetros utilizados para análise foram coliformes termotolerantes, oxigênio
dissolvido, Turbidez, Cor, pH, Cloreto, DQO, condutividade elétrica e temperatura, sendo que a
temperatura foi efetuada medida in situ. Os frascos de coleta eram de vidro de 500 mL esterilizados
para análise microbiológica e de 2 litros para o físico-químico, que foram coletados manualmente.
As amostras foram identificadas e acondicionados em recipientes refrigerados com gelo e
encaminhado imediatamente para o laboratório da DIAREN/FRN Campus Natal Central, as quais
foram submetidas as análises microbiológicas através do NMP (Número Mais Provável) de
coliformes termotolerantes através da técnica de tubos múltiplos com o meio A1. O método de
análises de água empregado seguiu as normas Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater – APHA (2005).

3.4 Avaliação da qualidade da água
A avaliação da balneabilidade foi analisada através da resolução de número 247/2000 do
CONAMA, enquanto os parâmetros físico-químicas foram analisados comparando com os limites
recomendados na resolução de número 357/2005 CONAMA.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 Indicadores de balneabilidade
O estudo da qualidade ambiental da água do balneário de Pium do município de Nísia
Floresta em relação a balneabilidade constou do monitoramento por 5 semanas consecutivas no
período de 14 de julho a 11 de agosto de 2016. Destaca-se que no período em questão ocorreram
poucas chuvas, portanto não houve influência deste fator climatológico.
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A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos dos parâmetros necessários segunda a legislação
brasileira (Conama, 2000) para avaliar a balneabilidade das praias e balneários, ou seja, coliformes
termotolerantes e pH.
Tabela 1: Número mais provável (NMP) de coliformes fecais e pH encontrados nas águas do balneário de Pium.

Local
Balneário

Parâmetros
1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana
Coliformes
540
1600
170
1600
termotolerantes
pH
6,8
8,11
6,61
6,48

5ª semana
490
6,52

Fonte: os autores, 2016

Os resultados indicam que as condições de balneabilidade do balneário neste período
analisado são impróprias para o banho, segundo a resolução de número 247/2000 do Conama, pois
a norma diz quando superior a densidade de 1000 NMP/100 mL em mais de 20% do tempo de
amostragem de coliformes termotolerantes, o local analisado apresenta condições imprópria para
banho. Mesmo com o parâmetro de pH apresentando valores no mesmo período dentro da
conformidade da resolução.
Verifica-se que mesmo com a placa de balneabilidade do Programa Água Azul indicando que
agua do balneário estava imprópria para banho, não ocorre a diminuição de banhista no local.

4.2 Indicadores físico-químicos
Em relação aos outros parâmetros físico-químicos analisados, os seus resultados estão
representados na Tabela 2.
Tabela 2: Parâmetros físico-químicos encontrados nas águas do balneário de Pium.

Parâmetros/semana 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana
Cloreto (mg/L)
14,24
45,98
19,99
16,99
Cor (Pt/L)
17,0
28,5
15,2
18,3
DQO (mg/L O2)
13,5
251,8
198,47
468,5
Condutividade (µS/cm)
86,54
249,8
136,7
91,68
OD (mg/L)
7,2
6,6
6,2
6,8
Temperatura (°C)
24
27
27
27,5
Turbidez (uT)
3,46
3,19
2,28
3,46

5ª semana
16,99
30,1
167,9
98,98
6,8
27
4,52

Fonte: os autores, 2016

Os valores referentes a cloretos estão dentro do permitido, que para águas doces de classe
2, devem ser inferiores à 250 mg/L; Os resultados de cor e turbidez também estão dentro dos
valores permitidos. Apesar de estarem de acordo com o padrão, os valores de OD, principalmente
para a 3ª semana, encontra-se próximo ao limite, que não deve ser inferior à 5,0 mg/L.

5. CONCLUSÃO
Os resultados microbiológicos apresentaram altos valores de coliformes termotolerantes.
Isto acarretou condição do balneário imprópria para banho, e há existência de lançamento de
esgoto no corpo d’água.
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Em relação as análises físico-químicas, os mesmos encontram-se de acordo com os limites
estabelecidos pela resolução CONAMA 357/05 para água doce de classe 2, no entanto os valores de
oxigênio dissolvido encontram-se próximo ao limite, devendo-se dar uma maior atenção para os
mesmos.
Diante do exposto, recomenda-se a intensificação da fiscalização neste corpo aquático,
principalmente através dos órgãos ambientais competentes e a prefeitura municipal, como forma
de se identificar os poluidores e reduzir as descargas clandestinas de efluentes domésticos. Uma
outra ação importante será a continuidade do programa de divulgação, educação e conscientização
ambiental, junto aos órgãos ambientais, comerciantes, usuários e população em geral, visando à
melhoria da qualidade ambiental do balneário e ecossistemas circunvizinhos.
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LINGUÍSTICA,
LETRAS E ARTES

COMUNICAÇÃO ORAL

FORMAÇÃO DE ESPECTADOR: UM ESTUDO SOBRE O EVENTO ENCONTRO COM
ARTISTA DE TEATRO NO IFRN/CNAT
Marinalva Nicácio de Moura1 e Maria Clara Santos Fialho2
E-mail: marinalva.moura@ifrn.edu.br1; mariaclarasantosf@hotmail.com2

RESUMO
O projeto encontra-se em andamento desde 2015 e visa mapear as ações e processos de formação de espectador
desenvolvida no evento “Encontro com artista de teatro”, no IFRN/CNAT, promovido pela disciplina Arte III – Artes
cênicas. A pesquisa tem como objetivo principal investigar, registrar, analisar e arquivar por meio de entrevistas,
imagens e vídeo as ações e processos de formação de espectador no evento “Encontro com Artista de Teatro”, buscando
criar significações sobre o espaço, o tempo, a ação, o artista, a produção cultural, a recepção teatral e o espectador
envolvidos nesse processo de formação do espectador. A pesquisa inspira-se na natureza fenomenológica de MerleauPonty e combina a reflexão filosófica com indicadores sociais, fotografias, vídeos e depoimentos dos entrevistados. Até
o presente momento encontramos dados para identificar que a linguagem teatral é libertadora e permite que os
espectadores apropriem-se das narrativas e obtenham autonomia para modificar suas próprias histórias.
PALAVRAS-CHAVE: Teatro, formação de espectador, produção cultural, recepção teatral, narrativa

SPECTATOR FORMATION: A STUDY ABOUT THE GATHERING EVENT WITH THEATRE
ARTIST IN IFRN/CNAT
ABSTRACT
The project has been held since 2015 and has as purpose map the actions and projects of viewer formation developed
in the "Encontro com Artista De Teatro" event, in the IFRN/CNAT, promoted by the subject Arts III- performing arts. The
researches have as main objective investigate, analise and file through by interviews, images, videos the actions and
projects of viewer formation in the event, looking for create meanings about the space, the time, the actions, the artist,
the cultural production, the theatrical reception and viewers involved in this viewer. Research inspired by the
phenomenological nature of Merleau-Ponty and combines philosophical reflection with social indicators, photos, videos
and testimonials of respondents. Until now we find data to identify the theatrical language is liberating and allows
viewers to take ownership of the narratives and obtain autonomy to modify their own stories.

KEYWORDS: Theater, viewer formation, cultural production, theatrical reception, narrative
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1. INTRODUÇÃO
O teatro ainda é, nos dias atuais, uma linguagem artística pouco acessível para boa parte da
população brasileira, quer seja por falta de espaços destinados para este fim, pela questão
econômica, ou até mesmo pela falta de um trabalho de renovação consistente do seu público.
Nesse sentido, trabalhar na perspectiva de formar espectadores é assumir a insistência em
compreender a ação educativa proposta pela experiência teatral como provocação dialógica, na
qual o sujeito, ao vivenciar diferentes processos teatrais, a partir de variados contextos e
procedimentos, constrói reflexivamente conhecimentos tanto sobre o próprio fazer artísticoteatral, quanto acerca de aspectos relevantes da vida sociocultural.
Ao articular o ver, o fazer e o contextualizar com a perspectiva da formação do espectador,
a disciplina de Arte III – Artes Cênicas desenvolvida no IFRN/CNAT organiza seus conteúdos e
procedimentos artístico-pedagógicos de modo a possibilitar ao aluno uma apreensão do teatro por
meio da sensibilização estética, via conhecimento teórico da linguagem teatral, apreciação de
produções, e da própria imersão no processo criativo do fazer teatral. Como complementação da
formação estética do educando em arte, desde 2012, integra também a disciplina o programa
“Encontro com o artista”, o qual viabiliza a ida de grupos artísticos ou de artistas até a instituição
para realizar espetáculos e ao seu término abrir uma roda de conversa, proporcionando aos alunos,
público em geral e artistas discutir com o artista ou grupo os seus processos de criação do
espetáculo teatral.
O evento que analisamos transcorre numa disciplina curricular obrigatória, que envolve
todos os alunos que fazem o curso técnico integrado no Campus Natal Central do IFRN, ou seja, uma
média anual de quatrocentos jovens, entre 15 e 17 anos, participa deste processo formativo em
teatro, e o em geral. No evento “Encontro com Artista de Teatro” os alunos da disciplina Arte III –
Artes Cênicas, do IFRN/CNAT, tem o seu ingresso reservado e os demais ingressos são distribuídos
para a comunidade em geral. Acreditamos que a investigação desse evento como reflexão científica
trará uma grande contribuição a área do ensino de teatro, e da assistência em geral, no que condiz
à formação e ampliação da autonomia estética.
Acreditamos que um projeto de formação de espectador precisa, além de propiciar o acesso
a arte, provocar o conhecimento das linguagens artísticas, estimulando a autonomia interpretativa
do espectador.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Vivemos um momento em que a produção artística se encontra vinculada a uma economia
globalizada, na qual boa parte da opinião das pessoas é formada, em conjunto com outros fatores,
pelos filmes que assistem, pelos livros que leem, pelas músicas que escutam, pelas imagens que
veem – e, infelizmente, ainda muito pouco, pelas peças teatrais que apreciam (Smiers, 2006).
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Para Barbosa (2005) o ensino de Arte atua como uma mediação necessária entre arte e
público, e os conceitos de arte como experiência cognitiva vêm se constituindo no núcleo das teorias
pós-modernas em Arte/Educação. A concepção de ensino de arte como conhecimento defende a
ideia da arte na educação com ênfase na própria arte, denominada por Eisner (2002) como o
“essencialismo” no ensino de arte. Segundo Rizzi (2002, p. 64-65), a corrente essencialista:
…acredita ser a arte importante por si mesma e não por ser instrumento para fins
de outra natureza. Por ser uma experiência que permite a integração da experiência
singular e isolada de cada ser humano com a experiência da humanidade.

Ao compreender a arte como uma construção sócio-histórica e cultural, a levamos para o
domínio da cognição. Evidenciando, assim, a arte como uma importante estrutura para entender,
articular, problematizar, criticar e transformar o mundo em que vivemos.
Peixoto (2003, p. 72) reforça essa ideia ao declarar que a arte “por apreender a vida na sua
pujança e concretizá-la numa particularidade (a obra de arte), [...] pode contribuir de modo
eloquente para ampliar, aprofundar e enriquecer a consciência humana”.
Para Degranges (2006, p. 21) “um dos aspectos marcantes acerca do valor pedagógico da
arte está no desafio de tentar elucidar em que medida a experiência artística pode, por si, ser
compreendida enquanto ação educativa”. A ideia aqui lançada não é usar a arte como meio, mas
sim compreender a arte como sendo educadora enquanto arte, e não necessariamente como arte
educadora.
Bakhtin, citado por Degranges (2006), aponta em suas reflexões outras perspectivas
inerentes à relação do sujeito (contemplador) com as produções artísticas, esclarecendo
especialmente em que medida a experiência artístico-teatral possibilita que o sujeito lance um olhar
renovado para a própria vida.
Os escritos de Viola Spolin também demonstram sua preocupação com a educação teatral,
“o sentido da descoberta visa não apenas à criação da realidade no palco, mas implica a
transposição do processo de aprendizagem para a estrutura total do indivíduo” (Koudela, 1984,
p.65). Assim, trabalhar na perspectiva da formação estética do sujeito é uma questão que se impõe
em nossa sociedade espetacularizada, potencializada pela proliferação dos meios de comunicação
de massa, que condicionam a sensibilidade dos indivíduos, e aponta para a importância da sua
formação crítica, visando a sua aptidão tanto para perceber os recursos espetacularizados
utilizados, quanto para analisar a produção de sentidos veiculada por esses canais de comunicação
(Degranges, 2006).
Acreditamos que a experiência estética pode resignificar a experiência artística, como
espaço de formação. Para tanto, é importante que compreendamos que formar não está posto
como um patamar a ser alcançado mais sim como uma ideia de provocação dialógica entre o artista,
o espectador e o produtor cultural. Para tanto, nos perguntamos: Como o evento “Encontro com
Artista de Teatro” no IFRN/CNAT pode contribuir com formação estética do espectador?
Compreender que o evento artístico é um acontecimento do corpo, no qual a experiência
vivida é provocadora para todos os seres ali presentes, sejam eles, artistas, espectadores e
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produtores, é refletir sobre a sensibilidade estética nas linguagens artísticas como uma
comunicação que ocorre por um processo sensível de aprendizagem do corpo.
Importa nesse processo a experiência sensível da qual a intencionalidade da ação cultural
liga os momentos da exploração do evento artístico, propondo uma formação na qual os sujeitos
envolvidos no processo atribuem significações aos acontecimentos do corpo. A intencionalidade “é
a transição que, como sujeito carnal, efetuo de uma fase à outra, transição sempre possível para
mim, por princípio, porque sou esse animal de percepções e movimento que se chama corpo”
(MERLEAU-PONTY, 1980, p. 248). O corpo como animal de percepções e movimentos realiza um
entrelaçamento com as coisas do mundo, a percepção e os movimentos é o que pode nos dá a
ontogênese do corpo na experiência artística.
Desse modo, consideramos que diante de uma produção artística, o espectador necessita
interpretá-la de um ritmo próprio, criando significações da obra com sua vida cotidiana. Assim, todo
ato de compreensão estabelece-se a partir do corpo situado num tempo e num espaço, onde
efetiva-se a criação. É nesse ponto que o contemplador pode chocar os ovos da experiência e fazer
nascer deles pensamentos críticos, desde que seja provocado para isso.

3. METODOLOGIA
Essa pesquisa é de natureza fenomenológica e combina a reflexão filosófica com
indicadores sociais, fotografias, vídeos e depoimentos. Desse modo, produzimos e analisamos as
imagens e entrevistas relacionadas as ações e processos de formação de espectador promovidas
pelo evento “Encontro com Artista de Teatro”.
O evento “Encontro com artista” é um projeto que é desenvolvido nas turmas do 2º ano
dos Cursos Técnico Integrado do IFRN/CNAT que estão cursando a disciplina Arte III – Artes Cênicas
e com a comunidade em geral. A disciplina é oferecida na modalidade semestral para onze cursos
diferentes, a saber: Controle Ambiental (com duas turmas anuais, sendo ofertada em dois turnos,
manhã e tarde), Geologia, Mineração, Edificações (com duas turmas anuais, sendo ofertada em
dois turnos, manhã e tarde), Mecânica, Eletrotécnica, Informática para Internet, Manutenção e
Suporte em Informática e Administração. O evento é composto das seguintes etapas: seleção do
espetáculo, preparação dos alunos para participação no evento, apresentação do espetáculo e
conversa sobre o processo de criação do espetáculo.
As apresentações dos espetáculos teatrais são realizadas nas dependências do IFRN/CNAT,
oferecidas de forma gratuita para os alunos da disciplina Arte III – Artes Cênicas e para comunidade
em geral. As rodas de conversas com os artistas ocorrem após apresentações dos espetáculos e
tem como tema o processo de composição dos espetáculos, especificando cada elemento
constitutivo da montagem da encenação (atuação, direção cênica, iluminação, sonoplastia,
cenografia, figurino, maquiagem, dramaturgia, encenação e produção teatral).
Compreender a fenomenologia de Merleau-Ponty como referência metodológica é buscar
incorporar uma atitude ancorada na experiência vivida e aberta às aventuras da reflexão. Nessa
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posição, há uma ruptura com o racionalismo 1, em busca de uma posição que considere o mundo
vivido2 e o pensamento situado, abraçando noções que configurem a atitude da reflexão, o
irrefletido, a redução, a percepção e a intencionalidade.
A atitude fenomenológica é, antes de tudo, uma descrição do fenômeno e não uma
explicação. Nessa atitude, a reflexão é uma verdadeira criação, na qual o real é descrito e não
constituído.
Efetuamos um levantamento diagnóstico do evento “Encontro com Artista” e suas ações de
formação de espectador teatral no IFRN/CNAT. Em seguida realizamos visitas ao evento para
documentar por meio de registro audiovisual as ações de formação do espectador, e entrevistar os
participantes do evento (realizadores, professores, artistas, alunos e comunidade em geral).
Escolhemos os momentos significativos3 da experiência vivida com a produção e formação
de espectador, buscando criar significações sobre o espaço, o tempo, a ação, e a experiência
estética.
Para registro das ações de formação de espectador dialogamos com a abordagem da
etnografia visual utilizando de registro imagético para descrever sistematicamente e
detalhadamente os modos e processos de formação do espectador, bem como para elaboração
das entrevistas com os participantes do evento, os realizadores, professores, os artistas e os
espectadores.
O acompanhamento e desenvolvimento do projeto deram-se de acordo com o cronograma
de execução a seguir. Durante todo o processo avaliamos se as produções estavam sendo
desenvolvidas de acordo com o cronograma

1

O racionalismo do qual falamos é o princípio postulado da modernidade, no qual há um predomínio da razão
excludente.
2

O mundo vivido é uma expressão que busca traduzir a expressão alemã Lebenswelt anunciada como tema primeiro da
Fenomenologia por Hursserl, que diz respeito ao mundo pré-expressivo. Na Fenomenologia da percepção MerleauPonty diz que: “O mundo é não aquilo que eu penso, mas aquilo que vivo; eu estou aberto ao mundo, comunico-me
indubitavelmente com ele, mas não o possuo, ele é inesgotável” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 14). Nas conversas
proferidas por Merleau-Ponty em 1948 ele anuncia que esse mundo é o mundo que conhecemos, basta nos deixarmos
viver, é “o mundo que nos é revelado por nossos sentidos e pela experiência de vida” (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 01).
3

Os momentos significativos é a nossa intencionalidade, é o que nos oferece a transição da reflexão da experiência
vivida com os objetivos da pesquisa e as questões de estudo.
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Tabela 1: Cronograma de acompanhamento e desenvolvimento do projeto em 2015.

Atividade/Mês

Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Seminário de equipe

X

X

Estudo bibliográfico sobre a formação de
espectadores

X

X

Levantamento diagnóstico do Evento
“Encontro com Artista de teatro e das ações
de formação de espectador.

X

X

Visitas e entrevistas para documentar as
ações de formação do espectador

X

X

Análise das imagens e entrevistas
Construção
de
texto
apresentação em congresso

científico

X

X

e

X

Tabela 2: Cronograma de acompanhamento e desenvolvimento do projeto em 2016.

Atividade/Mês

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

Levantamento diagnóstico do Evento “Encontro com
Artista de teatro e das ações de formação de espectador.

X

X

X

X

Visitas e entrevistas para documentar as ações de
formação do espectador

Análise das imagens e entrevistas
Construção de texto científico e apresentação em
congresso
Entrega de relatório de pesquisa
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Como resultados das ações de formação de espectador desenvolvidas pelo evento “Encontro
com Artista de Teatro” temos sua ação como espaço de formação humana, apontando para uma
valorização do conhecimento produzido culturalmente. Identificamos a importância do produtor
cultural nesse processo, provocando o diálogo entre o artista e o espectador.
Durante a pesquisa produzimos um artigo cientifico a ser publicado e apresentado em
congresso científico, argumentado sobre a formação de espectador desenvolvida no IFRN/CNAT,
evidenciando a importância social dessa formação.
Podemos observar também a reflexão sobre a formação do espectador na iniciação
científica, visto que esse projeto também contou com a presença de alunos bolsistas de iniciação
científica.

5. CONCLUSÃO
Dessa forma, foi possível perceber que o “Encontro com Artista de Teatro” dá uma
autonomia ao espectador para conhecer histórias, se apropriar delas e assim poder mudar as suas
próprias. Constituindo um fenômeno corporal de troca entre artista, arte e espectador, em que a
arte não é arte educativa, mas é a arte o próprio processo educativo.
Para romper a sociedade passiva e mecanizada que possuímos hoje precisamos de mais
ações como a do “Encontro com Artista de Teatro”, onde o aluno perceba o mundo como seu
próprio palco de ação, identificando seu corpo nele e sendo capaz de com as próprias mãos provocar
a mudança no mundo. O chocar do ovos da experiência provocado pelo projeto é revolucionário, o
despertar crítico provocado é capaz de mover o espectador para fora de seu eixo confortável de
possibilidades e assim mover o mundo para fora de seu eixo alienado de realidades.
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RESUMO
O projeto encontra-se em andamento desde 2015 e visa dar continuidade ao projeto já realizado em 2015, ampliando
os dados mapeados nas ações e processos de formação de espectador de teatro promovidas pelos produtores
culturais na cidade do Natal. A pesquisa tem como principal objetivo registrar, analisar e arquivar por meio de
imagens e vídeo as ações e processos de formação de espectador em teatro, buscando mapear a açoes e criar
significações sobre o espaço, o tempo, o processo, o artística, o espectador e produtor cultural, envolvidos nessa
formação de espectador. Pretende-se com essa pesquisa dar continuidade ao desenvolvimento de textos científicos,
na qual refletimos sobre a formação do espectador e a importância da ação do produtor cultural, no intuito de
ampliar as pesquisas em arte sobre o processo de formação e recepção do espectador teatral. A pesquisa inspira-se na
natureza fenomenológica de Merleau-Ponty e combina a reflexão filosófica com indicadores sociais, fotografias,
vídeos e depoimentos dos entrevistados. Desse modo, produziremos e analisaremos as imagens em vídeo, fotografia
e entrevistas semiestruturadas relacionadas às ações e processos de formação de espectador teatral promovida pelos
produtores culturais na cidade do Natal.
PALAVRAS-CHAVE: Teatro, formação de espectador, produção cultural

CULTURAL PRODUCTION AND SPECTATOR FORMATION IN CITY NATAL/ RN
ABSTRACT
The project is in progress since 2015 and aims to continue the project ever undertaken in 2015, expanding the data
mapped in the actions and theater viewer formation processes promoted by cultural producers in the city of Natal.
The research aims to record, analyze and archive through images and video actions and spectator formation processes
in theater, seeking to map the actions and create meanings about space, time, the process, the art, the viewer and
cultural producer, involved in this viewer training. The aim with this research to continue the development of scientific
texts, which reflect on the formation of the viewer and the importance of the cultural producer action in order to
expand research in art about the process of formation and reception of the theatrical spectator. Research inspired by
the phenomenological nature of Merleau-Ponty and combines philosophical reflection with social indicators, photos,
videos and testimonials of respondents. Thus, we will produce and analyze images in video, photography and semistructured interviews related to the actions and theatrical spectator formation processes promoted by cultural
producers in the city of Natal.
KEYWORDS: Theater, viewer formation, cultural production
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1. INTRODUÇÃO
Acreditamos no poder transformador da arte enquanto produto cultural.
Temos convicções de que os artistas, os espectadores, e mais recentemente, os
produtores e gestores culturais trazem nas mãos capacidade de alavancar grandes
mudanças na formação humana.

Ainda temos que avançar muito quando falamos em produção cultural e
formação de espectador. Embora a expansão do setor cultural seja notável e venha
crescendo em velocidade acelerada, são poucas as ações que desenvolve uma
formação de espectador artístico. As casas de espetáculos, salas de cinema e sala de
exposições continuam esvaziadas, pois, reduzir os custos financeiros da arte para o
público, não garante sua presença nos eventos artísticos.

Compreendemos que o produtor cultural seja um agente que deve ocupar
posição central na mediação entre artistas e espectadores oferecendo ações e
processos de formação do espectador atrelado a sua produção. Mas não basta
oferecer tem que garantir a qualidade e a continuidade desse processo junto as
gestões culturais.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A expansão do setor cultural brasileiro dos últimos anos provocou o surgimento de novas
ações e parâmetros para o desenvolvimento da produção cultural. A multiplicação de projetos,
instituições e espaços vem alterando a atuação dos agentes envolvidos na produção e gestão
cultural.
Escolheremos como norte para pensar a figura do produtor cultural as definições de Avelar
(2008) e Rubim (2010). Desse modo, é importante destacarmos a diferença entre o gestor cultural
e o produtor cultural. Para Avelar (2008) o produtor cultural é o
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Profissional que cria e administra diretamente eventos e projetos
culturais, intermediando as relações dos artistas e demais profissionais da
área com o Poder publico as empresas patrocinadoras, os espaços culturais
e o público consumidor de cultura (AVELAR, 2008, p. 52)

Já o gestor cultural é visto como o profissional que administra grupos e instituições
culturais intermediando:

[...] as relações dos artistas e dos demais profissionais da área com
o Poder Publico, as empresas patrocinadoras, os espaços culturais e o
público consumidor de cultura; ou que desenvolve e administra atividades
voltadas para a cultura em empresas privadas, órgãos públicos,
organizações não-governamentais e espaços culturais (AVELAR, 2008, p.
52)

No entanto, o referido autor ainda alerta que as fronteiras entre as atividades de produção
cultural e gestão são bastante tênues, pois, em diversas situações, o mesmos profissional pode
atuar simultaneamente como produtor e gestor, acumulando as duas funções.
Para Rubim (2010) o termo produção cultural é colocado como ambíguo, pois na
concepção clássica o termo é definido como “[...] tudo aquilo que se produz culturalmente. Posto
melhor, tudo aquilo que a cultura produz (RUBIM apud LUIZ, 2010, p.13)”. Entretanto, o autor
ainda destaca que o sentido da produção cultural foi modificado no Brasil e ganhou um sentindo
organizacional dentro do cenário cultural. Desse modo, ele destaca três termos para esses
profissionais que “organizam” a produção, que são: os gestores, os formuladores das políticas
culturais e o pessoal da produção. O que podemos observar na seguinte citação:
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No caso particular do Brasil, produção cultural se tornou
sinônimo de um determinado tipo de atividade dentro da cultura,
uma atividade organizatória. A cultura precisa de elementos de
organização tanto quanto de elementos de criação, de preservação,
de fusão. Ela precisa ter um momento de organização, há os
gestores, os formuladores das políticas culturais e o pessoal de
produção (RUBIM apud LUIZ, 2010, p. 13).

Para este autor os formuladores de política cultural ficam responsáveis para planejar a
cultura no sentindo amplo. Já os gestores são aqueles que gerem as instituições culturais e
administra projetos de longo prazo no aspecto cultural (RUBIM, 2010).
No caso do produtor cultural Rubim (2010) o define como a “[...] figura mais vinculada à
produção de eventos específicos e à captação de recursos (RUBIM apud LUIZ, 2010, p. 20)”. Desse
modo, ele salienta que o produtor não precisar necessariamente ser um criador nem participar do
processo de criação da obra ou evento, pois “esse ‘produtor’ é, basicamente, todo profissional que
organiza ou viabiliza a criação” (RUBIM apud LUIZ, 2010, p. 14).
Para compreendermos os tramites jurídicos nas relações do produtor com técnicos e
artistas nos dedicaremos aos estudos divulgado por Francez (2009). Abordaremos como um guia
do produtor na relação das obrigações legais para a realização de eventos.
Na busca de identificarmos de forma critica os conceitos da produção cultural,
dialogaremos com Coelho (2012), de modo que seu estudo possa servir de base no entendimento
do sistema de produção.
A formação de espectadores vem sendo cada vez mais debatida no contexto da produção
teatral e acadêmica. Como referência desse debate destacamos as pesquisas de Desgranges
(1999, 2006) sobre a pedagogia do espectador teatral.
Desse modo, nossa referência teórica para pensar a formação de espectadores é a
pedagogia teatral, apontada por Desgranges nos livros “Pedagogia teatral: provocação e
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dialogismo” (2006) e “Pedagogia do espectador” (2003). Essa metodologia busca o encontro do
teatro com a pedagogia, buscando compreender a ação educativa proposta pela experiência
teatral como provocação dialógica, em que o espectador, nos diferentes eventos e processos
teatrais (considerando também os vários contextos e procedimentos) venha a ser estimulado a
efetivar um ato produtivo, elaborando reflexivamente conhecimentos tanto sobre o próprio fazer
artístico-teatral, quanto acerca de aspectos relevantes da vida social.
Nessa perspectiva, a considera-se que a experiência teatral deva acontecer em três
momentos: o primeiro acontece antes do espetáculo, é chamado de fase de montagem; o
segundo momento é ato de assistir ao espetáculo; o terceiro momento é a fase de desmontagem
do espetáculo.
Nos estudos de Desgranges (2006) o encontro entre teatro e pedagogia evidencia a
importância de compreender a ação educativa proposta por formação de espectadores como uma
provocação dialógica, que considere a experiência vivida no teatro, como experiência do
conhecimento.
Flávio Desgranges, inspirado na pesquisa de Philippe Meirieu¹, refere-se ao valor
educacional da arte dramática nos seguintes termos: “Na tentativa de compreender a atitude
proposta ao espectador teatral enquanto experiência educacional, podemos recorrer ao enfoque
sutil presente na alegoria benjaminiana (Benjamin, 1994), que sugere que o ouvinte de uma
história - ao ouvi-la, compreendê-la em seus detalhes e empreender uma atitude interpretativa –
choca os ovos da própria experiência, fazendo nascer deles o pensamento crítico” (DESGRANGES,
2006, p. 24).
A linguagem artística é uma narrativa simbólica que se vale de vários elementos para
significar: os gestos, as sonoridades, as cores, os objetos, um texto, etc. Cada um destes
elementos de linguagem colabora para a criação de uma narrativa da história pessoa, cabe ao
espectador criar suas significações e interpretar o conjunto dos símbolos que se apresentam, e
que se renovam a cada instante na experiência artística.
Desgranges (2006) realiza seus estudos abordando a formação de espectador teatral, mas
consideramos que seu modo de pensar a formação do espectador possa se expandir para outras
linguagens artística, a saber: as artes cênicas, as artes visuais e a música .
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Desse modo, acreditamos que a experiência estética pode resignificar a experiência
artística, como espaço de formação. Para tanto, é importante que compreendamos que forma não
está posto como um patamar a ser alcançado mais sim como um ideia de provocação dialógica
entre o artista, o espectador e o produtor cultural. Desta forma, nos perguntamos: Como a
produção cultural pode contribuir com formação estética do espectador?
Compreender que o evento artístico é um acontecimento do corpo, no qual a experiência
vivida é provocadora para todos os seres ali presentes, sejam eles, artistas, espectadores e
produtores, é refletir sobre a sensibilidade estética nas linguagens artísticas como uma
comunicação que ocorre por um processo sensível de aprendizagem do corpo.
Importa nesse processo a experiência sensível da qual a intencionalidade da ação cultural
liga os momentos da exploração do evento artístico, propondo uma formação na qual os sujeitos
envolvidos no processo atribuem significações aos acontecimentos do corpo. A intencionalidade
“é a transição que, como sujeito carnal, efetuo de uma fase à outra, transição sempre possível
para mim, por princípio, porque sou esse animal de percepções e movimento que se chama
corpo” (MERLEAU-PONTY, 1980, p. 248). O corpo como animal de percepções e movimentos
realiza um entrelaçamento com as coisas do mundo, a percepção e os movimentos é o que pode
nos dá a ontogênese do corpo na experiência artística.
Desse modo, consideramos que diante de uma produção artística, o espectador necessita
para interpretá-la de um ritmo próprio, criando significações da obra com sua vida cotidiana.
Assim, todo ato de compreensão implica se estabelece a partir do corpo situado num tempo e
num espaço, onde efetiva-se a criação. É nesse ponto que o contemplador pode chocar os ovos da
experiência e fazer nascer deles pensamentos críticos, desde que seja provocado para isso.
Acreditamos que um projeto de formação de espectador precisa, além de propiciar o
acesso a arte, provocar o conhecimento das linguagens artísticas, estimulando a autonomia
interpretativa do espectador.
_______________________
¹ O educador francês Philippe Meirieu, interessado em investigar mais profundamente a questão da arte e educação,
realizou em 1992 uma pesquisa com crianças de 6 a 12 anos, habitantes da periferia da cidade de Lyon. Meirieu,
analisando as entrevistas com essas crianças ressalta que “aquelas habituadas a freqüentar salas de teatro, de cinema
e a ouvir histórias demonstram maior facilidade de conceber um discurso narrativo, de criar histórias e de organizar e
apresentar os acontecimentos da própria vida” (MEIRIEU in DESGRANGES, 2006, p 22-23).
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3. METODOLOGIA
Essa pesquisa é de natureza fenomenológica e combina a reflexão filosófica com
indicadores sociais, fotografias, vídeos e depoimentos. Desse modo, produziremos e analisaremos
as imagens relacionadas as ações e processos de formação de espectador promovidas pelos
espaços culturais na cidade do Natal.
Compreender a fenomenologia de Merleau-Ponty como referência metodológica é buscar
incorporar uma atitude ancorada na experiência vivida e aberta às aventuras da reflexão. Nessa
posição, há uma ruptura com o racionalismo1, em busca de uma posição que considere o mundo
vivido2 e o pensamento situado, abraçando noções que configurem a atitude da reflexão, o
irrefletido, a redução, a percepção e a intencionalidade.
A atitude fenomenológica é, antes de tudo, uma descrição do fenômeno e não uma
explicação. Nessa atitude, a reflexão é uma verdadeira criação, na qual o real é descrito e não
constituído.
Efetuamos um levantamento diagnóstico dos produtores culturais e suas ações de
formação de espectador artístico na cidade do Natal. Em seguida realizamos visitas aos espaços e
entrevista com os produtores para documentar por meio de registro audiovisual as ações de
formação do espectador. Entrevistamos os produtores culturais para compreender as ações de
formação de espectador.
Nesse momento da pesquisa estamos trabalhando nos dados scolherendo os momentos
significativos da experiência vivida com a produção e formação de espectador, na busca de criar

1

O racionalismo do qual falamos é o princípio postulado da modernidade, no qual há um predomínio da
razão excludente.
2

O mundo vivido é uma expressão que busca traduzir a expressão alemã Lebenswelt anunciada como tema
primeiro da Fenomenologia por Hursserl, que diz respeito ao mundo pré-expressivo. Na Fenomenologia da percepção
Merleau-Ponty diz que: “O mundo é não aquilo que eu penso, mas aquilo que vivo; eu estou aberto ao mundo,
comunico-me indubitavelmente com ele, mas não o possuo, ele é inesgotável” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 14). Nas
conversas proferidas por Merleau-Ponty em 1948 ele anuncia que esse mundo é o mundo que conhecemos, basta nos
deixarmos viver, é “o mundo que nos é revelado por nossos sentidos e pela experiência de vida” (MERLEAU-PONTY,
2004, p. 01).
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significações sobre o espaço, o tempo, a ação, o artística, o espectador e produtor cultural.
Para registro das ações de formação de espectador dialogaremos com a abordagem da
etnografia visual utilizando-se de registro imagético para descrever sistematicamente e
detalhadamente os modos e processos de formação do espectador, bem como para elaboração
das entrevistas com os produtores culturais, os artistas e os espectadores.
Escolhemos os momentos significativos3 da experiência vivida com a produção e formação
de espectador, buscando criar significações sobre o espaço, o tempo, a ação, e a experiência
estética.
Para registro das ações de formação de espectador dialogamos com a abordagem da
etnografia visual utilizando de registro imagético para descrever sistematicamente e
detalhadamente os modos e processos de formação do espectador, bem como para elaboração
das entrevistas com os participantes do evento, os realizadores, professores, os artistas e os
espectadores.
O acompanhamento e desenvolvimento do projeto deram-se de acordo com o cronograma
de execução a seguir. Durante todo o processo avaliamos se as produções estavam sendo
desenvolvidas de acordo com o cronograma.

Tabela 1: Cronograma de acompanhamento e desenvolvimento do projeto em 2015.

Atividade/Mês

Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Seminário de equipe

X

X

Estudo bibliográfico sobre a formação de X
espectadores

X

3

Os momentos significativos é a nossa intencionalidade, é o que nos oferece a transição da reflexão da
experiência vivida com os objetivos da pesquisa e as questões de estudo.
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Levantamento diagnóstico do Evento X
“Encontro com Artista de teatro e das ações
de formação de espectador.

X

Visitas e entrevistas para documentar as X
ações de formação do espectador

X

Análise das imagens e entrevistas

X

X

Construção de texto científico e apresentação
em congresso

X

Tabela 2: Cronograma de acompanhamento e desenvolvimento do projeto em 2016.

Atividade/Mês

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

Levantamento diagnóstico do Evento “Encontro com
X
Artista de teatro e das ações de formação de espectador.
Visitas e entrevistas para documentar as ações de X
formação do espectador

X
X

Análise das imagens e entrevistas

Construção de texto científico e apresentação em X
congresso
Entrega de relatório de pesquisa

X

X

X

X

X

X

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Como resultados das ações de formação de espectador desenvolvidas pelo evento pelos
produtores culturais na cidade do Natal, temos sua ação como espaço de formação humana,
apontando para uma valorização do conhecimento produzido culturalmente. Identificamos a
importância do produtor cultural nesse processo, provocando o diálogo entre o artista e o
espectador.
Durante a pesquisa coletamos dados para produção de um artigo cientifico a ser publicado
e apresentado em congresso científico, argumentado sobre a formação de espectador
desenvolvida no IFRN/CNAT, evidenciando a importância social dessa formação.
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Podemos observar também a reflexão sobre a formação do espectador na iniciação
científica, visto que esse projeto também contou com a presença de alunos bolsistas de iniciação
científica.

5. CONCLUSÃO
Dessa forma, foi possível perceber que o a ação desenvolvida pelo produtor cultural dá
uma autonomia ao espectador para conhecer histórias, se apropriar delas e assim poder mudar as
suas próprias. Constituindo um fenômeno corporal de troca entre artista, arte e espectador, em
que a arte não é arte educativa, mas é a arte o próprio processo educativo.
No entanto, entendemos que os espaços culturais da cidade do Natal não desenvolvem
ação de formação do espectador, e, muitas vezes até as desvalorizam, pois não interessa ações
que não trazem um retorno financeiro imediato. Desta forma, entendemos que a desvalorização
da formação, distancia o espectador dos espaços culturais.
Para romper a sociedade passiva e mecanizada que possuímos hoje precisamos de mais
ações como de formação do espectador desenvolvida por produtores e espaços culturais, onde o
espectador perceba o mundo como seu próprio palco de ação, identificando seu corpo nele e
sendo capaz de, com as próprias mãos, provocar a mudança no mundo. O chocar do ovos da
experiência provocado pela ação de formação de espectador é uma experiência fenomenal, na
qual o despertar crítico provocado é capaz de mover o espectador para fora de seu eixo
confortável de possibilidades, e assim, mover o mundo para fora de seu eixo alienado de
realidades.
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RESUMO
A literatura pode ser relacionada a realidade
mediante a verossimilhança existente entre elas,
não só pela própria proposta do autor, o qual está
inserido na sociedade, como também as suas obras
refletem o meio em que estão inclusas. Não
obstante, a obra a Hora da Estela foi escrita na
época inicial do século XX, mas ainda percebemos
traços singulares da personagem principal do livro
nos adolescentes da atualidade. Para isso, foi
escolhido assemelhar os sentimentos e emoções
de Macabea, de A Hora da Estrela, à crise
existencial dos mesmos. O objetivo do artigo é
analisar e interpretar como o adolescente se
comporta diante da sociedade em que vive, a partir
de uma pesquisa feita com os jovens. Será

investigado e explicado na perspectiva da análise
do discurso, seguindo a luz as teorias dos
respectivos autores: Sartre (1970), Sayão (2014) e
Bock, Furtado e Teixeira (2008). A seleção do
corpus foi feita a partir da aplicação de um
questionário realizado com adolescentes entre 12
e 19 anos. Na primeira parte teremos uma
pequena consideração da vida da autora e da obra
escrita por ela. Na segunda parte; uma análise
psicológica da personagem Macabea. Na última
parte; os resultados e discussões, de acordo com as
respostas do questionário feito. Sendo assim, é
possível observar a semelhança e identificação
entre os adolescentes e a personagem.

PALAVRAS-CHAVE: Angústia, Juventude, Crise Existencial, Macabea.

THE HOUR OF ANGUISH: CONSIDERATIONS LITERARY-PHILOSOPHICAL ABOUT THE
BEING YOUNG
ABSTRACT
The literature can be related to reality by existing
verisimilitude between them, not only by the
proposal of the author, which is inserted in society,
as well as his works reflect the environment in
which they are included. Nevertheless, the work
the Stele of Time was written in the early days of
the twentieth century, but we still see natural
features of the book's main character in today's
adolescents. For this, he was chosen resemble the
feelings and emotions of Macabea of The Hour of
the Star, the existential crisis of the same. The aim
of the paper is to analyze and interpret how the
teenager behaves on the society in which he lives,
from a survey of young people. It will be

investigated and explained from the perspective of
discourse analysis, following the light theories of
their authors: Sartre (1970), Sayão (2014) and
Bock, Furtado and Teixeira (2008). The corpus
selection was made from the application of a
questionnaire conducted with adolescents aged 12
to 19 years. In the first part we will have a small
account of the life of the author and the work
written for her. In the second part; a psychological
analysis of Macabea character. In the last part; the
results and discussions, according to the responses
made questionnaire. So you can see the similarity
and identity among adolescents and character.

KEY-WORDS: Anguish, Youth, Existential Crisis, Macabea.
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INTRODUÇÃO
Uma obra literária ficcional pode ser relacionada com a realidade, tendo em vista não só a
proposta do próprio autor que, por vezes, se baseia na sociedade em que vive como também no
período em que foi escrita. A obra sobre a qual será feita a análise e comparação foi escrita durante
o modernismo, sendo ainda mais fácil encontrar resquícios e fatos propriamente ditos que são
espelhos do meio social atual.
Para fazer essa correspondência com a vivência, optamos por assemelhar os sentimentos e
emoções de Macabea, personagem principal de A Hora da Estrela, à crise existencial dos
adolescentes.
Ao analisarmos o pensamento e comportamento dos adolescentes atuais, foi possível notar
uma conexão para investigar isso a partir da literatura. Ou, de forma mais concreta, a maneira como
ela retrata o que se passa na atualidade. Este artigo apresenta a seguinte questão de pesquisa: O
comportamento e sentimento de Macabea realmente se assemelha com os dos adolescentes nos
dias de hoje?
A partir disso, o objetivo geral do presente trabalho é analisar e interpretar a forma como o
adolescente se comporta diante da sociedade concernente à personagem de Clarice Lispector, a
partir de uma pesquisa feita com os mesmos.
Considerando esse fatos, o comportamento e pensamento desses adolescentes será
investigado e explicado na perspectiva de análise do discurso, seguindo contribuições de autores
como: Sartre (1970), no âmbito da filosofia, em relação ao existencialismo, e Sayão (2014) e Bock,
Furtado e Teixeira (2008), no âmbito da psicologia, em relação a análise psicológica tanto dos
adolescentes quanto da personagem.
A seleção do corpus da pesquisa foi feita com base em um questionário aplicado com
adolescentes de 12 a 19 anos a respeito da forma em que se veem e como se sentem no local onde
estão inseridos, levando em conta a contribuição das pessoas, em seus laços afetivos.
O presente artigo possui três partes. A primeira faz uma breve síntese do livro A hora da
Estrela e da vida e obra da autora. Na segunda parte é feita a análise psicológica de Macabea à guisa
dos autores já mencionados do âmbito da psicologia. Na terceira, são mostrados os resultados e
discussões de acordo com as respostas do questionário aplicado, comprovando se os jovens
possuem familiaridade com Macabea.

1. CLARICE LISPECTOR: A ESFINGE, UM MISTÉRIO, UMA MULHER ENIGMÁTICA
Clarice Lispector foi uma escritora e jornalista brasileira. Nasceu em Tchetchelnik, na
Ucrânia, no dia 10 de dezembro de 1920. Filha de família de origem judaica, seu pai Pinkouss e sua
mãe Mania Lispector. Seu nascimento ocorre durante a viagem de emigração da família em direção
à América, precisamente ao Brasil, à cidade de Maceió, Alagoas, onde morava Zaina, irmã de sua
mãe. Seu primeiro nome foi Haia Pinkhasovna Lispector, mas por iniciativa do seu pai passa a se
chamar Clarice. Aprendeu a ler e escrever muito nova. Estudou inglês e francês e cresceu ouvindo o
idioma dos seus pais. Com 9 anos fica órfã de mãe, que também escrevia, mas não publicava.
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Segundo Benjamin Moser (2009), historiador norte-americano, estudioso da vida de Clarice e autor
da principal e mais famosa biografia da mesma, ela teve sentimento de culpa a vida toda, por não
ter sido capaz de salvar a mãe.
Com 19 anos publica seu primeiro conto, Triunfo, no semanário Pan. Em 1943 forma-se em
Direito e casa-se com o amigo de turma Maury Gurgel Valente. Nesse mesmo ano estreou na
literatura com o romance "Perto do Coração Selvagem", que retrata uma visão interiorizada do
mundo da adolescência, e teve calorosa acolhida da crítica, recebendo o Prêmio Graça Aranha. Esse
primeiro romance fez certo alarde entre os críticos brasileiros. Alguns acharam a obra intolerável e
estranha; diziam que a escritora queria se exibir. Porém, ela começou a escrever aos 7 anos de
idade, apesar de ter uma escrita caótica e fora da realidade da vida.
Clarice Lispector acompanha seu marido em viagens, na carreira de Diplomata do Ministério
das Relações Exteriores. Em 1949, nasce na Suíça seu primeiro filho, Pedro, e em 1953 nasce nos
Estados Unidos o segundo filho, Paulo. Em dessas viagens, ela visitou o Egito. No entanto, o mesmo
e a grandiosidade das suas pirâmides não a impressionaram. A própria Clarice diz isso ao escrever
para o seu amigo Fernando Sabino:
“Vi as pirâmides, a esfinge – um maometano leu minha sorte nas “areias do deserto” e disse
que eu tinha coração puro… […]. Falar em esfinge, em pirâmides, em piastras, tudo isso é
de um mau gosto horrível. É quase uma falta de pudor viver no Cairo. O problema é sentir
alguma coisa que não esteja prevista num guia” (Fernando Sabino e Clarice Lispector, Cartas
perto do coração. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 10.)

Ela nunca voltou ao Egito. Porém, alguns anos depois, relembrou sua viagem em um dos seus
escritos, quando encarou ninguém menos que a própria esfinge: “Não a decifrei. Mas ela também
não me decifrou.”
Clarice sempre demonstrou um jeito de mulher misteriosa, mal falava sobre sua vida, até
mesmo com seus amigos mais íntimos. Seu ar indecifrável fazia com que quem a encontrasse
tentasse decifrá-la, chegando a se encantar por isso. É tanto que depois da sua morte, um amigo
dela chegou a escrever sobre essa sua característica:
“Clarice era uma estrangeira. Não porque nasceu na Ucrânia. Criada desde menininha no
Brasil, era tão brasileira quanto não importa quem. Clarice era estrangeira na terra. Dava a
impressão de andar no mundo como quem desembarca de noitinha numa cidade
desconhecida onde há greve geral de transportes”. (Id., ibid., p. 52.)

Como o próprio Benjamin Moser (2009) diz em seu livro: ““Clarice Lispector” já chegou a ser
considerado um pseudônimo, e seu nome original só foi conhecido depois de sua morte”. Ela própria
chega a afirmar que é tão misteriosa, que nem mesmo ela consegue se entender.
Foi alguém de destaque desde a adolescência, afinal desde cedo começa a escrever, tendo
uma vida documentada ao esgotamento e na imprensa. Em 1959, Clarice se separa do marido e
retorna ao Rio de Janeiro, com os filhos. Logo começa a trabalhar no Jornal Correio da Manhã,
assumindo a coluna Correio Feminino. Em 1960, trabalha no Diário da Noite com a coluna Só Para
Mulheres, e lança "Laços de Família", livro de contos, que recebe o Prêmio Jabuti da Câmara
Brasileira do Livro. Em 1961, publica "A Maçã no Escuro" pelo qual recebe o prêmio de melhor livro
do ano em 1962. Em 1969, já tinha perto de doze volumes publicados. Recebeu o prêmio do X
Concurso Literário Nacional de Brasília.
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A criança frágil se tornara uma grande e famosa escritora. Morreu no Rio de Janeiro, no dia
9 de dezembro de 1977. Seu corpo foi sepultado no cemitério Israelita do Caju. Mas, deixando um
legado enorme, sendo considerada a esfinge do Rio de Janeiro, afinal fascinava a todos desde a
adolescência.
As obras dessa grande autora do período modernista foram um marco na literatura
brasileira. As quais revolucionaram a forma como eram escritos os livros e contos daquela época.
Suas obras chegaram a ser rejeitadas enquanto era viva, inclusive pela própria Clarice, que em uma
entrevista à TV Cultura assumiu escrever um conto sem fim, o que fez ela jogá-lo fora.
Apesar de todo esse sucesso, a própria autora dizia que não se considerava profissional, pois
só escrevia quando queria. Considerava-se amadora e fazia questão de ser, para manter sua
liberdade. Mesmo assim, sua obra é reconhecida por grandes escritores, como Guimarães Rosa, que
chegou a dizer que se lê Clarice para a vida, para viver. E poucos artistas do modernos são, em sua
essência, tão poucos familiares como ela.
Suas principais obras foram: Perto do Coração Selvagem, 1946, O Lustre, 1946, Laços de
Família, 1960, A Paixão Segundo G.H., 1961, Água Vida, 1973 e A Hora da Estrela, 1977. Sendo este
último um dos mais importantes livros da literatura brasileira.

1.1.

A Hora da Estrela: Breves considerações

A Hora da Estrela é um dos principais livros escritos por Clarice Lispector, publicado pouco
antes dela morrer, em 1977. Segundo a própria Clarice, na mesma entrevista citada anteriormente,
o livro teve 13 nomes antes, para poder definir o original.
A obra desencadeou uma nova forma de escrita do povo brasileiro, em meados do século
XX. Esse romance apresenta um divisor de águas: de um lado o social, do outro o pessoal, com a
personagem Macabea, protagonista da história, datilógrafa, alagoana, que migrou para o Rio de
Janeiro em busca de novas oportunidades. Segundo a biografia escrita por Benjamim Moser, ela
tinha esse nome em alusão ao episódio bíblico dos macabeus, liderados por Judas Macabeu, um dos
maiores líderes do judaísmo, além de ter origem de uma promessa feita por sua mãe a uma santa
venerada no Nordeste, Nossa Senhora da Boa Morte
Na primeira parte do livro, o narrador, Rodrigo SM, começa a contar sua vida numa
linguagem bem elaborada, fazendo com que o leitor possa se situar sobre a situação que ele em si
passa. Depois ele encaixa a história de Macabea, fazendo comparações com a sua, mas focando na
dela.
O que mais chama atenção na escrita de Clarice, na forma do narrador, é a procrastinação.
Muitas análises, observações e comparações são feitas, questionamentos sobre o ser, a vida, a
sociedade, proporcionando ao leitor refletir sobre temáticas, além da história propriamente dita, e
sobre sua própria existência.
Apesar de toda dificuldade, a jovem menina consegue um emprego de datilógrafa e
morando num quarto pequeno com mais algumas mulheres. No seu emprego também passa por
apuros, afinal ela não consegue escrever consoantes juntas e também não tem um bom

XII CONGIC | II
II SECITEX

2330

desempenho. Em virtude disso, o seu patrão resolve demiti-la, contudo a reação dela em pedir
desculpas, faz com que ele desista da demissão.
Devido à infância de repressões, causada por sua tia que a criou até que morresse, Macabea
cresceu silenciosa e conformada com sua condição de vida. Acostumou-se com a pouca comida,
com o pouco conforto e com os maus tratos da tia.
Durante esse período, Macabea encontra um homem, pelo qual se apaixona e começa a
namorar, Olímpico de Jesus. No entanto, ele a trata mal na maioria das vezes, chegando a dizer que
a jovem só te dá despesas. E quanto mais ela se esforça para agradá-lo, mais rejeitada pelo
namorado é.
Como vive sem regalias e sem nada de interessante, acaba se contentando com pouca coisa.
Exemplo disso é que, em um determinado dia, ela inventa uma doença para não ir ao trabalho e
ficar só em casa, aproveitando a solidão.
Com um tempo, seu namorado acaba a traindo e eles se separam. Atordoada, ela procura
uma cartomante para entender seu destino. E é a partir daí que ela acha que tudo iria mudar, no
entanto a felicidade seria momentânea e a glória seria a hora da sua partida, que iria acabar todo o
sofrimento, e ela deixaria de ser algo sem valor nenhum.
A autora usa de diversos meios linguísticos durante toda a obra, principalmente o uso das
narrativas diferentes, mas que complementam uma a outra. Criando um tempo psicológico, sem
uma sequência lógica, que vai envolvendo o leitor cada vez mais.
A obra de Clarice foi uma das mais importantes da literatura brasileira, necessitando de uma
boa interpretação por parte de quem lê. Afinal, demonstra uma interligação entre personagem e o
narrador. Conforme afirma CARVALHO (2006, p.1.):
“Assim como a palavra tem que se parecer com a palavra, tem que ser apenas ela, o
personagem-narrador procura a sua autenticidade, o seu encontro consigo mesmo, como
personagem e como narrador. Como personagem, tentando recuperar o seu lado interior,
o mais verdadeiro. Como narrador, obrigando-se a refletir a simplicidade dos sentimentos
autênticos numa linguagem despojada, não contaminada pela rotina dos signos que já não
apontam para mais nada, comprometidos pelo uso desgastante do instrumental já tão
trabalhado na elaboração de outros textos, tentando captar o sentido secreto que
ultrapassa palavras e frases.”

Mediante isso, será apresentado uma análise psicológica da personagem principal e
observar que fatores levaram a determinados comportamentos no livro.

2. ANÁLISE PSICOLÓGICA DE MACABEA: UM ESPELHO DOS ADOLESCENTES
ATUAIS
Macabea era uma menina simples, órfã de pai e mãe, recém chegada no Rio de Janeiro, indo
em busca de novas oportunidades. Oprimida por si mesmo, não queria incomodar ninguém. Sempre
pedia desculpas, até mesmo quando não necessitava. Tudo isso por medo de ser rejeitada. Era
inocente em relação a tudo aquilo que vivia, afinal tinha apenas 19 anos.
Carregava consigo um sentimento de inferioridade em relação ao outro, chegando a criar
uma crise existencial. Segundo BOCK, FURTADO e TEIXEIRA (2009), identidade é a denominação
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dada às representações que o indivíduo desenvolve o respeito de si próprio, a partir do conjunto de
suas vivências. Macabea não tinha consciência de si mesma, do seu estar no mundo. Ela mesmo
chega a se perguntar quem é, durante um diálogo com Olimpíco. Ponto que pode ser até comparado
com a vida da sua própria autora, como Benjamim Moser (2009, p.328) diz em seu livro:
Macabéa, que, a exemplo de Clarice, medita sobre o nada e “banha-se no não”, é uma
espécie de santa: “Na pobreza de corpo e espírito eu toco na santidade, eu que quero sentir
o sopro do meu além. Para ser mais do que eu, pois tão pouco sou”. Macabéa “reduzira-se
a si. Também eu”, escreve Clarice, “de fracasso em fracasso, me reduzi a mim mas pelo
menos quero encontrar o mundo e seu Deus”.

Macabea passa a imagem de uma jovem que não teve o carinho e a educação necessários
para seu desenvolvimento, o que dificulta ainda na mais na construção da sua identidade, já que
não possuía em quem se espelhar. Chegando a se apegar a coisas simples, como é o caso de ficar
sozinha em casa apenas para ouvir a rádio relógio.
“Conhece-te a ti mesmo”, era o lema do oráculo do deus Apolo na Grécia Antiga. Ela não
tinha o oráculo, mas para se conhecer e entender sua vida resolveu ir até uma cartomante para
consultar seu futuro. A personagem não sabia quem era, nem para que estava no mundo, só queria
ser feliz.
Prova disso é que, após sair da cartomante, acreditou que realmente iria ser feliz e nem se
deu conta que a felicidade estava chegando. Aquela adolescente que só queria ser notada precisou
morrer para obter tal façanha. Afinal, foi com sua morte que ela se tornou uma estrela. Já que todos
pararam para observá-la.
Como Édipo, personagem que acreditou ter mudado seu destino após consultar o oráculo,
Macabea não tenha mudado seu destino e sido apenas enganada ou quem sabe seu destino
realmente mudara e para melhor, pois foi com a morte que ela conseguiu ser vista dentro da
sociedade.
Atualmente, grande parte da juventude possui sensações que podem ser facilmente
comparadas com as da solitária personagem principal. A primeira relação está no fato de estes
estarem constantemente sozinhos, os pais e familiares parecem não reservarem tempo para
estarem presentes na vida de seus filhos. A sociedade capitalista exige ativa participação em um
mercado de trabalho, que os faz deixar a paternidade e maternidade em segundo plano. Desse
modo, os adolescentes vivenciam, como Macabea, a ausência dos pais, antecedentes à solidão e
insegurança. Principalmente pela pressão imposta pela sociedade sobre a forma como ele tem ou
deve ser:
“Temos cometido um equívoco: fazemos de tudo para oferecer aos mais novos a faca e o
queijo. Mas isso eles saberão arrumar por conta própria, mais cedo ou mais tarde. Mas, sem
fome, de que adianta? Precisamos ajudar os jovens a terem mais apetite, a tal fome de
viver.” (SAYÃO, p.1.)

Outra correspondência nas relações sociais existentes na obra e na realidade dos jovens está
na forma como acontecem os relacionamentos afetivos e em como são superados ou mantidos. A
amizade, os relacionamentos amorosos e familiares estão cada vez mais frágeis, formados por
pessoas inseguras. Ao passo em que qualquer divergência de ponto de vista pode ser motivo para
cortar ligações, é também difícil deixar ir algo que não faz bem, seja por sentimento de inferioridade
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ou por medo de ficar sozinho. Isso pode ser exemplificado pelos relacionamentos abusivos aos quais
muitos se submetem, assim como Macabea em seu convívio com Olimpo - uma espécie de
namorado que a tratava mal em várias de suas falas – e em seu contato com Glória, que a
menosprezava.
Tendo em vista a crise existencial semelhante entre a personagem de A Hora da Estrela e os
adolescentes na sociedade atual, decidiu-se fazer uma pesquisa entre os adolescentes de 12 a 19
anos para comprovar se realmente há essa proximidade de sentimentos e comportamentos. Para
isso, aplicamos um questionário com adolescentes aleatórios, a fim de obter um resultado mais
eficiente. As perguntas mostravam comportamentos da própria Macabea, para que o adolescente
que não a conhecesse fosse capaz de entender e se enxergar ou não naquela outra jovem. Fazendo
dela um espelho dos seus sentimentos e sensações.
Mediante esse questionário, foi possível obter resultados mais concretos dessa comparação
e comprovar se, realmente, há uma semelhança.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
O questionário foi aplicado no período de uma semana com adolescentes de todas idades.
Sendo 6 entrevistados de 12 a 15 anos e 24 de 16 a 19 anos. Cada um com sua resposta e
entendimento.
Na questão 1 (Você já se sentiu solitário?) o objetivo era impactar o adolescente desde o
início, para que pudesse se situar em uma das sensações de Macabea, assim tivemos os seguintes
resultados:

12-15 anos

16-19 anos

0%

13%
1º Sim

100%

2º Não

1º Sim

87%

2º Não

A partir disso é possível notar que, realmente, os adolescentes ainda se consideram ou já se
sentiram solitário, apesar de todos os mecanismos existentes. Talvez seja por esses que as relações
tenham ficado superficial. Os jovens acabam se envolvendo muito em amizades e amores virtuais,
os quais fazem com que eles fiquem muito preso dentro de suas próprias casas. Além disso, acabam
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se privando de relações familiares, as quais já são poucas devido à vida corrida dos seus pais e outros
familiares. Tornando-se igual a personagem de Clarice Lispector: um ser solitário, com pouco ânimo
para viver aquilo que realmente é bom. Sartre (1970), em seu texto clássico O existencialismo é um
humanismo (1946), explica isso de forma indireta, mas segura: “o homem está desamparado porque
não encontra nele próprio nem fora dele nada a se agarrar.”
Na questão 2 (“Nem se dava conta que vivia numa sociedade técnica onde ela era um
parafuso dispensável.” (A Hora da Estrela, p. 36). A personagem aparenta estar deslocada em seu
meio, você consegue se reconhecer nesse trecho?), os resultados obtidos foram:

12-15 anos

16-19 anos

17%

16%
1º Sim

83%

2º Não

1º Sim

84%

2º Não

Nessa questão é possível observar que, apesar de serem de sociedades e épocas diferentes,
a maioria dos adolescentes não se sente bem no próprio meio em que vive. Com toda pressão para
namorar, estudar, entre outros motivos, faz com que os mesmo se sintam desconfortável com tais
costumes e não consigam um lugar adequado para sua construção de identidade. Sendo assim,
acaba se sentindo sem importância ou “um tanto faz” para o meio social. Esse sentimento pode ser
exemplificado pelo pensamento de Sartre, no livro O existencialismo é um humanismo:
“O homem faz-se; ele não está pronto logo de início, ele se constrói escolhendo sua moral,
e a pressão das circunstâncias é tal que ele não pode deixar de escolher uma moral. Só
definimos o homem em relação a um engajamento. Parece-nos, portanto, absurdo que nos
objetem a gratuidade da escolha.” (SARTRE(1970), p. 15)

E essas circunstâncias que o filósofo fala são todas as pressões impostas ao adolescente, que
não consegue formar sua própria moral, ficando sem entender o seu próprio papel ou importância
social. Macabea, apesar de estar deslocada em seu meio, não sabia disso, enquanto os jovens sabem
e se sentem mal por isso.
Na questão 3 (Quais motivos te levaram a se sentir assim?) o objetivo era descobrir quais
motivos realmente levavam o jovem a se sentir assim em determinada sociedade, podendo ele
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responder mais de um ou nenhum, em caso de não se sentir deslocado. Com isso, os resultados
obtidos foram:

12-15 anos

29%
43%

16-19 anos

1º Social
2º Político

28%

0%

3º Familiar
4º Pessoal

20%

4%

12%
12%

1º Social

52%

2º Político
3º Familiar
4º Pessoal
5º Sexual

A partir disso, foi possível notar que a maioria dos adolescentes não se sente bem devido a
motivos sociais, ou seja, pressão da sociedade no que diz respeito a estudo, religião, opção sexual
ou até mesmo comportamento do próprio grupo de indivíduos próximos. Por exemplo, o grupo
gosta mais de sair, enquanto o adolescente não gosta, o que acaba criando uma situação de
desconforto. Outro ponto bastante citado foi o pessoal, já que muitos não concordam com a opinião
de determinados meios ou instituições da sociedade, privando-se disso. Macabea sempre esteve
deslocada no seu meio, principalmente por motivos sociais. Ela era mulher e nordestina, pessoas
que sofriam grande preconceito no sul do país naquele período.
Na questão 04 (“Dessa forma, podemos dizer que a identidade, o igual a si mesmo, depende
da sua diferenciação em relação ao outro.” Muitas vezes, ao fazermos essa comparação, criamos
um sentido de inferioridade em relação ao outro. Em algum momento da sua vida, você se sentiu
dessa forma em relação ao outro?) o objetivo era vê se ainda hoje é possível encontrar algum
adolescente com sensação de inferioridade em relação ao outro. Assim, foi possível observar os
seguintes dados:
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12-15 anos

16-19 anos

17%

14%
1º Sim

83%

2º Não

1º Sim

86%

2º Não

Nessa questão, a própria pergunta já começa explicando um pouco sobre a relação do
indivíduo com outro, fazendo com que o leitor se situe para resposta. E como Macabea, a maioria
dos adolescentes se considera inferior aos outros. Sendo vários motivos citados, mesmo sem ser
pedido na questão, como nota escolar, beleza, inteligência. A partir que o adolescente se compara
ao outro, acaba criando uma própria imagem pessimista, com um sentimento de inferioridade em
relação aquele que usou como exemplo. E isso acaba prejudicando seu comportamento em outras
áreas, afinal acabam nem tentando determinada oportunidade por medo de não conseguir ou ser
incapaz. Essa relação pode ser vista e explicada no mesmo livro já citado acima:
“Ele se dá conta de que só pode ser alguma coisa se os outros o reconhecerem como tal.
Para obter qualquer verdade sobre mim, é necessário que eu considere o outro. O outro é
indispensável à minha existência tanto quanto, aliás, ao conhecimento que tenho de mim
mesmo.” (SARTRE (1970), p. 13)

Na última questão (A personagem Macabea, no livro A Hora da Estrela, não sabia explicar o
que sentia dentro de si mesma. Você já se viu em situação semelhante?) os resultados foram:
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12-15 anos

16-19 anos

13%

0%
1º Sim

100%

2º Não

1º Sim

87%

2º Não

Em A Hora da Estrela, a personagem sentia algo dentro de si que não sabia identificar, algo
que lhe doía, mas sem ter conhecimento do que era. A partir das resposta foi possível notar que os
adolescentes entrevistados também se identificam com tal comportamento e já sentiram algo
dentro de si que não entenderam, talvez pelos motivos das respostas anteriores ou não. A última
pergunta é uma espécie de conclusão em relação as outras, até mesmo nas respostas dos
entrevistados, já que alguns relataram na resposta que se sentia como Macabea e achava que a
história dela era igual à da sua vida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Hora da Estrela foi um livro que revolucionou a escrita brasileira, até mesmo pelo período
literário em que foi escrito. Ele apresenta a história de Macabea de uma forma bem peculiar,
deixando várias interpretações para o leitor, mas o que se torna mais notório é a crise existencial
que a personagem apresenta.
Assim, a nossa pesquisa foi feita a partir da análise desse comportamento da jovem.
Percebendo o quanto se assemelha com os adolescentes atuais. Nessa perspectiva, os resultados
obtidos no questionário aplicado com os mesmos mostram como eles se sentem diante da
sociedade e em relação a própria Macabea, já que muitos se identificaram na personagem em si.
Dessa forma, a relação entre os pensamentos de Macabea e adolescentes é nítida. A
personagem torna-se um espelho da adolescência atual. Considerando essa observações e
resultados, foi possível identificar, de forma mais concreta, que realmente existe uma semelhança
entre Macabea e os jovens da sociedade atual, o que mostra que o meio social sempre influenciou
a construção do ser, além disso, até a comparação do outro, que auxilia de grande forma nesse
fator.
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Jordana Stefanny Moreira Felipe1
E-mail: joormoreiraf@gmail.com1

RESUMO
O objetivo deste estudo é analisar a representação da
mulher na sociedade inglesa do século XVI, a partir da
obra teatral A Megera Domada, a fim de obter uma
compreensão do enredo e de seus personagens, para
dessa forma, caracterizar a peça como uma crítica aos
costumes sociais da Época Elisabetana, proporcionando
uma análise do modelo de mulher ideal, construído pelos
códigos sociais da época. Buscando mostrar a presença
evidente dessa possível interpretação da comédia

shakespeariana, fez-se necessário ter o conhecimento das
características próprias de William Shakespeare, usando
como embasamento teórico, outras obras do mesmo.
Conhecido por usar em seus textos a famosa ambiguidade
e a ironia, Shakespeare criou a personagem Catarina para
satirizar a misoginia e as tradições renascentistas,
utilizando da comicidade e da submissão dissimulada para
ocultar sua verdadeira intenção.

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

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

ABSTRACT
The objective of this study is to analyze the representation
of women in English society of the sixteenth century, from
the play Taming of the Shrew, in order to get an
understanding of the plot and its characters, to thus
characterize the piece as a criticism of social customs of
the Elizabethan era, providing an analysis of the ideal
female model, built by the social codes of the time. Trying
to show the clear presence of this possible interpretation

of the Shakespearean comedy, it was necessary to have
knowledge of the characteristics of William Shakespeare,
using as theoretical background, other works of the same.
Known to use in his writings, the famous ambiguity, and
irony, Shakespeare created the character to satirize
misogyny and Renaissance traditions, using the comic and
disguised submission to hide their true intent.

KEYWORDS: misogyny, women, renaissance, satire, Shakespeare
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1. INTRODUÇÃO
A modernização, a mudança de valores sociais e culturais e as lutas a favor da igualdade de
gênero, contribuíram para a conquista do espaço da mulher na sociedade ao longo do tempo. No
século XIX, o sistema capitalista se consolidava trazendo consigo a inserção da mulher no mercado
de trabalho e, consequentemente, uma mudança na forma de enxergar o verdadeiro papel da
mulher.
No final do século XVI, a mulher só possuía duas alternativas: o casamento ou o convento.
Essa última opção só era válida para as mulheres que pertencessem a uma classe mais alta.
Portanto, as mesmas eram treinadas desde a infância para serem boas esposas, caso contrário,
seriam desprezadas pela sociedade e não conseguiriam pretendentes. Isso se torna perceptível logo
no começo de peça A Megera Domada, através da fala do personagem Hortênsio: “Pretendentes
senhorita! Que pretendeis significar com isto? Não haverá pretendentes para vós enquanto não
fordes mais amável e doce” (SHAKESPEARE, 2003, p.42).
Na obra em questão, Shakespeare aborda várias tradições e costumes da Época Elisabetana.
O machismo e a submissão feminina são exemplos de suas retratações. A igreja medieval e o
catolicismo exerceram grande influência nessa construção de modelo comportamental padrão que
toda mulher deveria seguir, idealizado a partir da virgem Maria.
Dessa forma, Lima e Teixeira (2008, p. 114-115) afirmam que:
A mãe de Jesus foi fundamental para a teologia cristã enriquecer o seu discurso, pois,
com a sua fé e a sua obediência, trouxe a vida e a salvação ao mundo, ao contrário da sua
antepassada, que tinha trazido morte e desgraça para toda a espécie humana. [...] Ela seria a
nova Eva, a anti-Eva: a Ave. Concebendo sem pecado, tornou-se o protótipo idealizado do
feminino: destaca-se pela pureza sexual e pela maternidade, [...] Por intermédio dela a Igreja
conseguia oferecer às mulheres uma espécie de saída da condição pecaminosa instaurada
pela primeira mulher e mãe, Eva. Para isso, era necessário criar um novo modelo de mulher,
ideal e idealizado: a de mãe, esposa e virgem. [...] Se a mulher não seguisse o ideal da
virgindade e castidade, era preferível, então, que se casasse para ser esposa (servir ao
homem) e, principalmente, ser mãe. Com base nas histórias dessas duas figuras, Eva e Maria,
a Igreja construiu parte de seu discurso [...] Eva era aquilo que as mulheres eram por natureza;
Maria, aquilo que as mulheres deveriam ser por opção.

É visível como a igreja exerceu forte influência na construção de um modelo padrão que
deveria ser seguido pelo sexo feminino. O Barroco (final do século XVI ao XVIII) também evidenciava
a imagem da mulher como sendo um sinônimo de pecado e luxúria, culpada de seduzir o homem a
cair em tentação.
Portanto, ao longo deste trabalho, foi feita uma breve abordagem histórica, seguindo uma
linha de interpretação, tendo como objetivo principal caracterizar a obra como uma sátira ao
machismo da época a partir de trechos do livro que foram retirados e analisados para destacar o
padrão comportamental que a sociedade idealizava e exigia a toda mulher para, assim, haver uma
ideia conclusiva a respeito da obra e da representação feminina no século XVI.
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2. MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia utilizada neste trabalho será a pesquisa teórica. Para análise da representação
da mulher no século XVI foram usados métodos interpretativos a partir de idealizações de alguns
autores acerca do tema, tendo como embasamento principal a obra A Megera Domada, de William
Shakespeare, da qual foram retirados trechos do livro que mostram especificamente a ironia
mascarada pela comicidade numa análise mais aprofundada.
Para entender a realidade inglesa daquela época e a visão que Shakespeare possuía em
relação às mulheres, foi consultada a obra O Mercador de Veneza, que é uma de suas peças mais
encenadas e filmadas; também foi utilizada a comédia As Alegres Comadres de Windsor e a obra
Macbeth, ambas produzidas por William Shakespeare, nas quais as personagens femininas ocupam
papéis de destaque no enredo.
Com isso, há uma comparação das duas representações femininas, mostrando a discrepância
entre Bianca, de índole mansa e cordata e Catarina, de gênio forte e terrível, que ia contra a todos
os costumes que lhe eram impostos, abordando a problemática do machismo presente no Período
Elisabetano e que é existente até os dias de hoje.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A misoginia, termo “[...] usado já na Grécia Antiga, é comumente definido como ódio,
desprezo, ou medo das mulheres [...]” (BARRETO, 2011, p. 9). O espaço da mulher nas fontes da
historiografia da idade moderna foi determinado pelos homens e pela visão clerical e misógina
calcada pela cultura machista dominante da época. Dessa forma, tornou-se notória a
subalternização da mulher na sociedade ao longo da História.
Desde a Antiguidade Clássica, por volta do século VIII a.C., o papel da mesma era definido a
partir da naturalização da criação de uma visão de subordinação social e cultural feitas pela
sociedade em relação à figura feminina. Submetidas socialmente, eram desprovidas de quaisquer
tipos de direitos – jurídicos e políticos – e obrigadas a se curvarem para seus maridos.
Todavia, segundo Beauvoir (1970, p. 14), “a necessidade biológica – desejo sexual e desejo de
posterioridade – que coloca o macho sob a dependência da fêmea não libertou socialmente a
mulher”, desse modo, a herança histórica que estava arraigada ao cotidiano da mulher, pretendia
mantê-la num padrão misógino, de recato, de puritanismo e de delicadeza.
A partir dessa teorização, a crítica à misoginia da Época Elisabetana pode ser vista em A
Megera Domada, que tendo sido publicada primeiramente como The Taming of the Shrew, foi uma
comédia de costumes escrita pelo dramaturgo William Shakespeare.
A história gira em torno de Catarina Minola, filha de um rico mercador de Pádua, Batista
Minola, que possui duas filhas: Catarina, a indomável e temida pela língua ferina, afastando todo e
qualquer tipo de pretendente que tentasse cortejá-la e Bianca, que era totalmente o oposto de sua
irmã, sendo um exemplo de bom comportamento ante a sociedade e possuindo inúmeros
pretendentes, que se encontram num beco sem saída ao saber que Batista só permitirá que ela se
case quando Catarina conseguir um marido.
Dessa forma, os pretendentes de Bianca se unem para arranjar um homem que esteja
disposto a se casar com a megera. Petruchio, amigo de Hortênsio (um dos pretendentes de Bianca)
e recém-chegado na cidade, diz que está decidido a conseguir um bom casamento com uma esposa
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rica, não importando a personalidade, mas apenas o dote. Com isso, ele declara ao amigo que se
casará com Catarina, mesmo sabendo a mulher indomável que ela era.
Petruchio e Catarina se casam e, com o passar do tempo e da crueldade de seu marido, ele a
domina e a muda completamente. Numa análise mais complexa, é possível interpretar a mudança
de Catarina como sendo uma dissimulação a fim de evitar os maus tratos e a fúria de Petruchio,
tornando-se, à vista de todos, um exemplo de submissão e obediência.
A obra em questão possui dois papéis femininos representados pelas duas irmãs. A partir
disso, percebe-se que o autor usou Catarina propositalmente como contrariedade à sociedade
Elisabetana, a qual era representada por Bianca.
Para Flávia Peres Pregnolatto (2012, p.60), “Todos os personagens da peça desprezam-na e
com isso conseguimos analisar como a sociedade renascentista enxergava as mulheres que agiam
como ela”. Assim como Catarina era difamada e excluída pela sociedade, o mesmo acontecia dentro
do âmbito familiar. Era desprezada por Batista, seu pai e, isso pode ser observado através de sua
fala: “Não tens vergonha, mesquinha de espírito endemoninhado?” (SHAKESPEARE, 2003, p.60).
A obra foi considerada por muitos como sendo um retrato do machismo e da imposição de
regras comportamentais da época renascentista. No entanto, é deixado apenas em evidência o
machismo e esquece-se da reputação que Shakespeare possuía de satirizar os costumes e tradições
num âmbito histórico e social, fazendo o uso do sarcasmo, da ambiguidade nos discursos e da ironia,
mascarada pela comicidade dos seus textos.
O cômico tem seu lugar garantido ao abrigar a lógica da complexidade: ideias que
parecem incoerentes ou absurdas, o duplo sentido, o erro, a irracionalidade. Ele se caracteriza
por colocar-se à margem da sociedade, questionando a estrutura da ordem social, tratando
do reprimido, ligando o homem à sua essência e à sua condição (MASETTI apud GARBELINI,
2013, p. 178).

Para compreender a comicidade na representação de Catarina como quebra de paradigmas
sociais da época, torna-se necessário entender a essência das personagens femininas criadas por
Shakespeare e a opinião do mesmo sobre as mulheres. Como foi dito anteriormente, muitos críticos
julgavam A Megera Domada como sendo uma peça completamente machista, acusando o autor de
inferiorizar as mulheres, cometendo a misoginia, porém, Shakespeare admirava a natureza
feminina, sua capacidade e sua inteligência. Exemplo disso é o trecho em que ele expressa sua
opinião sobre a Rainha Elisabeth I:
Elizabeth... Deve ser amada e temida. Os seus devem abençoá-la: seus inimigos
tremem como um campo de cereais açoitados pelo vento e abaixam a cabeça com pesar. O
bem cresce com ela. Nos seus dias, todo homem comerá em segurança sob as suas próprias
videiras o que ele planta e cantará canções alegres de paz a todos os seus vizinhos
(SHAKESPEARE apud GUELB, 2002, p. 178).

Vista a admiração de William Shakespeare para com Elisabeth I, é interpretado que a mesma
pode ter sido a inspiração para a criação de Catarina e de várias outras personagens femininas,
como por exemplo, Lady Macbeth, da peça shakespeariana Macbeth. E isso pode ser notado através
de sua fala: “O que os pôs ébrios deu-me ousadia. O que os deixou semimortos, aí, o meu ser
inflamou” (SHAKESPEARE, 2002, p.60). A partir desse trecho, torna-se evidente as características de
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uma personalidade forte da ambiciosa e ousada Lady Macbeth que, com grande poder de
persuasão, conseguiu influenciar seu companheiro a ajudá-la a alcançar o trono como rainha, ou
seja, outra personagem feminina criada por Shakespeare que também pode ser comparada à Rainha
Elisabeth I, a qual lutou para conseguir o que queria, sendo a maior monarca da Grã-Bretanha e a
primeira mulher que conquistou, independentemente, o que lhe era de direito, assumindo o trono
e comandando o reino da Inglaterra, indo contra tudo e todos que, segundo Guelb (2002, p. 179)
não admitiam seu reinado:
Sua ascensão ao trono ofendeu pensadores patriarcais, que argumentaram que uma
mulher não poderia exercer o poder com inteligência ou eficácia. Entretanto, seu reinado
triunfante e bem-sucedido mudou para sempre a ideia mundial da capacidade da mulher,
plantando as sementes do mais poderoso movimento de direitos humanos de que se tem
notícia: a conquista feminina de poder e autoridade.

Shakespeare evidencia o conflito das tradições que eram impostas a toda mulher daquela
época, restringindo-as de tomarem suas decisões e escolherem seus caminhos. O casamento
arranjado pelos pais da noiva sem haver um consentimento da mesma era um costume que
perdurou durante muitos séculos. A mulher não possuía o direito de escolha muito menos poderia
dizer não ao casamento ou à ordem do pai. Outra obra teatral em que o dramaturgo aborda essa
questão é em O Mercador de Veneza, quando Pórcia, uma rica herdeira, tem que escolher o seu
pretendente a partir de regras que foram estipuladas pelo seu pai ainda vivo, tornando-se evidente
a sua indignação através de sua fala:
[...] Contudo, este raciocínio de nada me serve para ajudar-me a escolher um marido.
Ai de mim! Que disse eu: “Escolher”! Não posso nem escolher quem me agrade nem recusar
quem detestar, assim, a vontade de uma filha viva deve curvar-se à vontade do pai morto...
Não é duro Nerissa, que eu não possa escolher nem recusar ninguém? (SHAKESPEARE, 2006,
p. 23).

Além da falta do livre arbítrio feminino abordado por Shakespeare, outros exemplos de
costumes retratados pelo autor em A Megera Domada são a obrigação da filha mais velha se casar
primeiro e o dote, que era uma espécie de quantia em dinheiro e em bens, dados ao noivo no acerto
da união matrimonial: “[...] Nestas condições, se conseguir fazer-me amar por vossa filha, dizei-me:
que dote receberei ao torná-la como esposa?” (SHAKESPEARE, 2003, p. 63). Portanto, torna-se
notória a crítica que o autor fez aos homens da sociedade que casavam apenas interessados no
dinheiro.
Shakespeare também usa do discurso final de Catarina para ironizar essa questão do
pagamento dado ao noivo dizendo: “[...] Só implora a ti o tributo do amor, da doce fiel obediência:
paga bem pequena para tão grande dívida” (SHAKESPEARE, 2003, p.125). Ou seja, que a mulher
ficava em dívida com o seu marido, por causa de todo o esforço e sacrifício que o mesmo fazia por
ela. Porém, a ideia real mostra a ambiguidade de sua fala, pois o homem é quem recebe o dote ao
se casar, ou seja, é ele quem está em dívida para com a sua esposa.
Essa tradição também é abordada em sua outra comédia As alegres comadres de Windsor,
em seu enredo secundário, quando a personagem Ana Page se vê no meio de três pretendentes,
entre os quais, um deles não possuía a aprovação de seus pais, pelo fato de ele ter acabado com
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toda a herança deixada pela família e querer cortejá-la, somente pelo dote que iria receber. Isso se
torna perceptível através da fala de Fenton, o pretendente de Ana: “Teu pai não me dará o
consentimento; tenho certeza disso [...] Ele há de me objetar que eu sou de berço muito elevado e
que minhas despesas tendo deixado doente minha bolsa, procuro um meio de curá-la, apenas com
a fortuna dele” (SHAKESPEARE, 2004, p. 102).
Notam-se também traços referentes ao feminismo em Catarina. Em termos gerais, pode-se
definir a palavra “[...] feminismo como a consciência adquirida sobre a situação de subalternidade
da mulher na sociedade” (COSTA, 1998, p. 25). Portanto, é visível que Catarina possui esse tipo de
conhecimento sobre seu estado de subordinação ao seu marido quando, após o casamento,
Petruchio, planejando domar sua jovem esposa, declara que eles não ficarão para o banquete
nupcial. Revoltando-se, ela diz: “Pois, então faze o que quiseres. Hoje, não partirei, não; nem
amanhã, até que tenha vontade. A porta está aberta, senhor. Ali está vosso caminho. Podes ir a
trote” (SHAKESPEARE, 2003, p.85). Segundo Feitosa (2008, p. 85), nota-se na fala de Catarina “[...]
um princípio de discurso feminista [...] a medida que esse discurso bate de frente com as ideias
misóginas da época, em que a mulher deveria ser submissa e obedecer ao marido”.
Com isso, Petruchio a humilha na frente de todos com a sua resposta sobre submissão:
[...] Quanto a minha boa Catarina, deve seguir-me. Não, não é preciso abrir tanto os
olhos, nem bater com os pés no chão, nem admirar-se, nem irritar-se. Serei o dono daquilo
que me pertence. Ela faz parte de meus bens, meus bens móveis; ela é minha casa, meu
mobiliário, meu campo, meu celeiro, meu cavalo, meu boi, meu burro, meu tudo [...]
(SHAKESPEARE, 2003, p.86)

O discurso final da personagem, em muitas análises, é encarado como sendo um desfecho
misógino de inferiorização da mulher, mas é possível visualizar o uso da ironia feita pelo autor para
ridicularizar o machismo da época e o padrão comportamental que a sociedade idealizava e exigia
da figura feminina. Catarina usa da ambiguidade e do sarcasmo ao dizer: “[...] não lancem teus olhos
desdenhosos, como se quisesses atravessar teu senhor, teu rei, e teu governante. Isso [...] destrói
tua reputação [...] e não é prudente nem amável” (SHAKESPEARE, 2003, p.125). Sua fala serve para
retribuir as críticas antes feitas a ela referindo-se indiretamente à advertência que um dos
candidatos de Bianca lhe fez, dizendo-lhe para ser mais amável e doce, caso contrário, a mesma não
conseguiria arranjar pretendente algum que estivesse disposto a se casar com ela.
É perceptível que ela também critica Petruchio usando da ironia ao falar: “Teu marido é teu
senhor, tua vida, teu guardião, tua cabeça, teu soberano; é quem cuida de ti, que se ocupa do teu
bem-estar. [...] De noite, vela no meio da tempestade [...] enquanto tu dormes calidamente em casa,
segura e salva” (SHAKESPEARE, 2003, p.125). Sendo que ele faz justamente o contrário de sua fala:
Ela, hoje, nada comeu, nem comerá. Não dormiu a noite passada, nem dormirá esta
noite [...] ela ficará acordada durante toda a noite, e se por acaso cochilar, praguejarei,
gritarei, e com a barulhada que fizer, eu a manterei acordada. Este é o meio de matar uma
esposa pela delicadeza; e assim, dominar-lhe-ei o gênio teimoso (SHAKESPEARE, 2003, p.94).
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Em vista disso, é percebível que a personagem não se curvou diante do seu marido,
muito menos foi domada por ele, ela apenas dissimulou a obediência, sendo essa a sua arma para
satirizar a sociedade e os costumes daquela época.
4. CONCLUSÕES
Levando em consideração todas as análises feitas a partir das obras citadas nesse trabalho,
conclui-se que Shakespeare era um dramaturgo que usava suas peças e seus personagens a fim de
expressar sua posição em relação aos fatos e costumes da época renascentista.
Rotulada por uma sociedade a qual criava uma utopia de dominação cultural e social em
relação à mulher, Catarina foi a representação do começo de uma ideologia feminista em pleno
século XVI. Diante da originalidade shakespeariana de apresentar suas críticas de forma sutil, a
hipótese de que Shakespeare seria misógino é descartada, pois a ironia, o humor inócuo e o deboche
estão plasmados em sua obra.
Portanto a megera, na realidade, não foi domada nem vencida pela anulação social. Pelo
contrário, ela foi a personificação da determinação feminina, usando como arma, em seus discursos
dissimulados, a ironia para se opor à misoginia da época e criticar a hipocrisia da sociedade em
querer criar uma padronização comportamental para o papel social da mulher.
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RESUMO
A representação da figura feminina, na maioria dos
âmbitos, foi sucumbida por um longo período pelas
ideologias enraizadas na sociedade patriarcal, com isso, a
mulher foi idealizada e estereotipada por meio de
produções literárias e artísticas como sujeito social sem
poder de decisão. Contudo, em meio à pós-modernidade
a figura feminina adquiriu a possibilidade de modificar
essa realidade. Diante disso, as produções musicais
acompanharam as transformações ocorridas, de modo
que atualmente a mulher não mais esta interligada ao
papel de submissa, mas sim, ao de detentora de
decisões, ou seja, um sujeito ativo no corpo social. Para

melhor exemplificar essa questão, neste artigo, foi
executada uma análise acerca da representação feminina
diante das composições musicais derivadas de décadas
distintas, com o objetivo de investigar as transformações,
bem como a quebra de paradigmas a respeito desse
assunto. Para tanto, nos utilizamo-nos de uma pesquisa
de análise discursivas das composições, assim como
descrevemos as distintas modificações que foram
ocorridas em esferas sociais, passando pela
representação da mulher desde a idade média até a
contemporaneidade.

PALAVRAS-CHAVE: Mulher, representação, músicas e analise.

THE REPRESENTATION OF THE FEMALE FIGURE FROM THE TRACKS OF ANALYSIS:
OF OBJECTIFICATION TO POWER
ABSTRACT
The representation of the female figure in most areas has
succumbed to a long period by ideologies rooted in
patriarchal society, with that, the woman was idealized
and stereotypical through literary and artistic
productions as a social subject, without power of
decision. However, in the midst of postmodernity the
female figure acquired the possibility to change this
reality. Thus, the musical productions accompanied the
transformations that have taken place, so that now the
woman no longer connected to this submissive role, but
the holder of the decision, that is, an active subject of the

social body. To better illustrate this point, in this article,
an analysis of women's representation was performed on
the musical compositions derived from different
decades, in order to investigate the changes and the
break of paradigms on this subject. For this, we use the
us of a semantic analysis of research and discourse of the
compositions, as well as describe the different changes
that have occurred in social spheres about women,
through their representation from the Middle Ages to
contemporary
times.

KEYWORDS: Woman, representation, music and analysis.
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1. INTRODUÇÃO
A representação da mulher por séculos ficou restrita a ótica masculina, em que as
produções artísticas e literárias retratavam uma visão estereotipada e saturada de crenças
e preconceitos disseminados na esfera social, e que por muitas vezes foi ratificada por
entidades de relevância social.
Tradicionalmente, desde a pré-história a mulher é vista como um ser essencial somente
para o ato de procriar, sendo assim excluída dos outros campos da sociedade, em especial, no
âmbito profissional; essa visão por mais que pareça ser ultrapassada não deixou de ser valorada
com o passar dos anos. Dessa forma, as ideologias machistas refrearam a evolução da mulher para
um sujeito ativo, fazendo delas indivíduos dependentes, submissas e sem respaldo social. De
acordo com BEAUVOIR (1980, p.99 apoud RIBEIRO, 2014):
“Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana
assume no seio da sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse produto
intermediário entre o macho e o castrado que qualificam de feminino.”

No entanto, com o transcorrer dos anos, a mulher conquistou vitorias que demarcaram e
redesenharam o seu papel na esfera social. Não obstante, as composições, assim como as diversas
produções históricas e culturais, também passam por mudanças, desse modo as músicas que
outrora valoravam a mulher submissa, hoje criticam este perfil, a fim de erradicar a ocorrência
deste preconceito de gênero tão persistente na sociedade.
Com isso, o presente estudo, objetiva analisar as relações da mulher em sociedade e sua
representação por meio de uma investigação de composições que evidenciem o símbolo feminino
e suas características naquele período. Por meio desse estudo é possível compreender os fatos e
ideologias que se propagam até os dias de hoje, e identificarmos as mutações ocorridas durante
todo o processo evolutivo da figura feminina.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A mulher em todo o curso da história passou por modificações em sua representação
social, onde seu símbolo carrega consigo inúmeras crenças, que por sua vez ganharam proporções
extremas, desde intocável e pecaminosa, ou divina, e até mesmo de objeto. Ao passo que as
transformações ocorreram, o mundo literário, assim como das artes plásticas e musicais
acompanham essas mudanças.

2.1 Representação no medievo
A Idade média, marcada pelo período de maior domínio religioso exercido pela Igreja
Católica Apostólica Romana, não possui muitos registros sobre o papel da mulher neste contexto
histórico. Contudo, os registros existentes demarcam a sociedade patriarcal, que não deixou de se
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desenvolver ao longo dos anos. O papel da figura feminina nesse contexto se caracteriza pela
submissão, que por sua vez é enfatizado pela entidade religiosa.
A ideologia cultuada pela Igreja medieval acerca da mulher, é associá-las a descendência de
Eva, que representava a corrupção carnal, uma vez que ela fora a responsável pela entrada de
pecado do mundo. Paralelo a isso, a representação católica também transparece o fato de que a
mulher fora criada para saciar a necessidade do homem, como também de procriar, e essa
interpretação acentua ainda mais a visão patriarcal explorada nesse período. Segundo Nascimento
(1997) essas ideias eram disseminadas principalmente pelo baixo clero, formado unicamente por
homens, dado que devido a isso as mulheres muitas vezes eram impedidas de participar das
atividades clericais, e até mesmo de cerimônias em comunidade como a missa. Dessa forma, toda
a produção literária e artística deste contexto está comprometida, tendo em vista que apenas o
clero – em seus mosteiros – possuía formação para a produção de textos, assim, todas as
escrituras que hoje servem de embasamento veiculam as ideologias pregadas pela entidade
religiosa e principalmente pelos homens.
Em contraste a isso, as mulheres que seguissem o exemplo de Maria, ou seja, que se
dedicassem totalmente a cristo, abdicando do casamento e permanecendo por toda a sua vida em
conventos, teriam a chance de alcançar a salvação, saindo da zona de perigo demarcada pela
descendência de Eva. No entanto, com a ascensão da primeira escola literária, os trovadores
abordaram a mulher de duas formas, por um lado a figura feminina ideal, com os contos sagrados
exaltando Maria, e por outro lado a intangibilidade desta mulher pelo amor cortês, nas cantigas de
amor. As cantigas por sua vez, denotam o trovadorismo à medida que se propagavam oralmente,
assim atingindo grandes públicos.
As cantigas de amor, se opondo ao longo do contexto medieval, tendem a exaltar a beleza
do ser feminino, construindo a ideia de desejo e do mesmo modo de perigo, uma vez que esta
dama que é constantemente sonhada e que na maioria das vezes é inacessível, ora pela distância,
ora pelo estado civil desta. Assim, ao longo das cantigas de amor é perceptível a inversão da
submissão, ao passo que o homem se expressa como um ser totalmente entregue ao sentimento
pela sua dama, lhe jurando fidelidade assim como o próprio segredo de seu sentimento, sendo
esse o fator crucial para a manutenção da reputação da dama.
Segundo Danzmann e Cortez (2009):
“É preciso prestar atenção na relação “mulher real” e “mulher ideal”. A mulher real da
época em que as cantigas estiveram no auge, por volta dos séculos XIII e XIV, não é
verdadeiramente a mulher aclamada e santificada nas cantigas de amor. Basta lembrar
que estes escritos eram, basicamente, compostos para entreter os homens e, portanto,
sofreram modificações quase que oníricas. A mulher medieval foi uma das que mais
sofreu ao longo da história, devido à rigidez das normas eclesiásticas e a visão ideológica
que a via como um ser naturalmente inferior.”

Dessa forma ficando evidente a intangibilidade da mulher no trovadorismo, bem como a
necessidade de submissão cultuada pelo corpo clerical do medievo. Logo após esse período, a
mulher, conforme contemplaremos no próximo eixo temático, passará por um novo enfoque, em
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que por mais que não exista, ainda, nesse período uma radicalização de ideais, há uma progressiva
modificação na representação feminina.

2.2 A humanização da mulher
Com a transição da Idade média para Renascimento, houve uma progressiva quebra de
paradigmas entre o que outrora era cultuado. Com a prevalência do racionalismo, a sociedade
passou a indagar as verdades pré-estabelecidas pela entidade religiosa; construindo novas
perspectivas com embasamento não mais religioso, mas sim, firmados no empirismo e no
racionalismo. Dessa maneira, a representação da figura feminina também passa por modificações,
o que outrora era pecaminosa ou inalcançável, neste momento emerge como atingível.
De acordo com Horn (2006) a beleza feminina no renascimento é exaltada, e associada ao
símbolo de sedução, que, por conseguinte acaba sendo representada nas artes renascentistas,
ganhando um enfoque distinto daquele dado no medievo. Ainda que a mulher contivesse em sua
representação um aspecto religioso, não mais era veiculada a ideia intocabilidade, por vezes agora
feminilidade é simbolizada até mesmo por meio de suas curvas, assim como a sua nudez. Dentre
essas obras as que mais exemplificam e simultaneamente ganharam destaque são: Mona Lisa,
Leda e Cisne, A anunciação, de Leonardo da Vinci, assim como O amor sacro e amor profano,
Vênus de Urbino de Ticiano, e por fim o maior reflexo da simbologia feminina no renascimento, O
nascimento de Vênus de Sandro Botticelli.
Ainda segundo Horn (2006):
“O triunfo estético da mulher não eliminou as relações hierárquicas, podem até ter
contribuído para a reforçar um estereótipo (frágil, passiva, condenada a dependência),
mas por outro lado, as mulheres deixam de ser a "corja maldita", a metade perigosa da
humanidade.”

Com isso, é perceptível que mesmo vista e representada por novos moldes – o que
significou um grande avanço de ideologias – a mulher ainda se constitui como o segundo sexo,
tendo em vista que a sociedade permanece patriarcal, fato este que delimita o campo de ação da
figura feminina.

2.3 A objetificação e o empoderamento
Ao acompanhar os diversos contextos históricos, conforme já mencionado, percebe-se que
a mulher sempre esteve em um papel de constante submissão, e que a construção dessa imagem
se reflete no campo literário bem como no das artes. Dessa forma, a objetificação da figura
feminina permeia sobre o corpo social até a pós-contemporaneidade. Contudo, hoje essa
inferioridade da mulher se propaga com muito mais rapidez por meio dos veículos informacionais
de massa, que na maioria das vezes acentuam ainda mais a sociedade patriarcal na qual estamos
inseridos, reafirmando que a mulher tem funções pré-estabelecidas como procriar, desempenhar
atividades domesticas e satisfazer seu conjugue. Muñoz e Martinez (2009) em sua investigação
acerca da imagem estereotipada da mulher, concluiu que principalmente a mídia constrói uma
minimização do universo feminino que se limita a esfera doméstica, formando assim um padrão a
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ser seguido e cobrado pelo gênero masculino. Essas preconcepções são evidenciadas
primordialmente pelas publicidades que circulam livremente, assim como pelas canções que
vulgarizam, bem como dão caráter erótico a imagem da mulher.
“Corpo é aparência física, e essa aparência tende a ser objeto de consumo que gera mais
consumo.” (SIQUEIRA; FARIA, 2007, p. 173). Como mencionado, o corpo feminino vem sendo
comercializado a fim de proporcionar o consumo de produtos, o que demonstra efetivamente a
objetificação da mulher. Esse aspecto se torna progressivamente visível quando analisamos a
realidade brasileira, em que as mulheres representam uma sensualidade, que vem sendo
explorada negativamente.
Por outro lado, o empoderamento consiste na transformação do sujeito em agente ativo,
que no contexto das lutas femininas recai como uma fuga a submissão arraigada pela sociedade
patriarcal. Segundo Batliwala (1997) em uma análise da obra de León, é definido que
empoderamento se baseia em um controle dos bens materiais, intelectuais e de ideologias, sendo
a mulher o sujeito que irá abandonar a condição de submissão para tomar posse de suas atitudes,
de sua própria vida, tendo como foco principal o combate às ideias patriarcais cultivada no corpo
social assim como o seu reflexo, a desigualdade de gêneros.

3. METODOLOGIA
Neste artigo aborda-se a representação da mulher por meio da análise de letras de músicas,
nessa instância, a pesquisa partiu da seleção das canções que iriam para análise de forma que,
essas fossem bem distribuídas com relação aos diversos contextos históricos envolvidos. A partir
disso, foi realizada uma ficha técnica para cada composição contendo: Ano do álbum, gênero,
compositor e interprete. Em seguida foi realizada uma descrição acerca de cada eixo temático de
cada canção, ao passo que foram evidenciados palavras chaves a partir da descrição e estrofes que
deveriam ter uma análise mais profunda. Dessa forma, acentuando a simbologia carregada pela
figura feminina em cada contexto e em cada abordagem musical.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Música: Ai, que saudade de Amélia! (1941)
Palavras chaves: Modelo; dualidade e submissão.
No samba: “Ai, que saudade de Amélia!” composição de Mário Lago e Ataulfo Alves,
interpretada pelo próprio Mário. fica evidente uma dualidade de modelos, em que é observada a
transição de um modelo de mulher submissa, que abria mão de seus desejos para ver o
companheiro bem, para o de uma figura feminina exigente e desprendida dos desejos do
conjugue. Ainda é possível perceber que Amélia era uma mulher que não apresentava vaidades,
apenas se preocupando com o bem estar de seu lar e companheiro. Ao contrário da atual
companheira que era vaidosa e que estimava o ato do consumismo, como visto nesse trecho:
“Amélia não tinha a menor vaidade”.
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“Ai meu Deus que saudade da Amélia/ Aquilo sim que era mulher”. Nessa estrofe é notório
que o modelo de mulher apresentado em Amélia aos poucos vai deixando de ser encontrado, em
que essa transição acaba por incomodar o individuo masculino, deixando assim explícito que a
mulher ideal é aquela submissa, que vive para o lar e para o companheiro.
Música: Com açúcar, com afeto (1966)
Palavras chave: Ausência; Patriarcalismo e submissão.
A canção do gênero MPB, uma das composições de Chico Buarque, também interpretada
por Nara Leão, narra sobre uma ótica feminina o cotidiano de uma mulher que não trabalha,
desenvolve atividades domésticas e vive para agradar o marido, o qual majoritariamente é o
provedor da casa. Esse fato implica, ainda mais, para a submissão da figura feminina em que, ela,
mesmo possuindo conhecimento de ações desagradáveis executadas por ele, posiciona-se de
forma neutra, tendo em vista que o seu papel é agrada-lo. Ainda nesta canção são explicitados os
costumes dos homens daquela época – década de 40 – que constantemente frequentavam bares,
dessa forma permanecendo mais tempo na rua, na companhia de amigos e outras mulheres, do
que em sua própria residência com a sua companheira. No inicio da primeira estrofe já é
enfatizada uma mulher dotada de habilidades domésticas, que as usa para atrair o marido em
casa: “Com açúcar, com afeto / Fiz seu doce predileto / Pra você parar em casa”.
“Sai em busca do salário / Pra poder me sustentar”. Nesses versos é nítido o sistema
patriarcal envolvido, de modo que o homem é o único provedor financeiro da casa, assim, a
mulher ganhando o papel de coadjuvante nas decisões familiares. Por fim, no último verso, ela
retrata que mesmo ele tendo passado o dia inteiro fora de casa, fazendo até mesmo coisas que
lhe desagradam, ela o recebe e o acolhe, esquecendo tudo o que se passou. De acordo com
Vasconcelos (2014) a canção enfatiza o que era de costume na década de 70, fazendo desses
comportamentos descritos na composição algo inerente aos homens. Como mostrado nesses
versos: “Logo vou esquentar seu prato / Dou um beijo em seu retrato / E abro os meus braços pra
você”.
Música: Gení e o Zepelim (1978)
Palavras chave: Julgamento; estereótipo e hipocrisia.
Nesta outra composição de Buarque, interpretada pelo mesmo, do gênero MPB, retrata
por meio de uma ótica da sociedade, Gení, uma mulher entregue a vida dos prazeres, e que não
apresentava nenhum compromisso. Assim, por esses motivos, a sociedade realiza diversos
julgamentos acerca do caráter de Gení. Na primeira estrofe, há uma descrição dos
comportamentos julgados inadequados pela sociedade. Contudo, o maior preconceito explorado
por toda a canção é o fato de Gení entregar seu corpo as camadas excluídas da sociedade: “De
tudo que é nego torto / Do mangue e do cais do porto / Ela já foi namorada / O seu corpo é dos
errantes / Dos cegos, dos retirantes / É de quem não tem mais nada”.
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“E é por isso que a cidade / Vive sempre a repetir / Joga pedra na Gení / Joga pedra na Gení
/ Ela é feita pra apanhar / Ela é boa de cuspir / Ela dá pra qualquer um / Maldita Gení”. Já nesses
versos, ocorre uma justificativa da sociedade para o comportamento discriminatório com gemi.
Onde a culpa é posta exatamente nas ações por Gení executadas.
“Acontece que a donzela / (E isso era segredo dela) / Também tinha seus caprichos / E ao
deitar com homem tão nobre / Tão cheirando a brilho e a cobre / Preferia amar com os bichos”.
Essa estrofe é marcada pela autonomia da mulher sobre seu corpo, de modo que ela apesar de se
doar aos prazeres com qualquer um, não se vendia, e por isso, preferia deitar-se ate mesmo com
animais, do que com um homem com quem ela não tinha afinidade. Nos versos expostos a seguir
é representado às camadas dominantes da esfera social, que em meio a resistência de Gení,
tentam a convencer: “O prefeito de joelhos / O bispo de olhos vermelhos / E o banqueiro com um
milhão”.
Nessa estrofe, há uma critica a hipocrisia que permeia sobre o corpo social, de forma que a
“Maldita” passa a ser “Bendita” de acordo com as necessidades da situação: “Você dá pra
qualquer um / Bendita Gení!”.
“E a cidade em cantoria / Não deixou ela dormir”/“Joga pedra na Gení! / Joga bosta na
Gení! / Ela é feita pra apanhar! / Ela é boa de cuspir! / Ela dá pra qualquer um! / Maldita Gení!”.
De ora em diante, a sociedade não mais necessitava da ajuda de Gení, voltara a julga-la como
alguém sem valor, nessa instancia esses versos recaem sobre a utilidade do ser humano, que
acaba sendo tratado como objeto pela própria esfera social.
Música: Elvira Pagã (1979)
Palavras chave: Paradigmas; rótulos e tradicionalismo.
A canção do rock, de composição de Rita Lee e Roberto Carvalho, interpretada por Lee,
retrata a quebra de paradigmas dissipado pela lógica machista acerca da figura feminina. Ou seja,
o empoderamento da mulher, tornando a composição um discurso que pretende suprimir os
diferentes rótulos que são comumente disseminados pelo corpo social.
“Todos os homens desse nosso planeta / Pensam que mulher é tal e qual um capeta / Conta
a história que Eva inventou a maçã”. Nesse trecho da primeira estrofe, reafirma o que por anos foi
cultuado na idade medieval, em que a mulher era tratada como um ser pecaminoso, a responsável
pela entrada do pecado no mundo, ou seja, a descendência de Eva.
“Moça bonita, só de boca fechada / Menina feia, um travesseiro na cara / Dona de casa só
é bom no café da manhã”. No restante da primeira estrofe são exemplificados os diversos
estereótipos que eram cultuados a partir das características da mulher, de modo que a mulher
dita como detentora de beleza, não possuía um intelecto avançado, assim como a mulher
desprovida de beleza externa era usada como um objeto sexual, e que a mulher que possuía
habilidades domésticas apenas agradava ao homem no café da manhã, ou seja, apenas poderia
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atuar nas atividades de esfera privada, ou seja, no lar. Nesse viés, a primeira parte do refrão serve
para salientar a quebra do tradicionalismo, onde se esperam uma mulher comportada, frágil e
submissa. “Santa, santa, só a minha mãe (e olhe lá)”.
Música: Pagu (2000)
Palavras chave: Potencialização; estereótipo e empoderamento.
Em Pagu um rock brasileiro, de composição de Rita Lee e Zélia Ducan e interpretação de
ambas, há uma potencialização da mulher, tratada na maior parte da canção como um ser
detentora de força e vitalidade. Desse modo, no fim da segunda estrofe há uma negação aos
estereótipos e ao extremismo impregnado a sociedade patriarcal. Em que, muitas mulheres são
julgadas por seu comportamento, que acabam sendo rotuladas ou como “freira e santa” ou como
prostitutas e mulheres “fáceis”: “Não sou freira, nem sou puta” // “Nem toda brasileira é bunda”.
Também neste trecho é explorado o padrão de que a mulher brasileira tem curvas sensuais,
mostrando assim que as brasileiras possuem algo além do corpo. Por fim, a mulher é
potencializada como um ser forte, que possui poder de escolha sobre seu corpo e sua vida: “Sou
mais macho que muito homem”.
Música: Descontruindo Amélia (2009)
Palavras chave: Empoderamento; mudança e avanço.
No rock alternativo de Pitty também composto por Martin, é notório uma referencia da
canção desenvolvida por Mário lago, na década de 40. Contudo, a nova versão traz a
desconstrução do perfil submisso, explorado pela canção de Mário. Ao contrário da Amélia
pregada e cultuada como um modelo de mulher ideal, por ser submissa, a Amélia da pósmodernidade em pleno o século XXI é uma Amélia independente, que possui poder de decisão
sobre a sua vida.
“O ensejo a fez tão prendada / Ela foi educada pra cuidar e servir / De costume, esquecia-se
dela / Sempre a última a sair”. Na segunda assim como na primeira estrofe há uma referencia a
mulher da década de 40, mencionada na canção de Mario Lago, uma mulher com habilidades
domesticas, que pensava antes no lar, que não tinha vaidades.A terceira estrofe por sua vez
retrata a transformação da mulher, que outrora se apresentava submissa, hoje passa a pensar em
si e consequentemente ganhar independência: “E eis que de repente ela resolve então mudar /
Vira a mesa, assume o jogo / Faz questão de se cuidar (Uhu!)”.
“Nem serva, nem objeto”. Esse verso exemplifica a fuga da objetificação da mulher pregada
pelo homem e pelo corpo social. Já na quarta estrofe a uma referencia as lutas feministas contra a
desigualdade de gênero, que ainda hoje permeiam pela sociedade, de modo que em uma mesma
ocupação, os homens ganham salários superiores aos das mulheres: “A despeito de tanto
mestrado / Ganha menos que o namorado / E não entende o porquê”.
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E no final é retratada a posição da figura feminina que mesmo avançando socialmente
ainda tem a gestão do lar como sua responsabilidade: “Depois do lar, do trabalho e dos filhos”.
Dessa forma, simbolizando muitas mulheres que assumem ambos os papeis com muita habilidade.
Segundo COSTA (2014) em sua análise do discurso das canções de Mário Lago e de Pitty, pode-se
observar a mudança ocorrida diante dos contextos, reafirmando assim a transformação de
identidades.

5. CONCLUSÃO
Investigamos neste estudo a representação da figura feminina diante de análises musicais
e seus contextos históricos, podendo averiguar uma mudança acerca do papel da mulher e de seu
comportamento. Desse modo, foi perceptível que o símbolo feminino vem passando
progressivamente por uma transformação ideológica e cultural. Diante disso, observamos que
outrora a figura da mulher era representada, como também cultuada de forma submissa, em que
o modelo ideal centrava-se na dona do lar, que não detinha liberdade de decisões tão pouco de
expressões. Dessa forma, qualquer mulher que ousasse fugir dos comportamentos delimitados e
padronizados pela sociedade patriarcal, seria fortemente atacada por este corpo social, assim
como rotulada de forma pejorativa.
Contudo, com o transcorrer dos anos, a mulher paulatinamente quebra os paradigmas que
permeiam sobre a sociedade, de modo que passam a empoderar-se, ou seja, tomar poder não
somente de seu lar, mas também de suas decisões, que por décadas foram suprimidas pelas
ideologias machistas perpetuadas e disseminadas até mesmo pelas forças midiáticas. Essa por sua
vez, passa a buscar o seu reconhecimento como um ser social, e consequentemente a igualdade
de gêneros.
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RESUMO
Este trabalho enxerga na literatura um grito de denúncia,
a partir disso, nele defendemos uma forma de revelar a
intrigante face da beleza e apresentar duas figuras
femininas, que apesar de serem fictícias, retratam com
sucesso as mulheres que tiveram (têm ou terão) a sua
vida determinadas por uma característica que é natural
ao ser humano: a aparência. Nesse sentido, a presente
pesquisa pretende analisar dois contos literários: A Noiva
Inconsolável (1961), de Maria Judite de Carvalho, e A
Ferida Grande Demais (1979), de Clarice Lispector, a fim
de observar, através de aspectos linguísticos e sociais, a
influência da beleza nas narrativas supracitadas – uma
característica cara à nossa sociedade e que interfere no

cotidiano de muitas pessoas, “especialmente”, no das
mulheres. Para fundamentar a nossa investigação, alguns
autores foram essenciais, entre os quais elencamos:
Candido (2004), Compagnon (2009), Charaudeau (2011),
Holanda (2004), Mead (1998), Moita Lopes (2002),
Hoffnagel (2010), Delumeau (2003) e Lipovestsky (2000).
Dessa forma, segue uma abordagem interpretativa e
predominantemente qualitativa. Obtivemos resultados
significativos com relação a estigma social, identidade e
prestígio. Esses foram fundamentais para concluirmos
que as pessoas têm valor no mundo e isso não é
condicionado
pela
aparência.

PALAVRAS-CHAVE: Beleza, representação feminina, machismo.

TELL ME HOW IS YOUR APPEARANCE, I WILL TELL YOU WHAT IS YOUR LABEL:
BEAUTY AS DESTINATION PRECURSOR IN TALES A NOIVA INCONSOLÁVEL AND A
FERIDA GRANDE DEMAIS
ABSTRACT
Initially, this work, which sees in the literature form to
the complaint, can be judged as a study without much
relevance. However, we defend as a way to ensure the
intriguing beauty face and present two female figures,
who despite being fictitious, successfully portray women
who have had (have or will have) your life determined by
a characteristic that is natural to human being: the
appearance. . In this sense, this research aims to analyze
two literary tales: “A Noiva Inconsolável” (1961), Maria
Judite de Carvalho and “A Ferida Grande Demais” (1979),
Clarice Lispector, to observe, through linguistic and social
aspects, the influence of beauty in the above narrative an expensive feature to our society and to interfere in

the daily lives of many people, "especially" in women. To
support our research, some authors were essential,
among which we list: Candido (2004), Compagnon
(2009), Charaudeau (2011), Netherlands (2004), Mead
(1998), Moita Lopes (2002), Hoffnagel (2010 ) Delumeau
(2003) and Lipovestsky (2000). This following an
interpretative analysis with qualitative approach, which
demonstrates our interest in the subject. We obtained
significant results with respect to social stigma, identity
and prestige. These were fundamental to conclude that
people have value in the world and it is not conditioned
by
appearance.

KEYWORDS: Beauty, female representation, machismo.
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1. INTRODUÇÃO
O conto é uma obra de ficção que apresenta em sua constituição: enredo, narrador,
tempo, personagens e pontos de vista. Apesar de ser um gênero textual conciso, a sua
flexibilidade permite a materialização de criaturas fantásticas, de denúncias sociais e políticas e,
assim, de grandes histórias.
Outra observação diz respeito à diversidade de temas presentes nesse gênero literário;
entre os quais escolhemos abordar a representação feminina, mais precisamente no que concerne
aos padrões de beleza aos quais estas mulheres estão submetidas e como eles interferem em seus
cotidianos.
Tendo em vista essa temática, o projeto tem como intuito analisar os contos A Noiva
Inconsolável, de Maria Judite de Carvalho (1961), e A Bela e a Fera ou A Ferida Grande Demais, de
Clarice Lispector (1979). Pretendemos observar, através de aspectos linguísticos e sociais, a
influência da beleza no destino das mulheres.
Para tanto, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:
•

Pesquisar, descrever e analisar os contos para relacioná-los com a realidade;

•

Refletir sobre a representação feminina em tais textos.

Nessa perspectiva, justificamos a intenção deste estudo como sendo uma forma de alertar
a sociedade, visando conscientizá-la, e demonstrar o quanto a aparência “leiloa” as pessoas,
especialmente as mulheres.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 As autoras dos contos: Carvalho e Lispector
Maria Judite de Carvalho nasceu em Lisboa em 18 de setembro de 1921 e morreu em 18 de
janeiro de 1998. Apesar de sua produção literária ter sido valorizada por teóricos e críticos, não
conseguiu atrair o grande público, possivelmente pela temática de suas obras: sempre inundadas
de amargura, dor e sofrimento. Os seus protagonistas, em geral, eram figuras femininas, que se
deparavam com problemas da vida, tais como: as mazelas, a solidão e a falta de esperança, enfim,
personagens distantes de qualquer traço de felicidade. Carvalho usava a ironia como principal
elemento para fazer denúncias implícitas.
Quanto a Clarice Lispector, nascida na Ucrânia em 10 de dezembro de 1920 e naturalizada
no Brasil, onde morreu em 09 de dezembro de 1977, é incluída pela crítica especializada entre os
principais escritores brasileiros do século XX. Muitas das personagens de Clarice estão ligadas à
vida doméstica e a ambientes familiares – um olhar histórico da mulher aprisionada em casa.
Por fim, os contos analisados das referidas autoras apontam para uma possível postura da
sociedade. Desse modo, são textos históricos pelo fato de revelar os anseios, os temores, as
expectativas de seu tempo e de seu grupo social e ao mesmo tempo atuais, por trazerem
temáticas ainda recorrentes na sociedade que revelam as representações dos mais diversos
grupos sociais.
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Existem em toda a sociedade, discursos de doxa (lugares comuns, estereótipos,
saberes compartilhados). Estes circulam e se repartem de maneira não aleatória em
diferentes grupos sociais. Assim sendo, todo sujeito é portador de alguns desses discursos, e
essa condição revela seu posicionamento social. Podemos então dizer que, de uma certa
maneira, esse sujeito é “responsável” por suas representações, o que não quer dizer que
seja consciente disso. (CHARAUDEAU, 2011, p. 12).

2.2 Contexto histórico
Os contos além de terem mulheres como protagonistas e a beleza como aspecto
determinador para a vida das personagens há outro ponto similar bastante significativo, ambos
foram escritos durante ditaduras, Ditadura Militar (1964 - 1985), no Brasil, e o Estado Novo (1933
– 1974), Portugal.
O conto escrito por Clarice Lispector foi executado em um momento singular para a
história do Brasil, a ditadura militar, especificamente no governo de Emílio Garrastazu Médici
(1969 - 1974), auge no período. Conhecido também como Anos de Chumbo, a presidência de
Médici foi marcado pela – censura, repressão, tortura e até assassinato – contra aqueles que
exprimissem qualquer tipo de manifestação em oposição ao sistema.
A obra de Maria Judite de Carvalho publicado durante o período do Estado Novo que durou
mais de 40 anos sem interrupções na história da politica portuguesa. Como a maioria dos regimes
autoritários possuía lemas e regras comportamentais para implantar o nacionalismo defendido
nas cabeças dos portugueses. Salazar se impôs como chefe patriarcal de toda uma nação e foi
símbolo de um regime com aspectos fascistas, assemelhando-se a Mussolini na Itália, Péron na
Argentina e Vargas aqui no Brasil.

2.3 Construção da identidade de gênero
A antropóloga norte-americana Margaret Mead foi uma grande suscitadora dessa questão:
a construção da identidade de gênero. Indagando a premissa de que os homens são bélicos e as
mulheres, inexoravelmente pacíficas, através de uma minuciosa pesquisa realizada entre três
populações primitivas – Arapesh, Mundugumor e Tchambuli – da Nova Guiné, ela conseguiu
demonstrar que existem meninos dóceis e meninas guerreiras, inferindo que na construção das
identidades de gênero, mais implacável do que a biologia, é a sociedade – fidedigna força motriz.
Encontramos [nos povos Arapesh] homens, assim como mulheres, treinados a ser
cooperativos, não-agressivos, suscetíveis às necessidades e exigências alheias.(...) Em
acentuado contraste com tais atitudes, verificamos, em meio aos Mundugumor, que
homens e mulheres se desenvolviam como indivíduos implacáveis, agressivos e
positivamente sexuados, com um mínimo de aspectos carinhosos e maternais em sua
personalidade. (...) Na terceira tribo, os Tchambuli, deparamos verdadeira inversão das
atitudes sexuais de nossa própria cultura, sendo a mulher o parceiro dirigente, dominador e
impessoal, e o homem a pessoa menos responsável e emocionalmente dependente. (MEAD,
2014, p. 267-268).

A identidade, dessa forma, é uma construção – contínua – social e histórica, o que significa
que ela não nasce com o indivíduo, mas é formada através das experiências coletivas do sujeito.
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Nessa direção, é considerada como sinônimo de pessoalidade ou representação social
(HOFFNAGEL, 1998). Podemos atribuí-la dois papéis fundamentais: o primeiro está voltado para as
distinções dos indivíduos – traços sócio-demográficos – enquanto o segundo, ao ajuntamento de
sujeitos em interações sociais: família, escola, religião, trabalho, entre outros.
Postulamos uma relação constitutiva entre linguagem e identidades sociais em que
um ou mais traços linguísticos podem indexar significados sociais que por sua vez ajudam a
construir significados de identidade (...), a relação entre linguagem e identidade social não
é, ou raramente é direta, antes é mediada pela compreensão que os interlocutores têm das
convenções que regem o desempenho de certos atos sociais (...). (HOFFNAGEL, 2010, p. 65).

Sendo assim, a linguagem atribui e constrói sentidos dentro das estruturas sociais e estes
auxiliam na construção das identidades sociais. Portanto, ao ressaltar a noção de personalidade ou
aspectos socioculturais, devemos ter em vista a noção de gênero – “designação sócio-cultural das
qualidades bio-behavioristas e psicossociais do sexo”, (JACOBSE ROBERTS, 1989: apud;
HOFFNAGEL: 1998 p. 88) –, que está voltado para os traços e efeitos que podemos produzir. Está
ligada ao modo como nos vemos e percebemos no mundo.
Os significados que, portanto, construímos sobre o mundo e as pessoas são
ideológicos no sentido de que incorporam visões particulares do mundo e “contribuem para
a produção, reprodução e transformação das relações de dominação” (FAIRCLOUGH, 1992:
apud; MOITA: 2002, p. 94)

Levando em consideração que a experiência humana não se limita em um grupo social, o
fato de vivermos em uma sociedade fragmentada acaba por nos tornar seres em constante
modificação, com identidades desafixadas, “a pós-modernidade é marcada por uma visão do
mundo humano totalmente pluralista” (BAUMAN, 1992: apud; MOITA, 2002, p. 90), isso é, com
muitas identidades – fragmentadas, contraditórias e ambíguas. Os discursos em conflito formam a
nossa identidade, mais precisamente, o que somos.

2.4 A imagem da mulher
Como sabemos, a sociedade humana é histórica, e muda conforme o padrão de
desenvolvimento de valores, normas ou produção. A principal distinção entre a figura masculina e
a feminina se dá nas sociedades agrícolas, onde a divisão do trabalho prevaleceu: a mulher
marcada pela coleta dos alimentos, reprodução e pelas atividades domésticas e o homem
responsável pelo trabalho e pela manutenção do lar.
Com isso, o mundo do trabalho e o doméstico passaram a compartilhar os mesmos valores,
o que resultou na subordinação da mulher – considerada frágil e incapaz de chefiar uma família –
para com o homem – associado à autoridade, devido sua força física e seu “poder de comando” –
fazendo com que surgisse o que chamamos de sociedades patriarcais.
A partir do século XVIII – nas sociedades industriais – a mulher começou a ser inserida no
mundo do trabalho, entretanto, permaneceram sólidos os valores machistas e patriarcalistas, nos
quais a figura feminina, submetida ao homem, é motivada com o repasse de bens materiais.
Contudo, a mulher vem assumindo diferentes papéis nos últimos três séculos – as três revoluções
industriais foram um dos fatores determinantes para isso – e muitas são as afirmações que dizem
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ter essa, conquistado o seu espaço social. Lipovetsky (2000, p. 236) ressalta que a própria vem
adquirindo novos direitos com o passar dos anos:
Desvitalização do ideal da mulher no lar, legitimidade dos estudos e do trabalho
feminino, direito de voto, “descasamento”, liberdade sexual, controle da procriação:
manifestações do acesso das mulheres à inteira disposição de si em todas as esferas da
existência, dispositivos que constroem o modelo da “terceira mulher”.

Apesar de ser um fato notório e verdadeiro, ainda não é massificado. Considerando a
sociedade patriarcal que vivenciamos, a figura masculina continua sobreposta à feminina, o que
confirma a tese de Beauvoir (1967), que nos diz que quando as mulheres afirmam concretamente
a sua independência, “não é sem dificuldade que conseguem viver integralmente sua condição de
ser humano” (BEAUVOIR, 1967, p. 07). A posição de “inferior” perante o homem é percebida em
aspectos variados: no que diz respeito a valores morais, éticos e intelectuais.
A partir desse contexto, cresce a relevância de analisar a representação feminina em textos
que circulam no meio cultural, como reforça Menezes (2010, p. 02), “Observar a identidade (...) da
mulher significa também observar como a mulher é vista pela sociedade, as alterações sofridas na
identidade deste grupo são, em parte, resultado de mudanças sociais e culturais”. Tais questões
fazem das piadas formas exímias de identificar o machismo e a identidade do gênero feminino na
civilização, implicando na significância de analisá-las sociodiscursiva e linguisticamente. É
conveniente distinguir que a mulher pode, sim, viver de forma tradicional – ser recatada, dona do
lar –, contanto que isso seja uma escolha inteiramente sua, e não forjada, para que assim
corresponda às expectativas de um agrupamento machista e patriarcal.

3. MATERIAIS E PROCEDIMENTOS
A pesquisa segue uma análise interpretativa, uma vez que optamos pelo uso de uma
abordagem predominantemente qualitativa, com alguns aspectos quantitativos e aspectos
descritivos presentes. Para a realização de tal estudo, consideramos como base dois grandes
contos literários: A Noiva Inconsolável e A Ferida Grande Demais. Nesse sentido, a linguagem se
faz o nosso material principal e a interpretação, o artifício.
A forma como um conto é trabalhado é substancial. Para a escolha dos contos,
consideramos textos nos quais as mulheres são o centro da história e que também a imagem
feminina se faça essencial no enredo. Depois de escolhidos, foram necessários os seguintes
procedimentos:





Leitura de forma breve – na qual identificamos as dimensões do texto e conhecemos os
personagens;
História – momento de algumas indagações para a compreensão do texto, por exemplo: o
que aconteceu? Onde? Quando?
Autor – conhecer o autor, ter noção sobre o que ele normalmente escreve torna mais
inteligível reconhecer os pressupostos e subentendidos da trama.
Contexto – fazer uma breve análise sobre o contexto histórico que as obras foram escritas
para assim compreender melhor a forma que as mulheres são retratadas.

Nessa direção, foi realizada uma leitura mais minuciosa, reconhecendo todos os pontos e
alertando-se o olhar crítico em função dos discursos das autoras. E com os conhecimentos
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linguísticos e sociodiscursivos tivemos a capacidade de fomentar a opinião sobre o poder
significativo da imagem em relação ao destino das personagens.
Para fundamentar a nossa pesquisa, alguns autores foram imprescindíveis, entre os quais
destacamos: Candido (2004), Compagnon (2009), Charaudeau (2011), referenciais teóricos
materializados no subtema O valor da literatura; Butler (2003), Mead (2014), Moita Lopes (2002),
Hoffnagel (2010), em A construção da identidade de gênero; e Delumeau (2003) e Lipovestsky
(2000), em A imagem da mulher nas piadas.
Para ilustrar a compreensão do significado da beleza na atualidade e verificar as relações
entre os contos e a realidade elaboramos um questionário com ditados populares sobre beleza,
para assim descobrir qual a concepção das pessoas que nos abrangem sobre o tema em questão,
como mostra o gráfico abaixo:

Com quais desses ditados populares você
mais concorda?
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

MASCULINO

FEMININO
TOTAL
A beleza
está nos
olhos de
quem vê.

Beleza sem Beleza vale Beleza não
virtude é
riqueza. põe mesa.
rosa sem
cheiro.

Figura 1: Gráfico sobre ditados populares – pesquisa realizada pelos autores, 2016.

O gráfico acima corresponde a uma das questões do formulário que foi distribuído aos
servidores do IFRN/campus São Paulo do Potengi, com o total de 30 pessoas, 14 mulheres e 16
homens.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A insatisfação e o desejo de alcançar a aparência “ideal” fazem parte da história da
humanidade. Ao longo dos anos, muitas mulheres buscam adequar seu corpo de acordo com os
padrões impostos pela sociedade ocidental, que atualmente inclina à figura feminina ser magra,
alta, ter cabelos lisos, etc., fazendo com que muitas frequentem clínicas de estética e se
submetam a problemas psicológicos e quadros psiquiátricos, como: bulimia, anorexia, vigorexia e
ortorexia. É aceito o indivíduo que acompanha as tendências exigidas ou que se enquadra no
padrão social; já aquele que não segue o padrão, vive à margem da sociedade.
Entre os contos A Noiva inconsolável (Portugal) e A Ferida Grande Demais (Brasil)
encontramos um brilhante e reflexivo confronto do tema apresentado. De um lado, uma mulher
desfavorecida de beleza e do outro, uma mulher extremamente bonita e sedutora. Em meio a tais

XII CONGIC | II
II SECITEX
XII CONGIC | II SECITEX

2362

realidades, os textos abordam um aspecto em comum: a beleza, como fundadora de estigmas
sociais, destinos e, sobretudo, identidades.
No primeiro conto, deparamo-nos com o árduo cotidiano de Joana, uma jovem que não
corresponde aos padrões de beleza impostos pela sociedade, dessa forma, é julgada incapaz de
encontrar alguém determinado a cumprir o papel de esposo e amá-la. No dia em que,
“finalmente”, um homem se interessa por Joana, o sistema social a inclina para o altar. Entretanto,
antes do casamento, Joana é notificada por meio do jornal que seu noivo morreu afogado. Ela não
derrama uma lágrima sequer. Corpo não foi encontrado, talvez porque não havia corpo, pois a
sempre a possibilidade de uma falsa morte para fugir de matrimonio não mais desejado. O fato é
que ela não precisa mais ser submetida às “leis” da época que obrigam a mulher a se casar, agora
basta um “trapo preto” e um véu escuro, e só é preciso desempenhar um novo papel: o de noiva
inconsolável.
Analisando bem, percebemos nesse conto que a mulher é tratada como gênero deficitário,
frágil e incompetente sem um homem, já que a sociedade usa o discurso machista de que Joana
precisa de um homem. Além disso, é perceptível que a aparência da personagem lhe destinou
uma vida infeliz, pois era encarada como uma carcaça dita “feiosa” e nada mais. E, ainda, nos
afastando da escrita e observando os cenários onde estão inseridos Joana e o seu noivo,
percebemos que ela estava na casa de seus familiares , provavelmente limpando, fazendo comida,
etc., enquanto ele, após o trabalho, estava dando um mergulho com os amigos, ou melhor,
“desfrutando a vida”.
Seguindo esse raciocínio é como se a mulher estivesse destinada unicamente aos papéis de
mãe de família, dona de casa e esposa, e somente o homem tivesse aptidão de ser líder e ter
carreira sólida e profissional. Uma visão machista e estereotipada que inferioriza a mulher no que
diz respeito a valores éticos, morais e cognitivos.
Já em A Ferida Grande Demais (ou A Bela e a Fera), encontramos outra realidade: a
protagonista, Carla de Souza e Santos, uma mulher cuja beleza estonteante lhe proporcionou um
casamento com um banqueiro. No conto, sua rotina imutável sofre rupturas após uma conversa
inesperada com um mendigo, que a faz refletir sobre a vida e a maneira como, miseravelmente,
somos julgados.
Normalmente, pessoas da classe da personagem não andam nas ruas, muito menos
encontram pessoas que não estão em seu patamar, porém, por causa de um horário não
calculado, Carla encontrou-se na calçada – admirando sua beleza e o dia – refletindo como aquele
momento era único e a vida era boa. Entretanto, seus pensamentos foram interrompidos por um
mendigo sem uma das pernas, com uma enorme ferida à mostra, e é nesse momento que o leitor,
previamente, acha o sentido do título do conto: Carla, a bela e o mendigo, a fera.
Assustada com a abordagem repentina de alguém como aquele homem, a protagonista
começa a questionar os seus comportamentos e a refletir sobre “injustiça social”, mas suas
indagações são limitadas a pensamentos fúteis de alguém que não enxerga seres humanos que
passam fome e não podem ter o padrão de vida adotado por ela.
Nesse exato momento, podemos analisar o sentido do título da trama. Uma mulher que
escolhe viver pedindo esmola por atenção, em troca de um casamento que lhe proporciona status
e conforto. O conto leva o leitor a imaginar que o casamento de Carla é uma espécie de vitrine,
sendo ela apenas um “objeto decorativo” que serve para o marido mostrar em festas como um
troféu bem esculturado, o que nos faz lembrar algumas autoridades políticas de nosso país.
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Em meio a essa vida ilusória encoberta pelas mais caras maquiagens e trajada com vestidos
de luxo, Carla torna-se “A Fera”. Já o homem, o mendigo, tem que lidar com a dura realidade da
vida, com suas limitações, mas mesmo assim sempre à procura de amor, transforma-se no “Belo”.
O conto apresenta Carla como uma mulher linda e encantadora, porém, subjugada ao
homem, tratada como insignificante, pois é ele quem faz suas “escolhas”, inclusive, de que
frequente os salões de beleza, os shoppings e os bailes, é como se ela não tivesse voz no mundo e
nem importância, sendo capaz de suportar traições e desprezos para, simplesmente, evitar
escândalos e manter o sobrenome do esposo.
Após perceber que o mendigo ganha a vida através de sua “ferida”, que ele expõe para
conseguir dinheiro e, consequentemente, sua sobrevivência, a protagonista percebe que vive
exatamente como ele, usando uma característica natural, a beleza, para sobreviver
confortavelmente.
“A beleza pode ser de uma grande ameaça”, “A beleza assusta”, “Se eu não fosse tão
bonita teria tido outro destino”, esses são os pensamentos mais reveladores da personagem, que a
fazem associar seu destino a um verdadeiro leilão, no qual quem dá mais adquire o produto. Mas
depois de toda reflexão e por um instante admitir que sua vida é uma farsa, volta para sua rotina
sem mesmo saber o nome do homem da ferida.
Nesse instante, podemos conectar os dois contos e perceber que apesar de a beleza ser um
instrumento que proporciona à mulher atingir as expectativas de uma sociedade patriarcal – casar
e ter filhos – não é suficiente para garantir a sua felicidade. Pois, esses padrões não se baseiam na
vontade dessas mulheres, mas no cumprimento de certos papeis sociais. Nesse sentido, as duas
protagonistas, mesmo com tantos contrastes, viviam infelizes e vestiam máscaras de satisfação
para adequar-se à realidade e livrar-se de julgamentos. Aspecto muito bem representado no
poema “Umas e Outras” de Chico Buarque (1969), que também contrapõe mulheres com belezas
e destinos diferentes, porém ambas infelizes, como se pode observar a seguir:
[...] Mas toda santa madrugada
Quando uma já sonhou com Deus
E a outra, triste namorada
Coitada, já deitou com os seus
O acaso faz com que essas duas
Que a sorte sempre separou
Se cruzem pela mesma rua
Olhando-se com a mesma dor
Que dia! Cruzes, que vida comprida
Pra que tanta vida pra gente desanimar.

Retornando aos contos, pode-se constatar a ideologia de que a mulher é incapaz de
construir carreiras e é dependente da figura masculina. Vemos, falsamente expresso, que sua
felicidade, satisfação e seu direito individual não têm independência. Após analisar os dois contos
literários, compreendemos as suas mensagens, uma vez que as autoras armaram denúncias de
maneira implícita, que permanecem atuais e ocidentais e demonstram o quão relevante é refletir
sobre essas questões.
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Ao analisarmos as repostas que nos foram concedidas, no questionário aplicado, podemos
constatar algumas similaridades com as ideias que encontramos nos contos. Por exemplo, as
questões 11 e 13, “Tem a impressão de que pessoas desfavorecidas de beleza têm menos
oportunidades na sociedade?” e “Em uma situação em que duas pessoas, igualmente qualificadas,
estão concorrendo a uma vaga de emprego, você acha que a beleza influencia no critério de
escolha?”, respectivamente, cada uma teve, aproximadamente, um porcentual de 90% respostas
assinalando positivamente.
Finalizando, o papel da beleza é impor status sociais, preconceitos e prestígios. É dar ao
indivíduo de elevado teor de “beleza”, a condição de se posicionar acima dos denominados
“inferiores”, que devem correr atrás de seus objetivos e alcançá-los com seus próprios méritos.

5. CONCLUSÃO
A literatura faz com que as pessoas exercitem a alteridade, uma vez que lhes proporciona
enxergar melhor o mundo, o seu semelhante e a si mesmas. Portanto, contribui para a construção
da cidadania e do pensamento crítico. Além disso, tem o papel devastador de mostrar a realidade
por meio de personagens e enredos “fictícios”, que simbolizam a vida e as pessoas.
A escrita de ambos os contos reflete a postura preconceituosa da sociedade em relação às
mulheres, sociedade esta que não somente reproduz como também faz prevalecer rótulos sociais,
incentivando as perpetuações de pensamentos violentos que permanecem arraigados no sistema
cultural.
Por fim, os textos analisados mostram que é necessário enxergarmos a alma, pois, as
mulheres são bem mais do que a aparência, do que vestem e do que bons resultados, antes de
todas essas coisas, são seres humanos que têm essência, valores e importância no mundo.
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DESCONSTRUINDO O PRECONCEITO LINGUÍSTICO: ENSINO DA VARIAÇÃO
LINGUÍSTICA EM SALA DE AULA
R. R. O. MEDEIROS1 e A.C.P. BEZERRA2
E-mail: renildomedeiros@outlook.com1; cristina.bezerra@ifrn.edu.br2

RESUMO
O presente artigo busca refletir sobre as formas de discutir
o estudo da variação linguística em sala de aula,
entendendo a variação como um processo que ocorre na
língua, envolvendo as várias formas de se comunicar do
sujeito, o que é motivado por uma série de fatores. Nesse
sentido, o estudo parte de um projeto desenvolvido nas
aulas de Língua Portuguesa em uma turma do 1º ano do
nível Integrado no campus Apodi, buscando reconhecer os
discursos que o preconceito linguístico assume na
sociedade, procurando uma forma de desconstrução do
mesmo. É dessa ideia inicial que são vistas novas formas

de se trabalhar com os alunos tal tema, buscando sempre
uma forma de envolvê-los no universo da sociolinguística,
a fim de criar um pensamento crítico e reflexivo,
abandonando os velhos moldes pedagógicos do uso da
língua e da dita norma culta. A proposta pedagógica é feita
por meio de leitura de bibliografias teóricas, como a do
linguista Marcos Bagno (2009; 2006) e da produção dos
gêneros textuais em sala de aula, tanto individualmente
como coletivamente, em que se busca desenvolver a
criatividade e o conhecimento do aluno na sala de aula,
bem como no seu convívio no mundo.

PALAVRAS-CHAVE: Estudo da língua, Variação linguística, Preconceito Linguístico.

DESCONSTRUCTING THE LINGUISTIC PREJUDICE: LANGUAGE VARIATION TEACHING
IN THE CLASSROOM
ABSTRACT
This article aims to reflect on ways to discuss the study of
language variation in class, understanding the variation as
a process that occurs in the language, involving the
various ways to communicate the subject, which is
motivated by a number of factors. In this sense, the study
starts from a project developed in Portuguese language
classes in a class of 1st year of the integrated level in Apodi
campus, trying to recognize the discourse that takes
linguistic discrimination in society, looking for a way to
deconstruct it. It is this initial idea that are seen new ways

of working with students this theme, always looking for a
way to involve them in the world of sociolinguistics in
order to create a critical and reflective thinking,
abandoning the old teaching patterns of language use and
said cultural norms. The pedagogical proposal is made by
reading theoretical bibliographies, as the linguist Marcos
Bagno (2009; 2006) and production of genres in the
classroom, both individually and collectively, which seeks
to develop creativity and knowledge student in the
classroom, as well as its living in the world.

KEYWORDS: Language study, Language variation, linguistic prejudice.
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1. INTRODUÇÃO
“A necessidade faz o homem”. Esse adágio popular é certamente um do mais conhecidos
mundialmente, explicando que o homem, enquanto ser, age de acordo com suas necessidades e
desejos. Paralelo a esse pensamento, é explicado a relação da comunicação com o meio: desde os
tempos das cavernas, o homem já se utilizava da comunicação para manter suas relações com os
indivíduos. A partir da transmissão de mensagens, códigos, expressões, gestos, o saber é
compartilhado e as informações correm em nossas relações de forma mútua e significativa,
moldando a nossa sociedade. Assim, é natural que o modo como os sujeitos se comuniquem mude,
a fala e a escrita também, de forma que, com o tempo, as mensagens já transcorriam o mundo de
formas diversas.
A comunicação então é definida como uma relação conjunta de dois fatores: a identidade
do indivíduo, somada a um meio que possibilite a comunicação de forma compreensiva, no qual os
grupos de falantes sociais utilizem palavras diversas com regras gramaticais regidas por tal grupo.
Dessa maneira, estabelece-se a Língua. A língua é como um rio e, como se sabe, de acordo com o
pensamento de Heráclito de Éfeso "O homem não pode banhar-se duas vezes no mesmo rio", pois
o rio está em constante atividade, ele não para, mas, a água movimenta-se o tempo todo, sendo
assim, pode-se caminhar para a ideia de que a língua está em constante mudança. (OLIVEIRA et al.,
2011 apud v. BAGNO p. 11).
Partindo dessa premissa, surgiu o questionamento sobre se “língua seria uma só?” Não. A
língua é variada, pois ela permite que os indivíduos falem do jeito que julgarem necessário e
compreensível para permitir uma progressão na comunicação de acordo com a situação
comunicativa na qual os sujeitos estão inseridos, colocando a língua em diferentes situações que
vão de fatores regionais, profissionais e culturais. Desse ponto, surgiu a variação linguística,
marcada pelo entendimento de que há no uno linguístico diversos fatores que motivam que os
falantes se utilizem de uma forma linguística. Mesmo diante dessa diversidade, ainda se cultua a
visão de que existe apenas uma forma de se comunicar, necessariamente, considerada a mais
correta em relação às demais que seriam “corrupções” da língua ou entendidas como algo que não
fazem parte da Língua Portuguesa. Assim, observa-se o preconceito linguístico marcado pela atitude
de menosprezar a fala do outro, sem pelo menos entender, que a nossa comunicação é marcada de
diversas formas, mediante um uso individual da língua, para garantir a comunicação em diversos
grupos,
Dessa maneira, a fim de refletir sobre tais questões tão importantes no estudo da língua, é
que o presente trabalho mostra como o entendimento acerca do estudo da variação linguística pode
ser realizado em sala de aula, tendo como base um projeto desenvolvido pela professora da
disciplina de Língua Portuguesa e Literatura do IFRN – Campus Apodi, Ana Cristina. Tal projeto
promoveu uma discussão e pesquisa sobre esse tema, durante o ano letivo de 2015, na turma do
primeiro ano de Biocombustíveis Integrado. Para tanto, uma série de atividades foram realizadas,
justamente, para possibilitar a utilização de diversas metodologias, atividades pedagógicas para o
trabalho com o preconceito linguístico e a variação linguística na escola, a fim de que haja não só
uma reflexão, mas também um entendimento do que é a nossa língua e de como devemos tratá-la.
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Busca-se, assim, a partir dessas formas diferentes de trabalhar a variedade linguística,
realizar uma reflexão sobre a importância desse entendimento em sala de aula para o estudo
linguístico, principalmente, no que se refere ao preconceito linguístico. O exposto se explica diante
da necessidade de entender mais sobre a grande extensão da nossa língua, principalmente, para
que o discente possa sentir-se enquanto falante com sua variante representada e incluída no
universo linguístico, não sendo vista apenas como o erro ou o desvio. Percebe-se que, trazendo tais
discussões para o universo da sala de aula, podemos evitar algumas visões bastante comuns em
nossa sociedade, assim como propôs Infante (1998), ao refletir que é conhecendo bem a língua de
onde vivemos e pensamos, que investimos nos seres humanos que somos.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 A leitura contemporânea sobre o preconceito linguístico na obra de Marcos Bagno
Para o estudo da variação linguística em sala de aula, a bibliografia de Marcos Bagno tornase uma referência. O exposto se explica pela leitura didática e objetiva quanto ao tratamento da
realidade linguística no cenário brasileiro, suas discussões e propostas sensibilizam, ou ainda mais,
instigam muitos alunos diante dos questionamentos e da possibilidade de desmistificar o que se era
tratado como forma “certa e errada” de falar a língua. No mesmo plano, permitiu-se, ainda, uma
reflexão acerca do preconceito linguístico e um conhecimento amplo e aprofundado do “grande
rio” que é a nossa língua, servindo de modelo para trabalho em sala de aula.
O livro de notável veiculação nacional, Preconceito Linguístico: o que é, como se faz (1999),
foi utilizado como principal aporte teórico para o trabalho com a variedade da língua em sala de
aula. A partir da leitura construída, foi possível suscitar as reflexões para trabalhar com os alunos
um assunto que se identifica muito com o cotidiano de muitos e debater como esse tema é visto
pelas pessoas dentro de nossa sociedade.
As ideias basilares propostas pelo autor centram-se na relação “língua x norma culta”, em
que a gramática normativa é tida como uma referência de bom uso da língua portuguesa brasileira,
aplicada, muitas vezes, como um modelo idealizado de falar certo. Algo que, na prática, não é bem
assim, pois a norma padrão seria apenas um das variantes em um universo de tantas, utilizada em
momentos específicos presentes, de modo mais frequente, na escrita, podendo acontecer também
em situações formais de fala.
Uma forma clara de compreender isso se dá a partir da relação exemplificada pelo autor na
obra citada acima. Em um dado exemplo, Bagno toma como base o mapa-múndi, em particular, a
projeção de mapa-múndi proposta por Mercator em 1569 que é visto apenas como um modelo
representativo de mapa do que seria realmente o mundo, o que não é, é apenas um modelo, o
mundo de fato não seria tal e qual a forma representada, o mapa-múndi não é o mundo, o mundo
é mais extenso e abrangente. Assim, anda a relação da língua com a gramática normativa, segundo
o autor (BAGNO, 2009, p. 19). A norma-padrão corresponde à representação de um modo muito
específico de fala, representando o uso linguístico de uma parcela muito pequena da população,
além disso, conforme já comentado, mais presa à modalidade escrita e ao estabelecimento das
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especificidades dessa modalidade tende a ser vista como modelo para o modo como os sujeitos
devem agir comunicativamente, independentemente da situação comunicativa.
Nesse sentido, gera-se um desentendimento na compreensão acerca da língua, pois
primeiro ignora-se as variações linguísticas e o fato de que elas são integrantes de nossa língua para
conceber esta como uma só, enfim, a língua seria sinônimo de norma-padrão, assim, falar e escrever
deveriam seguir tal norma. Em segundo plano, toma-se como base a modalidade escrita como
modelo para qualquer situação comunicativa, deixando de lado não só a compreensão das
especificidades de cada modalidade da língua, mas também a compreensão que, no uso da
modalidade escrita, a variante não-padrão também pode-se se fazer presente, por exemplo, as
escritas em mensagens instantâneas, no universo digital. Por esse motivo, o autor defenderá que
Ninguém, portanto, na fala normal e espontânea (e mesmo na escrita monitorada)
usa a forma prevista pela norma-padrão. Por isso, é possível dizer que a normapadrão não faz parte da língua, se por língua entendermos a atividade linguística real
dos falantes em suas interações sociais. (BAGNO, 2009, p. 12)

As pessoas confundem, justamente, a forma como devem tratar o uso do português, pois,
em algumas situações conversacionais, a variante a ser falada pode não ser a padrão. Assim, o
entendimento que permeia a ideia de um “português errado”, de fato, não existe para o estudo da
variação linguística, já que a cobrança da dita norma culta só deve ser feita em situações e
ambientes adequados, em que essa norma é exigida.
Portanto, usar a língua com o intuito de excluir alguém é ultrapassado e chega a ser ridículo,
exigir a norma culta em todo o momento de uso da língua não passa de elitismo, pois, muitas vezes,
nos deparamos com casos em que as pessoas não têm as mesmas oportunidades que outras quanto
ao acesso dessa dita “norma culta”. Nesse cenário, a fala e a escrita, em seu uso por uma pessoa,
devem ser analisadas a partir de uma série de fatores que não permitem observar a língua a partir
de uma única visão que chega a ridicularizar as demais.
Essa série de fatores faz parte da vivência em sociedade, ou seja, a língua que se utiliza vai
mantendo relações com as relações construídas em sociedade, a partir disso é perceptível as
primeiras noções de sociolinguística. Na obra A língua de Eulália: novela sociolinguística (2001),
também de autoria de Marcos Bagno, retrata-se as questões acerca desse tema de sociolinguística,
criando questionamentos sobre o que seria “falar certo” e “falar errado”. A novela de Bagno
também reforça as reflexões em que o falar de uma pessoa é influenciado e, pode-se dizer que
permeado pelo meio em que o sujeito vive, incluindo os fatores históricos, regionais, políticos e
sociais. Ao longo da narrativa, a personagem Irene vai desmistificando alguns mitos muito presentes
no senso comum, como de que a nossa língua é uma só, diante da diversidade de fatores que devem
ser levados em consideração para se observar as questões linguísticas.
Ambas as obras de Marcos Bagno mostram quais são esses mitos e como eles são reforçados
na sociedade, inclusive no meio acadêmico e escolar, mas ao mesmo tempo ele demonstra sua
preocupação em desconstruí-los, principalmente, quando se diz respeito ao ensino da nossa língua
em sala de aula que, muitas vezes, ocorre de forma equivocada. Tal situação é exemplificada na
passagem abaixo diante da defesa da norma gramatical frente às mudanças da língua:
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De onde vem esse abismo entre o conceito sociolinguístico de norma culta e a noção
vaga (e preconceituosa) de “língua culta” exibida pelos comandos paragramaticais?
Como tantos especialistas de verdade vêm insistindo em mostrar, esse abismo nasce
da recusa dos defensores da gramática tradicional de acompanhar os avanços da
ciência da linguagem (BAGNO, 2009, p. 12).

A partir disso, observa-se a argumentação de que é necessário mudar a leitura sobre o ensino
pedagógico em torno da língua, devido à propagação do que Bagno denomina de “círculo vicioso”
(2009, p. 93) no estudo da língua. Na visão do autor, esse círculo vicioso se forma pela união de três
elementos que são denominados “Santíssima Trindade” do preconceito linguístico: a gramática
tradicional, os métodos tradicionais de ensino e os livros didáticos (2009, p. 93). Em síntese, ao invés
de modelos pautados no reforço de uma só forma de utilização linguística, buscam-se políticas
educacionais mais reflexivas, evitando que o professor reforce um preconceito ao ignorar a
existência da variedade linguística em sala de aula.
Não se defende que o ensino de norma culta não seja realizado nas salas de aula brasileiras.
Na verdade, parte-se da ideia de que o acesso às variedades linguísticas urbanas de prestígio deve
acontecer não para que a adoção dessas variantes seja tomada como modelos do falar certo e
errado, mas, sim, para que se possa ter um conhecimento de mundo e aproximação com elas, no
ambiente escolar, que pode ter como base o estudo dos gêneros textuais discursivos.
Já em outro contexto, o autor estimula a visão de uma educação baseada na perspectiva
crítica, pois, só assim, os aprendizes não cairiam no que ele chama de “velha prática
(anti)pedagógica de condenar todas as inovações linguísticas” (2009, p. 14). No ponto de vista de
Bagno (2009, p. 15), é preciso produzir uma nova gramática de referência do português
contemporâneo que venha a substituir as gramáticas normativas que, ainda, circulam no mercado,
que descreva e autorize o que já está pacificamente incorporado à atividade linguística de todos os
brasileiros.
O autor revela o quanto é importante no âmbito do ensino de língua materna a realização
de pesquisas, em que o professor e o aluno, por meio de “investigações de fatos linguísticos reais”
(2009, p. 15), possam realizar um estudo real de como a língua corre nas sociedades para que os
alunos percebam os fatores pela qual as variedades linguísticas ocorrem, fazendo, assim, o que ele
denomina de “reflexão linguística” (2009, p. 15). O autor enfatiza que é essa variação linguística que
deve ser objeto e objetivo de estudo, mostrando que a língua varia e que há usos diferentes dela de
acordo com fatores que influenciam cada indivíduo e falante (2009, p. 16).

2.2 Tipos de fatores na variação linguística
Irene faz uma pequena pausa. Toma um gole de chá e continua:
— Até agora, falamos das variedades geográficas: a variedade portuguesa, a
variedade brasileira, a variedade brasileira do Norte, a variedade brasileira do Sul, a
variedade carioca, a variedade paulistana... Mas a coisa não para por aí. A língua
também fica diferente quando é falada por um homem ou por uma mulher, por uma
criança ou por um adulto, por uma pessoa alfabetizada ou por uma não-alfabetizada,
por uma pessoa de classe alta ou por uma pessoa de classe média ou baixa, por um
morador da cidade e por um morador do campo e assim por diante. Temos então,
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ao lado das variedades geográficas, outros tipos de variedades: de gênero,
socioeconômicas, etárias, de nível de instrução, urbanas, rurais etc. (BAGNO, 2006,
p. 21).

Do diálogo acima que ocorreu entre as personagens na novela sociolinguística de Marcos
Bagno, reitera-se os fatores comentados anteriormente que influenciam no estudo da língua as suas
variações. Dessa maneira, esclarecem-se alguns tipos de variações que identificam o uso da língua.
O primeiro tipo de variação condiz com a forma como os falares atuam mediante as
diferentes regiões, é a variação geográfica. Também chamada de variação regional ou diatópica ela
constitui os falares e dialetos, são exemplos claros, o Português falado em Portugal e o falado do
Brasil, e ainda, as variações que ocorrem no nosso nordeste e a do sul do país.
A variação social (também chamada de variação diastrática) está ligada aos fatores que
submetem algumas pessoas a se distanciarem do uso da variante padrão, como a escolaridade,
classe social. Além disso, leva-se em consideração aspectos como profissão, sexo e idade. Destacase que, em um país com desigualdade social como o Brasil, as pessoas que não possuem condições
financeiras e por isso acabam, muitas vezes, sendo afastados das escolas acabam sendo vítimas de
preconceito por não utilizarem a norma culta, solicitada como grau de instrução. Nesse caso, a
língua é usada como elemento de discriminação para com essas pessoas.
E o terceiro tipo é denominada variação estilística, que é a variação contextual ou de registro,
englobando as características da comunicação e situação em que o falante se encontra para a
melhor adaptação da língua em nosso cotidiano. É o caso de falar coloquialmente em situações mais
corriqueiras do dia adia ou ambientes familiares, ou manter uma formalidade em situações que
exigem cuidado e atenção, exigindo um registro formal como em situações profissionais,
acadêmicas, entre outras.
Assim, o que se percebe é que nas várias formas de interação a língua muda, de alguma
maneira, para adaptar-se ao interlocutor e ao contexto de situação. A variação, portanto, é inerente
à fala e à própria comunidade de fala e está relacionada aos diferentes papéis sociais exercidos por
cada um dos participantes (GÖRSKI; COELHO, 2010, p. 6).

3.

METODOLOGIA

O ensino da variação linguística dentro de sala de aula partiu, inicialmente, da ementa
proposta para a disciplina de Língua Portuguesa e Literatura I, viabilizando novas formas de se
trabalhar com esse tema em sala de aula. O trabalho aqui presente relata como foi feito esse
processo na sala do primeiro ano de Biocombustíveis Integrado.
O processo didático iniciou no ano letivo de 2015 e estendeu-se até o final deste ano,
marcado por uma série de atividades a serem descritas aqui, tendo como ponto culminante a
realização da II Semana de Linguagens do Campus Apodi.
Inicialmente, o projeto foi iniciado com a sensibilização sobre o tema, por meio de vários
debates em sala de aula para dar início ao estudo da variação linguística, nos quais foi abordada a
obra já citada aqui de Marcos Bagno – Preconceito Linguístico. A proposta seria justamente
XII CONGIC | II SECITEX
XII CONGIC | II
II SECITEX

2372

estabelecer um diálogo com o texto em questão a fim de problematizar a presença de variantes
linguísticas, inclusive, observando os usos linguísticos dos alunos.
No primeiro contato com o estudo da variação linguística, ocorreu um momento de pesquisa
sobre as variantes e as diferentes formas de se trabalhar com ela em sala de aula. O trabalho foi
feito empregando as variantes motivadas por fatores geográficos, levando em consideração que
numa mesma turma havia a presença de alunos de cidades diferentes, permitindo, assim, um
entendimento mais prático sobre as variantes.
Como segunda atividade, houve a produção de “Diários de reflexões”33, que se difundiu no
espaço escolar, justamente por ser uma proposta diferente e pela forma de apresentar resultados
consideráveis para o trabalho com alunos. Esses diários tornaram-se uma atividade contínua por
meio de perguntas que gerassem reflexões nos alunos. Assim, no estudo da variação linguística,
pôde-se refletir sobre a questão do preconceito linguístico, o próprio conceito de língua e os motivos
que subsidiam a presença de um preconceito diante de uma dada variante.
Como terceira atividade, destaca-se o processo de construção de uma sala temática, para
promover as ideias dos alunos quanto ao estudo da variação linguística, o que poderia ser visto
como um momento de culminância das pesquisas feitas, permitindo uma reflexão acerca do
preconceito linguístico no ambiente escolar. Essa sala temática foi produzida para apresentação na
II Semana de Linguagens do Campus Apodi que possuía como tema “Ser(tão) nordestino: identidade
e cultura na contemporaneidade”, a qual que ocorreu nos dias 26 a 29 de abril de 2016.
A proposta da turma do 1º ano do Integrado de Biocombustíveis foi apresentar uma
discussão sobre a variante linguística nordestina, buscando refletir sobre o preconceito linguístico
em nosso cotidiano com essa forma de falar específica. A escolha dessa variante, em especial, deuse não só pela relação com a temática do evento, mas também pelo contexto social vivenciado em
relação ao clima de preconceito em relação ao nordestino, principalmente, após as últimas eleições
presidenciais.
A sala foi construída com a roupagem de um museu, fazendo uma redescoberta das
variantes utilizadas na região e recebeu o nome de “Museu A Voz do Sertão”, para ele, foi criado o
slogan “Ao som das palavras, meu sotaque prevalece”, fazendo parte do estudo dos gêneros
textuais, dentro do discurso publicitário. O museu foi muito abrangente e também teve alto alcance,
visto que, para a divulgação dele antes da Semana, foi construída uma página na rede social
Facebook, com o intuito de dialogar com outras pessoas para disseminar os trabalhos a serem feitos,
realizando postagens relacionas às temáticas do museu feitas pelos alunos. O alcance foi grande,
dado que a página chegou a receber quase 500 curtidas e avaliação geral de 5 estrelas.

3

A elaboração de um diário foi sugerida aos alunos no início do ano letivo com a finalidade de refletir sobre os
conteúdos discutidos em sala. Tal atividade, além de propiciar a construção do pensamento por parte dos discentes,
possibilitava a produção textual de forma contínua, permitindo aos alunos reelaborarem seus textos e refletirem
também sobre suas escritas.
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Figura 1: Página Inicial do Museu A Voz do Sertão. Disponível no link:
https://www.facebook.com/museuavozdosertao/

Nessa página, ainda foi crida uma competição de memes entre grupos de alunos da sala,
para vincular o estudo de gêneros textuais contemporâneos aos discursos que busquem a
valorização do “ser” nordestino, inclusive, a variante por eles utilizadas, trabalhando, de forma
humorística, a variação linguística.

Figura 2: Horóscopo Nordestino - meme vencedor.

A apresentação do museu foi muito elogiada, contou com a participação de um público
bastante variado e que interagiu bastante com as situações mostradas na sala. Nela, houve a
construção de um túnel com postagens preconceituosas em relação à variante utilizada pelos
nordestinos, além de um espaço que buscava valorizar essa mesma variante, por meio de um espaço
com vários objetos que eram referidos por meio das variantes utilizadas na região, além da presença
de estátuas vivas que representavam os estados nordestinos, produzindo falas que continham
exemplos de variantes regionais. Para finalizar, a sala apresentava, ainda, um espaço para reflexão
da temática discutida durante todo o projeto.
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Figura 3: Museu a Voz do sertão e seu grande sucesso, contendo o túnel do preconceito, suas estátuas
vivas e a reflexão do orgulho da fala nordestina.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os benefícios da prática pedagógica que focaliza a presença da variação linguística no ensino
do vernáculo propiciam, entre outros aspectos, que o aluno possa refletir sobre seu próprio uso
linguístico, além de se colocar em uma posição crítica e reflexiva acerca do preconceito linguístico
que ocorre no cotidiano.
Os resultados tornaram-se mais visíveis ao final do projeto, em que os discentes puderam
refletir sobre os mitos que por tanto tempo são reforçados, inclusive, por eles mesmos sobre os
usos da língua, a ideia de certo e errado. Além disso, o entendimento sobre a variante padrão e as
situações em que ela deve ser utilizada pôde estimular a reflexão sobre a própria produção textual.
No final do ano, em um momento de discussões acerca dos diários, os alunos perceberam que suas
experiências de escrita foram aumentando ao longo do tempo mediante as correções feitas e que,
uma vez feita a comparação, a discrepância do último diário em relação ao primeiro era notável.
Através da construção da sala temática e do estudo envolvido, os alunos puderam
desenvolver a prática de trabalho em grupo, bem como a possibilidade de se sentir mais à vontade
para o uso da variante padrão. Isso se tornou possível pelo entendimento das situações em que
deve ser utilizada, sem menosprezar as outras variantes existentes na nossa sociedade. À medida
que a reflexão sobre a variação linguística era construída, havia a releitura da própria identidade
dos alunos que melhor se identificavam com esta, descontruído o preconceito que muito se é
praticado com a variante observada na região.
Tais atividades, ainda, estão tendo continuidade no ano letivo 2016, em que novas turmas
terão contatos com formas diversificadas de se discutir esse tema. Assim, como uma proposta para
discutir as diferenças entre fala e escrita, além do estudo da variante padrão em dadas situações,
destaca-se a proposta do I concurso de soletração do campus, envolvendo um projeto
interdisciplinar entre as disciplinas de Língua Portuguesa e Inglesa, o que gerará outras reflexões
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para artigos futuros. Enfim, os resultados mostram que investir no trabalho desse tema é investir
no futuro e no conhecimento dos falantes.

5. CONCLUSÃO
A proposta de trabalhar a variação linguística e seu uso utilizando novas formas pedagógicas
surte efeitos para que o aluno seja visto como um cidadão, o qual, portanto, deve ter sua variante
linguística respeitada. Tal proposta vista como uma política linguística “estará criando condições
para a formação de cidadãos críticos, capazes de atuar com competência comunicativa na sociedade
em que vivem” (GÖRSKI; COELHO, 2010, p. 19). O embasamento na obra de Marcos Bagno propiciou
aos alunos uma reflexão sobre a grande importância do estudo da variação linguística e a
desconstrução do preconceito relacionado à língua. O estudo da obra, sobretudo do livro
Preconceito Linguístico, e as atividades desenvolvidas possibilitaram, enfim, uma reflexão mais
ampla sobre o sujeito que se comunica em uma sociedade em constante transformação, para a qual
um modo de falar apenas não será suficiente para a grandeza do processo comunicacional.
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RESUMO
Este trabalho traz os resultados do projeto intitulado
Tecnologias Digitais e Ensino de Línguas, aprovado no
Edital 07/2015 – PIBIC-EM/CNPq. Nesta pesquisa,
realizamos o estudo das tecnologias digitais no ensino da
língua inglesa como língua estrangeira, visando à análise
dessas tecnologias em função do seu potencial no
aperfeiçoamento de métodos e abordagens de ensino.
Baseando-nos em estudos que discutem a relação entre
ensino de línguas e tecnologias digitais (PAIVA, 2001;
LEFFA, 2006; LIMA, 2010; 2012; ARAÚJO; ARAÚJO N.,
2013; MORAN; MASETOO; BEHRENS, 2013), analisamos

18 atividades propostas para avaliação, disponibilizadas
em 9 sites livres para o aprimoramento e construção de
conhecimento de língua inglesa. Verificamos que a maior
parte de interação proposta nessas atividades se dá
entre máquina/usuário, colocando a tecnologia digital
como o único intérprete dos aspectos formais e
estruturais da língua. Concluímos que, embora as
plataformas online fomentem habilidades específicas de
aprendizagem de língua estrangeira, necessitamos
refletir acerca das potencialidades/limitações da oferta
de seu ensino mediado por tecnologias digitais.

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias digitais; Ensino de Inglês; Atividades online.

ENGLISH TEACHING AND DIGITAL TECHNOLOGIES : ANALYSIS OF WEBSITES
ABSTRACT
This paper presents the results of the project entitled
Digital Technologies and Language Teaching, approved in
the Call 07/2015 - PIBIC-MS / CNPq. In this research, we
carried out the study of digital technologies in the
teaching of the English as a foreign language, aiming at
analyzing these technologies according to their potential
in the improvement of teaching methods and
approaches. Our research is based on studies that discuss
the relationship between language teaching and digital
technologies (PAIVA, 2001; LEFFA, 2006; LIMA, 2010;
2012; ARAÚJO; ARAÚJO N., 2013; MORAN; MASETOO;

BEHRENS, 2013). We analyzed 18 activities proposed for
evaluation, available in 9 free websites for improvement
and knowledge construction of the English language. We
observed that most of the interaction proposed in these
activities takes place between machine/web user,
putting the digital technology as the only interpreter of
the formal and structural aspects of the language. We
conclude that, although the online platforms promote
specific skills of foreign language learning, we need to
reflect on the potential/constraints of this offer of
teaching mediated by digital technologies.

KEYWORDS: Digital technologies; English teaching; Online activities.
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1. INTRODUÇÃO
O desenvolvimento de tecnologias de informação teve um avanço gigantesco nas últimas
duas décadas. Levando em consideração as práticas sociais mediadas pelas Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC) em contextos educacionais, a necessidade de implementação
dessa nova forma de construção de conhecimento requer um repensar da prática pedagógica,
que, de certo modo, pode ser beneficiada na perspectiva da inclusão digital. Dando conta desse
desafio, educadores podem cumprir mais coerentemente o compromisso de oportunizar um
ensino voltado à formação de um cidadão mais participativo na sociedade em que atua.
Assim, pretendemos com este trabalho discutir as possibilidades de se ensinar uma língua
estrangeira através da interatividade oportunizada pelas tecnologias digitais. Resultante do
projeto de pesquisa Tecnologias Digitais e Ensino de Línguas este estudo visa investigar as
propostas de atividades online através da realização de uma pesquisa de cunho
predominantemente descritivo e exploratório.
Foram objetivos do projeto supracitado analisar a oferta do ensino de línguas mediado por
tecnologias digitais, descrevendo e categorizando as potencialidades emergentes de sua
realização, através de sites para o ensino de língua inglesa em particular. Para dar forma a esta
reflexão, para além desta introdução, nosso artigo é composto por uma seção de breve revisão
bibliográfica acerca das TIC no ensino, uma seção de metodologia para descrever nossos
procedimentos e escolhas, uma seção de resultados e discussão e uma seção de considerações
finais, em que buscamos salientar as implicações pedagógicas do nosso estudo.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O computador e a internet, e mais particularmente as TIC, revolucionaram a forma de
comunicar-se e interagir-se, bem como a maneira de consultar informações disponibilizadas em
rede. Essa expansão de uso tem propiciado a concretização do campo de reflexão e pesquisa,
beneficiando o contexto de ensino-aprendizagem de línguas.
Paiva (2001) nos traz a discussão do papel da internet como um espaço privilegiado de
interação e aprendizagem de línguas, com foco no ensino de inglês como língua estrangeira. A
autora salienta as potencialidades de uso das novas tecnologias para a aprendizagem de línguas.
Em sua perspectiva, a web representa um estímulo a abordagens de ensino mais centradas no
aluno, além de ser um ambiente propicio a um tipo de educação menos conservadora. Nessa
perspectiva, o ensino de inglês na atualidade poderia se distanciar da prática cujo foco seja o
ensino da estrutura, da gramática e da tradução.
Na proposta de Aprendizagem de Línguas Mediado por Computador (CALL), Leffa (2006)
defende o estudo de caso como procedimento metodológico, uma entre as mais variadas
metodologias existentes. Para o autor, essa análise consistiria em uma investigação profunda, com
ênfase na exploração e descrição detalhada dos aspectos que envolvem o caso, extraindo a
conjuntura em sua totalidade. Em função do objetivo proposto em nosso projeto, entretanto,
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realizaremos uma investigação exploratória e descritiva, sendo o estudo de caso destinado a
possíveis desdobramentos do nosso estudo inicial.
A exemplo de Lima (2010, 2012), que analisou atividades online de Língua Inglesa, no que
se refere às potencialidades de interatividade da web no processo de ensino-aprendizagem de
línguas, pretendemos replicar e expandir suas análises em função da consideração de sites da
internet que se dispõem a oferecer o ensino da língua estrangeira. Pressupomos que as propostas
de atividades para o ensino de inglês como língua estrangeira disponibilizadas em sites livres para
a aprendizagem de idiomas elucidem a convergência entre letramentos linguísticos e digitais.
Na mesma senda, Moran, Masetoo e Behrens (2013) apresentam um prólogo à telemática
e à informática na educação. Trata-se de uma discussão de técnicas mediadoras acerca do
progresso dos indivíduos, sobre os recursos tecnológicos que eles utilizam e os objetivos que
podem ajudá-los no alcance de determinadas tarefas. Como podemos observar, TIC e ensino se
imbricam na oportunização de possibilidades que beneficiem a educação e, mais particularmente,
o ensino-aprendizagem de línguas.
Araújo e Araújo N. (2013) abordam a interligação entre pessoas em redes, nas quais
promovem mudanças de comportamento e diferentes formas de construção do conhecimento na
educação contemporânea. Os autores discutem a respeito do ensino e da aprendizagem, que hoje
contam com maior flexibilidade de tempo e espaço, atravessando as paredes da sala de aula
tradicional, e necessariamente, não mais dependendo da presença física do professor e do aluno.
Argumentam que a própria prática de se ensinar e aprender através das TIC permitem desfrutar
das mais diversas potencialidades de interatividade das novas mídias digitais. Nossa pesquisa, por
consequência, busca categorizar as ofertas de propostas de atividades online para o ensino de
língua inglesa, elucidando parte dessas formas de construção do conhecimento apontadas pelos
autores.

3. METODOLOGIA
De cunho predominantemente exploratório, optamos por realizar nosso estudo tendo em
vista à análise dos hipertextos acessíveis com serviço gratuito, isto é, os sites de idiomas livres que
ofertam o ensino de inglês como língua estrangeira gratuitamente. Nossos procedimentos
seguiram a seguinte ordenação:

1.

Coletar as propostas de atividades para o ensino de inglês disponível em sites
gratuitos;

2.

Segmentar as propostas de atividades em função do conteúdo e da interatividade;

3.

Analisar o ensino de inglês ofertado pelos sites, elencando possíveis
potencialidades e vulnerabilidades.

Primeiramente, acessamos o site da Google, com fim de encontrar sites gratuitos que
trazem a oferta do ensino de inglês; em seguida, escolhemos o primeiro link da página, o qual
XII CONGIC | II
II SECITEX
XII CONGIC | II SECITEX

2379

redirecionava para uma postagem de um usuário do Duolingo, curso grátis em ensino de idiomas,
com uma lista de 14 sites para se aprender Inglês, sendo 9 sites de conteúdos gratuitos. Seguindo
esse fluxo oportunizado por nossa busca simples, numa terceira instância, de cada site,
selecionamos 2 propostas de atividades online que se demonstraram regulares no site. Por fim,
realizamos um estudo acerca desses materiais que buscam integrar métodos e abordagens de
ensino de línguas em ambientes virtuais.
O corpus de nossa pesquisa, portanto, é composto de 18 atividades que estão dispostas
dentro da seleção de 9 sites para o aprimoramento e construção de conhecimento de língua
inglesa. Para análise dos dados, indagamos: 1) qual o foco do conteúdo abordado?; 2) qual a
proposta de interação ofertada pelo site? Sendo assim, a discussão dos resultados de nossa
investigação se deu por meio da análise das seguintes categorias: conteúdos da língua e
interatividades das TIC.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Dos 14 sites disponíveis na lista resultante de nossa busca simples guiada pela web, 9
possuem acesso gratuito aos seus conteúdos. Assim, separamos, previamente, os sites segundo o
tipo de serviço concedido aos aprendizes de língua estrangeira: gratuito ou pago (ver Tabela 1).
Tabela 1: Sites que ofertam propostas de atividade online de Inglês.

Plataforma gratuita

Plataforma paga

www.engvid.com
www.ted.com
www.eslpod.com
www.inglescurso.net.br
www.englishexperts.com.br
www.cursodeinglesgratis.org
www.bomingles.com.br
www.zapenglish.com
www.inglesgratisonline.net

www.openenglish.com
www.englishanyone.com
www.effortlessenglishclub.com
www.sharedtalk.com
www.livemocha.com

Através da análise de 18 atividades, sendo 2 atividades padrões/regulares de cada
plataforma gratuita, foram elucidadas 4 categorias, tendo em vista o foco no conteúdo trabalhado,
a saber: 1) compreensão oral; 2) expressões/gírias; 3) gramática; e 4) vocabulário.
Para responder às indagações propostas na nossa análise, a saber: Qual o foco do conteúdo
abordado? Como se dá o processo de interação nesses sites? Vejamos de que forma as atividades
online recorrentes no contexto do nosso estudo ilustram as categorias contempladas.
Na atividade a seguir (Figura 1), cujo título é ESL Podcast 164 - Seeing a Specialist,
reconhecemos um Podcast, nome dado ao arquivo de áudio digital, retirado do site
www.eslpod.com. Nesse site, é disponibilizado vários podcasts com histórias interessantes que
tem por foco trabalhar o listening do aprendiz. A partir dessa etapa, relativa à compreensão oral, a
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atividade também trabalha com a explicação do significado de algumas palavras, o que enriquece,
em tese, o vocabulário do aprendiz.

Figura 1: Podcast do ESLpod relativo à compreensão oral. Fonte: www.eslpod.com

Tratando-se do processo de interação dessa atividade prototípica da categoria 1)
compreensão oral, essa ocorre do computador para os alunos, em outras palavras, destaca-se um
modelo instrucional, no qual, dentro do contexto educativo, o aluno idealiza e desenvolve um
conhecimento por meio do computador, seja reproduzindo um saber ou construindo uma
aprendizagem. Ressaltamos ainda que a compressão de uma língua não-materna implica o
estímulo à autonomia do sujeito e é fundamental para desenvolver o sentimento de segurança
para assimilação do conhecimento de maneira mais facilitada. Além disso, a compreensão permite
fazer uso da língua estrangeira em conjunturas de autêntica instância, desenvolvendo sua
habilidade e arquitetando seu próprio aprendizado com base em situações reais de interação em
ambiente da língua.
Em relação à categoria 2) expressões/gírias, encontramos atividades que apresentavam
gírias mais recentes através de frases úteis ao cotidiano. As duas propostas de atividades online
trabalham de maneira contextualizada, trazendo listas de palavras e/ou conjunto delas. O desafio
é ter a competência para falar segundo as condições de realização da atividade verbal dentro de
determinados grupos sociais ou profissionais entre as variações de tempo e espaço. Vale ressaltar
que acreditamos que seja de extrema importância aos aprendizes de uma língua estrangeira ter o
conhecimento suficiente para se usar adequadamente a figuratividade expressa por esse
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vocabulário específico, quando a situação assim o exigir. Dessa forma, o falante pode assegurar
eficiência na interação com seus interlocutores.
A imagem a seguir (figura 2) tem como título Can you find these 10 common English
mistakes? e trata-se de uma aula para o aprendiz melhorar seu inglês corrigindo erros básicos ou
tirando dúvidas recorrentes sobre gramática. O teor desta proposta está relacionado à capacidade
de conhecimento da organização, estrutura e funcionamento da gramática de inglês,
contemplando, portanto, a categoria 3) gramática.

Figura 2: Atividade online de gramática do Engvid. Fonte: www.engvid.com

No que diz respeito ao processo de interação, o site permite ao aluno se integrar em
comunidades autênticas de usuários e trocar experiências, tirar dúvidas ou tecer observações com
pessoas do mundo todo que estudam a língua e até mesmo o professor que ministra a aula em
projeção audiovisual por meio de uma barra reservada para comentários. Acreditamos que, por
mais que estudar gramática não pareça ser algo motivador, esse conteúdo pode estar atrelado a
aspectos cruciais para o aprendizado de língua inglesa, se a proposta conseguir atrelar o
conhecimento das regras que regem a língua ao desenvolvimento da habilidade oral e/ou
aprimoramento da modalidade escrita da língua.
Em relação à categoria 4) vocabulário, encontramos as seguintes propostas de atividades
Aprendendo a 100 palavras mais usadas no Inglês escrito e Aprenda mais de 700 verbos em inglês.
Em nossa análise, obervamos uma abordagem predominantemente estrutural de ensino de
línguas, em que o vocabulário está subordinado à gramática, uma vez que a aprendizagem do
inglês é entendida como domínio das estruturas sintáticas. Isso se dá deviso ao fato de as palavras
e frases serem descontextualizadas. Assim, os enunciados servem apenas para introduzir
vocabulários novos e estruturas sintáticas, o que pode distanciar o ensino da vida real.
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Verificamos que, dentre as 18 propostas de atividades online, a maior parte da interação se
dá entre máquina e usuário. A tecnologia digital coloca-se como o único intérprete, mostrando “o
que” e “o como” devem ser desenvolvidos aspectos formais e estruturais da língua. Dentro desse
cenário, o sujeito que está entre “a cadeira” e o “computador”, deparando-se apenas com uma
plataforma que produzem e/ou difundem o conteúdo, trabalhando habilidades específicas de
aprendizagem de língua inglesa.
Nesse sentido, Paiva (2001) salienta que nem o livro e nem o computador farão graças no
processo de aprendizagem, se o aprendiz não estiver inserido em práticas sociais da linguagem.
Muito embora a maior parte das interações sejam realizadas apenas com a TIC, flagramos que
atividades online que permitem a comunicação direta entre interlocutores. Nessa concepção
interacional, o ensino passa a assumir um caráter dialógico, em que vários discursos estão
presentes e são permitidos, seja por meio de comentário, bate-papo online, etc. Quanto ao foco
do conteúdo e interatividade, a comunicação entre aluno e professor não foi flagrada dentro das
atividades online para aprendizagem de língua inglesa.

5. CONCLUSÃO
Usar a internet acaba exigindo mudanças de atitude de alunos e de professores. O material
na web não está sistematizado segundo algum tipo de sequência, com uma organização préestabelecida rigorosa. É o navegante quem determina em grande parte as sequências por meio de
seu interesse e motivação. Com isso, o status do indivíduo pode passar a ser a de um construtor
ativo do conhecimento.
As orientações das atividades online tem de estar muito bem articuladas e precisas, para
que possa haver um elo satisfatório entre a atividade online e a aprendizagem. Após o
reconhecimento da interatividade da web, os sites se tornam um dos principais recursos
intermediários da aprendizagem autônima e significativa no processo de ensino aprendizagem de
línguas. Em uma única página, várias opções clicáveis podem servir de suporte aos aprendizes, de
acordo com o ritmo e flexibilidade à sua aprendizagem.
Por fim, o material disponível dentro dos hipertextos não podem ser vistos como um fim,
mas como um artifício essencial para desenvolver as competências necessárias para a
aprendizagem de uma língua estrangeira.
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RESUMO
Uma das motivações para o nascimento do presente
trabalho foi a consciência de que os discursos
comportam representações dos seus produtores e dos
outros, sendo assim, pretendemos identificar, descrever
e analisar piadas que abordam a mulher, verificando os
recortes temáticos mais recorrentes e observando,
através de aspectos linguísticos, discursivos e sociais, se
estas trazem valores machistas e patriarcais. Para tanto,
optamos por uma abordagem predominantemente
qualitativa, de natureza interpretativista, e compomos o
corpus com 50 (cinquenta) piadas, selecionadas
aleatoriamente através de observações em sites da

internet. Como instrumento teórico e analítico,
enfatizamos: Charaudeau (2011), Possenti (2001) e
(2002) e Travaglia (1990), referenciais materializados no
subtema Linguagem e piada; Butler (2010), Hoffnagel
(2010), Mead (2014) e Moita Lopes (2002), em A
construção da identidade de gênero; e Delumeau (1990)
e Lipovestsky (2000), em A representação feminina no
decorrer da história. No que diz respeito aos resultados,
os textos que constituíram o corpus trouxeram,
geralmente, um conteúdo que nos faz refletir. No fim,
inferimos que o machismo também se reproduz em
nossa sociedade através de textos como as piadas.

PALAVRAS-CHAVE: Piada, análise, representação feminina, machismo.

THE REPRESENTATION OF WOMEN IN JOKES
ABSTRACT
One of the motivations for the birth of this work was to
realize that the speeches contain representations of their
producers and that of others, so we want to identify,
describe and analyze the jokes that covers the woman,
nothing the clippings parks more applicants and
observing, through linguistic aspects, discursive and
social, if these brings sexist and patriarchal values. To this
end, we opted for an approach predominantly
qualitative, interpretative nature, and compose the
corpus with 50 (fifty) jokes, randomly selected through
comments on internet sites. As an instrument in its

theoretical and analytical, we emphasize: Charaudeau
(2011), Possenti (2001) and (2002) and Travaglia (1990),
referential materialized in a sub-language and joke;
Butler (2010), Hoffnagel (2010), Mead (2014) and Moita
Lopes (2002), in the construction of gender identity; And
Delumeau (1990) and Lipovestsky (2000), in the
representation of women in the course of history. With
regard to the results, the texts that formed the corpus
brought, usually, a substance that makes us reflect.
Finally, we infer that the machismo also plays in our
society
through
texts
like
the
jokes.

KEYWORDS: Joke, analysis, female representation, machismo.
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1. INTRODUÇÃO
A piada é uma forma simples de expressão popular que circula livremente e que tem como
objetivo provocar o riso. Através de uma narrativa curta e de final inesperado, ela consegue
retratar os valores e os problemas de uma sociedade, além de reforçar, em muitos casos,
ideologias, preconceitos e discriminações. É um gênero que tem como características a
ambiguidade, a genialidade, a vítima, a sátira e o humor. Tal texto está presente em todos os
países, adaptando-se às diversas culturas e idiomas.
É perceptível, também, a variedade de estilos e a diversidade de temas, dentre os quais a
mulher tem sido mencionada com frequência, sendo denotada, em muitos textos, de maneira
pejorativa, caricatural.
Com essas perspectivas, este estudo foi elaborado com o intuito de identificar, descrever e
analisar piadas sobre a mulher, verificando os recortes temáticos mais recorrentes e observando
através de aspectos linguísticos, discursivos e sociais se estas trazem valores machistas e
patriarcais. É relevante destacar que investigar como a figura feminina é ilustrada em tais textos, é
diagnosticar como esta é vista socialmente, uma vez que todo discurso tem fundamentos – o
discurso humorístico tem embasamentos culturais e sociais.
Para tanto, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:




Pesquisar, identificar e selecionar as piadas que trazem a mulher como temática central;
Verificar e descrever os recortes temáticos mais recorrentes;
Refletir sobre o imaginário popular acerca da figura feminina em tais textos.

Nessa direção, explicamos a intenção deste trabalho em virtude da relevância de alertar a
sociedade para uma possível discriminação que pode ocorrer de forma implícita. Em outras
palavras, temos como hipótese que o machismo também se reproduz em nossa sociedade através
desses textos tão frequentes em nosso cotidiano nos quais convergem elementos linguísticos,
discursivos e sociais. Assim sendo, pretendemos demonstrar que apesar de entreter e divertir, a
piada não “é só uma piada”, é um texto com pressupostos e subentendidos, um reflexo do
pensamento popular que paulatinamente lança profundas raízes e que pode favorecer a
perpetuação de pensamentos preconceituosos.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Linguagem e piada
Tendo em vista que a linguagem é o nosso material principal, Patrick Charaudeau (2001, p.
08) nos garante que ela
[...] significa ao mesmo tempo em que transmite; é no próprio ato de transmissão que ela
significa, com o efeito que produz sobre o outro, isto é, sua interpretação. Não colocar a
questão dos efeitos é amputar o ato de linguagem de sua significação fenomênica, a saber
que este ato é o resultado de uma co-construção.
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Possenti (2002) define a piada “como um texto que parece falar de uma coisa, mas que fala
de outra, ou melhor, fala das duas, colocando ora uma ora outra em primeiro plano”. Desse modo,
a piada não pode ser comparada a um texto “codificado”, com um sentido que a língua produziria
por “convenção”. Geralmente, ela possui algum elemento linguístico com pelo menos dois
possíveis sentidos, cabendo ao leitor verificar quais são estes, “mais que isso, cabe-lhe descobrir
que, havendo dois o mais óbvio deles deve de alguma forma ser posto de lado, e o outro, o menos
óbvio, é aquele que, em um sentido muito relevante, se torna dominante” (POSSENTI, 2002, p.
39). Ou seja, é uma composição com várias facetas e que cabe ao seu receptor gatilhar o ponto de
vista “camuflado”.
Além da ambiguidade, outro atributo desse gênero é o fator de coerência. A piada
evidencia “[...] que uma língua funciona sempre em relação a um contexto culturalmente
relevante e que cada texto requer uma relação com outros textos” (POSSENTI, 2001, p. 72). Tal
pensamento justifica o fato de muitas piadas fazerem sentido para um povo e não para outro e
provocarem o riso em um determinado período e não em outro. Elas exigem conhecimentos
prévios dos seus interlocutores.
O humor é outra característica marcante das piadas, Travaglia (1990, p. 55), por seu turno,
o qualifica como algo que vai além da capacidade de provocar o riso, ele “é uma espécie de arma
de denúncia, de instrumento de manutenção do equilíbrio social e psicológico; uma forma de
revelar e de flagrar outras possibilidades de visão do mundo e das realidades naturais ou culturais
que nos cercam e, assim, de desmontar falsos equilíbrios”.
Para concluir as ideias acerca do gênero em questão, Possenti explica que ele é um
material expressivo para os estudiosos por três razões: 1ª – só existem piadas sobre temas
socialmente controversos; se pegarmos uma coleção delas, constataremos que falam sobre
sexualidade, etnia e outras diferenças, instituições (igreja, escola, casamento, política), morte etc.
2ª – elas trabalham consideravelmente com estereótipos, fornecendo um bom material para
pesquisas acerca de representações, e 3ª razão – são quase sempre “veículo de um discurso
proibido, subterrâneo, não oficial, que não se manifestaria, talvez, através de outras formas [...]”;
ou como ressalta Travaglia (1990, p. 68), possivelmente elucidado com as ideias de Freud:
“permite a crítica onde ela seria impossível de outro modo”.

2.2 A construção da identidade de gênero
A antropóloga norte-americana Margaret Mead foi uma grande suscitadora dessa questão:
a construção das identidades. Indagando a premissa de que os homens são bélicos e as mulheres,
inexoravelmente pacíficas, através de uma atenciosa pesquisa realizada entre três populações
primitivas da Nova Guiné, ela conseguiu demonstrar que existem meninos dóceis e meninas
guerreiras, inferindo que na construção das identidades de gênero, mais implacável do que a
biologia, é a sociedade.
A identidade, logo, é uma construção social e histórica, o que significa que ela não é
herdada e nada tem a ver com o sexo, mas é formada através das experiências coletivas do
sujeito. Nessa direção, é considerada como sinônimo de pessoalidade ou representação social.

XII CONGIC | II
II SECITEX

2387

Postulamos uma relação constitutiva entre linguagem e identidades sociais em que um ou
mais traços linguísticos podem indexar significados sociais que por sua vez ajudam a
construir significados de identidade (...), a relação entre linguagem e identidade social não
é, ou raramente é direta, antes é mediada pela compreensão que os interlocutores têm das
convenções que regem o desempenho de certos atos sociais (...). (HOFFNAGEL, 2010, p. 65).

Sendo assim, a linguagem atribui e constrói sentidos dentro das estruturas sociais e estes
auxiliam na construção das identidades sociais. Portanto, ao ressaltar a ideia de personalidade ou
aspectos socioculturais, devemos ter em vista a noção de gênero - “designação sócio-cultural das
qualidades bio-behavioristas e psicossociais do sexo”, (JACOBSE ROBERTS, 1989: apud;
HOFFNAGEL: 1998, p. 88) –, que está voltado para os traços e efeitos que podemos produzir; está
ligado ao modo consciente como nos vemos e percebemos no mundo. O discurso é ação social e
constrói identidades (MOITA, 2002).
Levando em consideração que a experiência humana não se limita em um grupo social, o
fato de vivermos em uma sociedade fragmentada acaba por nos tornar seres em constante
modificação, com identidades desafixadas, “a pós-modernidade é marcada por uma visão do
mundo humano totalmente pluralista” (BAUMAN, 1992: apud; MOITA, 2002, p. 90), isso é, com
muitas identidades – fragmentadas, contraditórias e ambíguas; fazendo-nos, inclusive, lembrar
que para Judith Butler (2010) a identidade deveria ser pensada no plural e não no singular.

2.3 A representação feminina no decorrer da história
O sexo feminino esteve muitas vezes associado a figuras dicotômicas – Eva e Maria são os
principais exemplos disso no mundo ocidental. Tendo isso em mente, na obra História do Medo no
Ocidente (1990), Delumeau analisa a ambiguidade das representações elaboradas, pela figura
masculina, da mulher, tida como uma dos agentes de satã no ocidente medieval ao mesmo tempo
que era divinizada nas sociedades pagãs tradicionais.
Como sabemos, a sociedade humana é histórica, e muda conforme o padrão de
desenvolvimento de valores, normas ou produção. A principal distinção entre a figura masculina e
a feminina se dá nas sociedades agrícolas, onde a divisão do trabalho prevaleceu: a mulher
marcada pela coleta dos alimentos, reprodução e pelas atividades domésticas e o homem
responsável pelo trabalho e pela manutenção do lar. Com isso, o mundo do trabalho e o
doméstico passaram a compartilhar os mesmos valores, o que resultou na subordinação da
mulher, fazendo com que surgisse o que chamamos de sociedades patriarcais.
A partir do século XVIII, nas sociedades industriais, a mulher começou a ser inserida no
universo do trabalho, entretanto, permaneceram sólidos os valores machistas e patriarcais, nas
quais a figura feminina, submetida ao homem, é motivada com o repasse de bens materiais.
Contudo, a mulher vem assumindo diferentes papéis nos últimos três séculos e muitas são as
afirmações que dizem ter essa, conquistado o seu espaço social. Lipovetsky (2000, p. 236) ressalta
que a própria vem adquirindo novos direitos com o passar dos anos:
Desvitalização do ideal da mulher no lar, legitimidade dos estudos e do trabalho feminino,
direito de voto, “descasamento”, liberdade sexual, controle da procriação: manifestações
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do acesso das mulheres à inteira disposição de si em todas as esferas da existência,
dispositivos que constroem o modelo da “terceira mulher”.

Apesar de ser um fato notório e verdadeiro, ainda não é massificado. Em nossa sociedade o
homem continua sobreposto à figura feminina, o que confirma a tese de Beauvoir (1967, p. 07),
que nos diz que quando as mulheres afirmam concretamente a sua independência, “não é sem
dificuldade que conseguem viver integralmente sua condição de ser humano”.
A partir desse contexto, cresce a relevância de analisar a representação feminina em textos
que circulam no meio cultural, como reforça Menezes (2010, p. 02), “Observar a identidade (...) da
mulher significa também observar como a mulher é vista pela sociedade, as alterações sofridas na
identidade deste grupo são, em parte, resultado de mudanças sociais e culturais”. Tais questões
fazem das piadas formas exímias de identificar o machismo e a identidade do sexo feminino na
civilização, implicando na significância de analisá-las sociodiscursiva e linguisticamente. É
conveniente distinguir que a mulher pode, sim, viver de forma tradicional – ser recatada, dona do
lar –, contanto que isso seja uma escolha inteiramente sua, e não forjada, para que assim
corresponda às expectativas de um agrupamento.

3. MATERIAIS E PROCEDIMENTOS
Para esta pesquisa, privilegiamos os aspectos interpretativos, logo, os resultados
alcançados têm como base a nossa interpretação, uma vez que optamos pelo uso de uma
abordagem predominantemente qualitativa, com alguns aspectos quantitativos presentes. Assim,
utilizamos como elementos centrais piadas que trazem a mulher como tema principal.
Determinado isso, selecionamos as piadas aleatoriamente através de observações em sites
da internet, alguns sites estes especificados nas referências deste artigo. Durante a coleta nos
deparamos com outros gêneros textuais humorísticos, como foi o caso dos ditados e provérbios
populares, que apresentavam exatamente a mesma temática pretendida.
Sendo assim, delimitamos o nosso corpus com 50 (cinquenta) textos, com a intenção de
identificarmos os recortes temáticos mais frequentes e, em seguida, elegermos 5 (cinco) piadas
representantes dos 5 (cinco) recortes mais recorrentes, para uma análise mais detalhada.
Como instrumento teórico e analítico, destacamos os autores Charaudeau (2011),
Delumeau (1990), Hoffnagel (2010), Lipovetsky (2000), Mead (2014), Possenti (2002) e Travaglia
(1990). Consequentemente, podemos afirmar que esta também é uma pesquisa descritiva, que
tem como hipótese que o machismo está presente nos textos com a temática estabelecida, se
reproduzindo na sociedade e corroborando para a inferiorização da figura feminina.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
As piadas que constituem o corpus trazem, geralmente, um conteúdo que nos leva a
refletir. Em alguns textos, notamos que as mulheres são sinalizadas como criaturas que nasceram
exclusivamente para desempenhar papéis domésticos; em outros, encontramos equivocadas
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evidências de que o sexo feminino é complicado, insatisfeito, mentiroso, traiçoeiro, fácil, perigoso
no trânsito e, principalmente, sem inteligência se comparado com o sexo masculino. Além disso,
outro fato observado foi a colocação de padrões estéticos acima dos valores éticos, morais e
cognitivos da pessoa, uma ocorrência frequente na nossa realidade e que interfere no cotidiano
de muitas.
Agora apresentaremos as nossas análises por meio de um Gráfico de natureza quantitativa
– no qual estão os 50 (cinquenta) textos distribuídos em 8 (oito) recortes identificados – e, em
seguida, por meio de 5 (cinco) Quadros – que servem de suporte para as piadas representativas
dos 5 recortes temáticos mais recorrentes, para uma apreciação mais detalhada.

4.1 Caracterização da mulher nas piadas
Elaboramos o Gráfico abaixo com a intenção de proporcionar uma melhor visualização dos
recortes temáticos mais frequentes nas piadas.
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Figura 1: Recortes temáticos dos textos selecionados – Dados da pesquisa dos autores, 2016.

De acordo com a nossa interpretação, encontramos oito recortes temáticos abordados nos
textos do corpus, entre eles estão: “sem capacidade intelectual”, “disponível sexualmente”,
“enganadora” e “ser doméstico”. Pensando no “parentesco” entre os significados de alguns
recortes, como é o caso das expressões “sem capacidade intelectual” e “desqualificada”,
utilizamos alguns critérios para integrar as piadas nesses recortes: no primeiro tópico supracitado
colocamos os textos que traziam mulheres não pensantes, não entendedoras de mensagens e que
eram menos inteligentes do que os homens – indicações de uma suposta “inferioridade”. Já no
tópico “desqualificada”, foram depositadas as piadas que estampavam figuras femininas perigosas
no trânsito e as retratadas como objeto que com o passar do tempo perde seu valor. A categoria
“Temática variada” foi intitulada dessa forma por abrigar 3 (três) piadas que apresentavam
recortes diferentes dos já identificados, a liberdade masculina foi um dos recortes.
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Porque tocamos no assunto? A discriminação que a mulher sofre deve ser combatida. Os
dados necessários para a comprovação disso estão registrados no Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE). Em 2014 as mulheres receberam 74,5% do salário dos homens, o que parece
ser efeito de uma piada que corriqueiramente retira sorrisos de quem ouve e/ou lê, como, por
exemplo, “– Sabe quando é que uma mulher perde 95% de sua inteligência? – Quando se separa
do marido!”; essa piada inserimos na seção “sem capacidade intelectual”, uma seção composta
por 15 (quinze) piadas das 50 selecionadas! Se analisarmos bem, vemos, nesse texto, claramente a
dependência do sexo feminino. A porcentagem, indiretamente, nos faz comparar a inteligência de
ambos, e o homem, nesse caso, vence expressivamente.
Dentre os tópicos, é perceptível que 8 (oito) textos abordam o recorte “disponível
sexualmente”, ao mesmo tempo em que ocorre a desqualificação da figura feminina –
característica presente em praticamente todas as piadas, porém especificamente em 7 (sete) das
selecionadas. Nesse tópico encontramos discursos que retratam a mulher como gênero fácil e sem
valor, que paga as suas despesas por meio de serviços sexuais, que quando bebe se “perde” e que
“naturalmente” se vende – inclusive, fez parte desse recorte uma vítima de violência sexual que
supostamente provocou o seu próprio estupro. São piadas desse tipo que ajudam o país a chegar
ao número absurdo de 500.000 (quinhentas mil) mulheres estupradas ao ano.

4.2 Análise das piadas
Nesta parte, apresentaremos, em Quadros, 5 (cinco) textos representantes dos 5 (cinco)
recortes temáticos mais recorrentes no corpus, para análise detalhada e discussão.
Piada 1: Incapacidade intelectual

Três mulheres acharam uma lâmpada mágica, e uma delas a esfregou sem
querer. De repente surgiu um gênio mágico, dizendo:
- Cada uma de vocês poderá fazer um pedido.
Então a primeira disse:
- Quero ser 10 X mais inteligente que sou... – E o gênio concedeu seu
pedido.
A segunda disse:
- Eu quero ser 20 X mais inteligente... – Então o gênio transformou-a,
conforme seu pedido.
E a última disse:
Piada
01: inteligente
Incapacidade
intelectual
- Eu quero ser o Triplo,
mais
que
as duas juntas... – E então o
gênio transformou-a em um homem.
Com um final surpreendente, a piada acima traz, descaradamente, embora de modo
implícito, a visão da mulher como uma criatura que não é sábia/inteligente como o homem, o que
lhe confere, nesse caso, uma posição de inferioridade. Isso pode ser percebido quando o gênio,
para realizar o desejo da terceira personagem, a submete a radical transformação de se tornar
homem. Esse imaginário, de que a figura feminil é deficiente intelectualmente, também pode ser
encontrado em piadas como: “- Você sabe por que a mulher não consegue escutar música no fone
de ouvido? - É porque o som não se propaga no vácuo”.
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Piada 2: Disponível sexualmente

Cobrando o Aluguel
Vencido o primeiro mês de aluguel do apartamento da morena maravilhosa,
o proprietário bate à porta.
— Quem é? — Pergunta uma voz feminina, sem abrir.
— O proprietário. Vim cobrar o aluguel.
— Dá para passar mais tarde? Agora estou ocupada pagando a conta do
supermercado.
Nesse texto, nitidamente encontramos uma mulher que paga as suas contas através de
alguns serviços sexuais, o que pode denotar para muitos, infelizmente, que a figura feminina é
fácil e disponível sexualmente. Outra possível interpretação do discurso é que a personagem é
incapaz de conseguir saldar de outra forma as suas dívidas.
Piada 3: Desqualificação

Depois de bater na traseira de um carro, o motorista se justifica com o
guarda que registra a ocorrência:
- A mulher fez sinal que ia virar a esquerda. E não é que virou mesmo?
Piada 4: Enganadora

A dúvida final
O homem teve quatro filhos, três muito bonitos, fortes e saudáveis e um, o
caçula, que se chamava Joãozinho e era fraquinho, mirrado e todo desajeitado.
Durante toda a vida desconfiou da esposa, mas nunca teve coragem de mencionar
o assunto, porém, já no leito de morte, não resiste:
- Minha querida, eu queria saber se o Joãozinho é realmente meu filho.
- O que é isso, querido?!
- Por favor, não minta pra mim. Se não for, não tem problema... Eu te
perdoo desde já. Eu só queria saber a verdade...
- Sim, querido. - responde a mulher. - Você é o pai de Joãozinho sim, juro
por tudo o que é mais sagrado.
- Puxa, que bom ouvir isso. - Solta o seu último suspiro e morre.
E a esposa, aliviada:
- Ainda bem que ele não perguntou dos outros três!
Enquanto visualizamos na terceira piada a expectativa, por parte do motorista, da
desqualificação da mulher no volante, na quarta, nos deparamos com as imagens de adúltera,
enganadora e corrupta; adjetivos esses, que contribuem para a sua total desqualificação na
sociedade. Podemos relacionar esses retratos femininos com a figura bíblica de Eva, tida como
símbolo do pecado e da tentação (DELUMEAU, 1990). "O cristianismo foi orientado pela ideia de
que a mulher causou a introdução do pecado no mundo e de que a sexualidade feminina
provocava o pecado masculino" (GOLDSCHMIDT, 1998, p. 25), resultando, do ponto de vista
teológico cristão, como ameaçadora e dissimulada, “justificando” a intenção de subordiná-la ao
homem.
Piada 5: Ser doméstico

- Como dar mais liberdade para as mulheres?
- Aumentando o tamanho da cozinha.
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Com nitidez, essa piada comporta a representação discursiva da mulher como pessoa
doméstica, que encontra satisfação e felicidade lavando, passando e/ou cozinhando. Em um
sentido muito parecido: O mundo é a casa do homem, a casa, é o mundo da mulher, este último
limita a vida social e o trabalho de uma mulher à casa, onde pode desempenhar tarefas
domésticas, enquanto a vida social e trabalho do homem se estendem ao mundo.

5. CONCLUSÃO
Como já afirmamos, a fonte das piadas é a sociedade, sendo assim, fomos capazes de
perceber como a mulher é vista no arranjo societário. Os textos analisados comportam
representações femininas que são ecos e reflexos de convicções filosóficas, políticas e sociais em
relação à mulher. Além disso, foi confirmada a nossa hipótese: o machismo está presente em
muitas piadas que trazem a mulher como temática central, o que significa que ele também se
reproduz em nossa sociedade através desses textos tão frequentes em nosso cotidiano.
Por fim, o gênero textual em questão nos deixa um ensinamento absurdamente
significativo: a língua pode não ser clara e relacionada diretamente a um fato que ela representa,
ela pode prestar-se a outra interpretação, por razões variadas.
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RESUMO
Este trabalho consiste em um relato de experiência em
aulas de Língua Inglesa, realizado no IFRN/ Campus Caicó,
com discentes do 2º ano do Ensino Médio integrado ao
técnico de Informática, e tem como objetivo apresentar e
implementar uma metodologia de ensino que utiliza o
Blog em aulas de Língua Inglesa no Ensino Médio. No
presente estudo, abordamos aspectos teóricos
relacionados ao Blog e ao Ensino de Língua Inglesa
(INAGAKI, 2005; MANTOVANI, 2005; GOMES, 2005;
GOMES; LOPES, 2007; CAIADO, 2007; GONÇALVES, 2010).
Desse modo, realizamos atividades utilizando um blog.
Tais atividades foram aplicadas em uma turma do ensino
médio e participaram 25 discentes. Inicialmente, decidiuse uma temática que seria trabalhada durante todo o
bimestre – Países que têm o inglês como primeira língua.

A partir daí, foram organizadas inúmeras atividades com
o referido eixo temático e que utilizavam o blog criado
pela turma como ferramenta de aprendizagem. Desse
modo, foram trabalhados Quiz, utilizando o Kahoot!;
QRCodes, pesquisas e atividades de compreensão oral.
Foram um total de oito aulas e, ao final de cada aula,
solicitou-se que os aprendizes relatassem as suas
experiências em um caderno de anotações, sendo estes
considerados como diários de campo. Assim, percebeu-se
que durante cada aula, os alunos mostravam-se
motivados para a realização das atividades e, nos diários
de campo, verificou-se o quanto foi eficaz tal
metodologia, uma vez que foi relatado que conseguiam
aprender o conteúdo de maneira prática.

PALAVRAS-CHAVE: Blog, Ferramenta Pedagógica, Ensino, Língua Inglesa.

ENGLISH LANGUAGE TEACHING AND THE BLOG AS AN EDUCATIONAL TOOL:
A CASE STUDIES APPROACH
ABSTRACT
This work consists of a case studies approach in English
language lessons, held at Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN),
Campus Caicó, with students of 2nd grade of high school
integrated with computer technician. The objective of it is
to present and implement a teaching methodology that
uses a Blog in English language lessons. In this study, we
discuss theoretical aspects related to Blogs and the
teaching of English Language (INAGAKI, 2005;
MANTOVANI, 2005; GOMES, 2005; GOMES; LOPES, 2007;
CAIADO, 2007; GONÇALVES, 2010). Thereby, activities
were conducted using a blog. Such activities were applied
in a class of high school and 25 students took part of it.
Initially, it was decided a theme that would be worked on

throughout the quarter – countries that have English as
first language. Since then, numerous activities – Quiz,
QRcodes, listening comprehension activities, forums, and
others - were organized with this main theme and it was
used the blog created by the students as a tool of English
learning. It was a total of 8 (eight) classes and, at the end
of each lesson, the students report their experiences in a
notebook, these being considered as field diaries. So, it
was noticed that during each class, students were
motivated to carry out the activities and, in the field
diaries, it became clear how effective is this methodology,
since it was reported that they were able to learn the
content in a practical way.

KEYWORDS: Blog, Educational tool, Teaching, English language.
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Nas últimas décadas, houve uma verdadeira revolução na vida dos seres humanos com a
inserção das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) - computador, internet, celular, caixa
eletrônico, dentre outros. Assim, a escola como principal difusor de saberes e responsável pela
formação do cidadão não poderia ficar de fora dessas novidades tecnológicas, visto que já faz parte
da vida da maioria de nós.
Portanto, com o advento das TIC e, consequentemente da internet, variados gêneros
emergentes estão (res) surgindo, apesar de que a maioria deles apresentam similares em outros
ambientes, tanto na oralidade quanto na escrita. Nos referidos gêneros, a comunicação se dá pela
linguagem escrita e, esta tende a uma certa informalidade, uma menor monitoração e cobrança de
fluidez do meio e pela rapidez do tempo (SILVA; ESPÍNDOLA, 2012).
Dentre os inúmeros gêneros emergentes no ciberespaço destaca-se o blog, visto que ele se
encontra presente no contexto social dos aprendizes, além de que a comunicação se dá,
predominantemente, através da linguagem escrita. No que concerne à utilização do blog como
ferramenta pedagógica, os alunos passam a ter um papel ativo e, cabe ao professor a
responsabilidade de ser o mediador da aprendizagem, instruindo o que deve ser feito, mostrando
as diversas possibilidades existentes e auxiliando sempre que for solicitado (PALLOFF; PRATT, 2002).
Assim sendo, o blog apresenta um grande potencial no ensino-aprendizagem, podendo adaptar-se
a qualquer disciplina, nível educativo ou metodologia de ensino.
Apesar de uma maior utilização do blog por parte dos alunos e professores no ambiente
escolar, parece não haver propostas consistentes para a sua utilização em sala de aula no que
concerne ao ensino-aprendizado de Língua Inglesa (LI) (SILVA; ESPÍNDOLA, 2012). Assim, é
necessário o estabelecimento de propostas referentes à utilização do blog com propósitos
educacionais, com o intuito de fazer uso efetivo dos espaços de autoria que os ambientes virtuais
proporcionam, favorecendo desse modo, o letramento digital (PERES, 2007).
Embarcando nesta temática, o presente trabalho tem como objetivo apresentar e
implementar uma metodologia de ensino que utiliza o Blog em aulas de Língua Inglesa no Ensino
Médio como ferramenta pedagógica. Este consiste em um relato de experiência em aulas de Língua
Inglesa, realizado no IFRN/ Campus Caicó, com discentes do 2º ano do Ensino Médio integrado ao
técnico de Informática.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 O uso do blog em aulas de língua inglesa
Inagaki (2005, p.1) afirma que o blog “é um site regularmente atualizado, cujos posts
(entradas compostas por textos, fotos, ilustrações, links) são armazenados em ordem
cronologicamente inversa, com as atualizações mais recentes no topo da página”. Mantovani (2005,
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p.12) diz que é “um tipo de publicação on-line que tem origem no hábito de alguns pioneiros de
logar (entrar, conectar ou gravar) à web, fazer anotações, transcrever, comentar os caminhos
percorridos pelos espaços virtuais”.
Concernente ao espaço educacional, segundo Gonçalves (2010), o blog pode ser utilizado de
duas maneiras: (1) como recurso pedagógico – o aprendiz é passivo, uma vez que apenas recebem
informações, pois os professores, num papel ativo, disponibilizam links, materiais da aula, entre
outros, para serem consultados (GOMES; LOPES, 2007); e (2) como estratégia pedagógica – neste
caso, os alunos apresentam em papel ativo, já eles se tornam produtores de conhecimento ao
criarem suas próprias páginas pessoais, cujo formato e conteúdo ficam a seu critério de escolha.
Cabe ao professor a responsabilidade de ser o mediador da aprendizagem, instruindo o que deve
ser feito, mostrando as diversas possibilidades existentes e auxiliando sempre que for solicitado
(PALLOFF; PRATT, 2002).
No caso do presente trabalho, utilizar-se-á o conceito de blog como estratégia pedagógica.
E, como estratégia pedagógica”, Gomes (2005, p. 313) afirma que o blog pode assumir os seguintes
papéis: “a) portfólio digital, b) espaço de intercâmbio e consideração; c) espaço de debate; e d)
espaço de integração”.
No que se refere à utilização do blog no ensino de LI, este é utilizado com uma certa
frequência, uma vez que faz parte da realidade dos aprendizes, motivando-os para a as aulas de LI.
Além disso, os blogs oferecem aos aprendizes de LI não só a possibilidade de aprenderem com seus
pares, mas também a de desenvolver autonomia, pois, ao criar uma página pessoal, eles precisam
escolher ícones e templates, entre outros recursos, para compô-la, o que representa uma
oportunidade para tomada de decisões (CAIADO, 2007).

3. METODOLOGIA
3.1. Tipologia da pesquisa
A presente pesquisa consiste num relato de experiência e estrutura-se em pressupostos da
pesquisa qualitativa de cunho interpretativista (MINAYO, 1993;2000; DENZIN; LINCOLN, 2006 apud
DE GRANDE, 2011).

3.2. Contexto da pesquisa
Os dados que compõem o corpus de análise foram coletados em uma turma do Ensino Médio
Integrado ao Técnico de Informática do IFRN/ Campus Caicó.

3.3. Participantes da pesquisa
Vinte e cinco alunos da referida turma participaram da pesquisa.

3.4. Procedimento e instrumentos de coleta de dados
Para subsidiar dados para o presente relato de experiência, serão descritas oito aulas em
que o blog foi utilizado como ferramenta pedagógica em aulas de LI. Ademais, utilizamos diários de
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campo a fim de termos melhores impressões por parte dos discentes em relação ao processo de
aprendizagem utilizando tais ferramentas digitais.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para o presente relato de experiência, dividiremos em duas partes: (1) Blog – descrição das
oito aulas em que o Blog foi utilizado para fins de aprendizagem; e (2) Diários de Campo – Exposição
e discussão acerca dos diferentes pontos de vista dos aprendizes em relação à utilização do Blog.

4.1. Blog
Nesta seção, descreveremos as oito aulas em que o blog foi utilizado para fins pedagógicos.
Lembrando que, ao final de cada aula, os aprendizes utilizavam diários de campo para expor sua
opinião acerca das aulas. Porém, faremos uma breve discussão na segunda parte da presente
análise.
Antes de discutirmos acerca das aulas, falaremos brevemente acerca da criação do blog: na
referida turma, temos um grupo com quatro alunos, sendo um bolsista e três voluntários, que
participam do projeto de pesquisa “Práticas de Letramento Digital: o blog como estratégia
pedagógica em aulas de língua inglesa”. Assim, tais alunos juntamente com a professora
pesquisadora criaram o blog ‘Tea with English’ – sendo este nome escolhido em votação pela turma.
Vejamos a Figura 1:

Figura 1: Blog Tea with English

Além disso, em reuniões e discussões, decidimos que a temática que abordaria as aulas que
utilizar-se-ia do Blog seria os países que têm o inglês como primeira língua e, a partir daí, iniciaram
os planejamentos das aulas.
4.1.1. Aula 1 – pesquisas
Nessa aula inicial, discutimos a importância da LI no mundo e solicitamos que os alunos
pesquisassem países que têm o Inglês como primeira língua utilizando o telefone celular. Após essa
busca inicial, eles expuseram as informações achadas e, em seguida, escolhemos cinco países para
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que trabalhássemos durante toda a unidade: Estados Unidos, África do Sul, Austrália, Canadá e
Inglaterra. Ademais, dividimos a turma em cinco grupos e cada grupo foi denominado utilizando os
nomes dos referidos países, como podemos observar na Figura 2:

Figura 2: Pesquisas utilizando o celular

4.1.2. Aula 2 – do you know these places?
Na segunda aula, apresentamos o blog à turma e trabalhamos a atividade “Do you know
these places?”, que tratava acerca dos principais pontos turísticos dos cinco países escolhidos e que
têm o Inglês como primeira língua. Eles teriam que adivinhar em quais países estariam aqueles cinco
pontos turísticos e, em seguida, relacionar cinco textos com tais figuras, além de responder outros
questionamentos. Vejamos a Figura 3:

Figura 3: Do you know these places?
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4.1.3. Aula 3 – carnival
A terceira aula tinha como objetivo trabalhar a pesquisa e a produção textual. O exercício foi
dividido em duas partes: pesquisa e discussão. A pesquisa, utilizando o celular, foi realizada sobre o
carnaval dos países. Cada grupo pesquisou e postou comentários no Blog como funcionava o
carnaval no país em que representavam, fazendo um paralelo também com o brasileiro. A discussão
foi realizada no próprio Blog através de um chat, uma vez que todos os grupos comentavam suas
pesquisas e, ao mesmo tempo, faziam paralelo com as pesquisas dos outros grupos.
4.1.4. Aula 4 – quiz
Na quarta aula, utilizamos informações sobre os pontos turísticos, culinária e esportes dos
cinco países em questão. Desse modo, criamos um Quiz online utilizando o Kahoot! e fizemos uma
competição com os grupos. Percebemos que eles se mostraram extremamente motivados e
excitados durante a realização da atividade e pediram que houvessem mais aulas semelhantes
àquela. Vejamos a Figura 4:

Figura 4: Quiz utilizando o celular

4.1.5. Aula 5– QRcodes
Nesta aula, iniciamos trabalho o gênero textual ‘Cartão Postal’. Após mostrar as
características e discutir o uso deste gênero, pedimos para que os aprendizes baixassem em seus
celulares um aplicativo que possibilitasse a leitura de tais códigos e, por fim, expusemos três códigos
no blog e os aprendizes fizeram a leitura.
Em cada código havia um cartão postal, em inglês, de um lugar diferente e com uma
atividade a ser respondida. Eles responderam individualmente e, depois corrigimos e discutimos a
atividade. Vejamos a Figura 6:
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Figura 6: Gênero cartão-postal e QRCodes

4.1.6. Aula 6– elaboração de atividades em QRcodes
Na sexta aula, nos propusemos a continuar trabalhando com o gênero Cartão-Postal, porém
nesta aula os aprendizes trabalham em grupos e solicitamos que elaborassem um cartão-postal do
país em que cada equipe representa e, ao final, os outros grupos tentariam descobrir a qual ponto
turístico eles se referiam no texto elaborado por eles. Os códigos foram expostos no Blog e todos
os comentários foram realizados através da referida ferramenta.
4.1.7. Aula 7– atividade de compreensão oral
Nesta aula, as atividades foram trabalhas em grupo e solicitamos que os aprendizes
pesquisassem acerca das músicas e de pessoas famosas de cada país. Desse modo, após a pesquisa,
discutimos e citamos algumas curiosidades sobre a temática.
Nesta penúltima aula utilizando o telefone celular, selecionamos cinco canções de cinco
cantores diferentes e que tinham como nacionalidade os países que estávamos trabalhando:
Estados Unidos, África do Sul, Austrália, Canadá e Inglaterra. Desse modo, organizamos os trechos
dessas cinco músicas em um único áudio e postamos no Blog. Assim, os grupos deveriam descobrir
quem seria o cantor, a nacionalidade e o nome da música. E, por fim, trabalhamos cada canção.
4.1.8. Aula 8 – quiz
Na última aula, gostaríamos de fazer um feedback de todo o conteúdo visto. Assim, como
em toda aula os alunos solicitavam uma nova aula utilizando o gênero ‘Quiz’, resolvemos fazer uma
segunda competição nesta fazendo uso do Kahoot! e de toda a informação que eles haviam coletado
até o momento.
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4.2. Diários de Campo
Nesta seção, iremos expor algumas das opiniões dos alunos acerca das aulas utilizando o
Blog como ferramenta pedagógica. Eles escreviam em seus diários ao final de cada aula.
ALUNO 1: “Foi bastante divertido e interessante, já que descobrimos vários costumes um
tanto quanto estranhos, além de realizarmos todos os exercícios no Blog.”
ALUNO 2: “Foi bastante inovador... Não utilizávamos cadernos.”
ALUNO 3: “A competição fazendo uso dos meios tecnológicos, no caso o celular, a internet
e um aplicativo, foi muito prazerosa e permitiu a integração de toda a sala...”
ALUNO 4: “A aula foi para criar um cartão-postal. A tarefa foi desafiadora, trabalhosa e
aprendemos a escrever um cartão-postal em Inglês...”
A partir desses breves trechos que alguns dos alunos escreveram em seus diários de campo,
percebemos o quanto foi motivador trabalhar com o Blog, visto que eles relatam que as aulas foram
divertidas, interessantes, inovadora e prazerosa, por exemplo.
Ademais, inferimos que durante as aulas, a tecnologia foi utilizada para fins pedagógicos,
quando eles afirmam que descobriram costumes estranhos dos países que têm o Inglês como
primeira língua, além de que aprenderam a escrever um cartão-postal em LI.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este relato de experiência teve como objetivo apresentar e implementar uma metodologia
de ensino que utiliza o Blog em aulas de Língua Inglesa no Ensino Médio. Esta pesquisa foi realizada
no IFRN/ Campus Caicó, com 25 discentes do 2º ano do Ensino Médio integrado ao técnico de
Informática.
Inicialmente, a temática escolhida para trabalharmos atividades no blog foram os países que
têm o Inglês como primeira língua. Desse modo, foram escolhidos cinco países: Estados Unidos,
África do Sul, Austrália, Canadá e Inglaterra. Após a escolha dos países, dividimos a turma em cinco
grupos e, cada grupo, representaria um destes países.
Assim, trabalhamos com pesquisas, quizes, QRCodes e atividades de compreensão oral
utilizando o Blog. Ao final de cada aula, os aprendizes escreviam em seus diários de campo e, a partir
de uma breve análise destes, percebemos que as aulas foram motivadoras e que conseguimos
trabalhar utilizando o Blog com fins pedagógicos.
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RESUMO
A presente pesquisa tem como base
científica o trabalho do encenador russo
Constantin Stanislavski, que desenvolveu suas
pesquisas em Moscou em meados do século
XX. Nessas pesquisas, o encenador russo,
desenvolveu métodos de para trabalhar com os
atores. Um desses métodos é chamado de:
"Memória Emotiva". Tal princípio está descrito
no livro A preparação do ator (1999) escrito
pelo próprio Stanislavski. A “Memória Emotiva”
se resume na transferência dos sentimentos e
emoções vivenciada pelo ator para o seu

personagem. O principal objetivo desta
pesquisa é analisar se tal conceito contribui ou
não para a construção do personagem. Nesse
sentido, buscou-se analisar a montagem de
alguns espetáculos onde tal princípio foi
utilizado para que possamos chegar a tal
resposta. Os resultados encontrados apontam
que o princípio da Memória Emotiva facilita a
busca incessante que o ator tem em construir
as emoções que um determinado papel requer.

PALAVRAS-CHAVE: Memória Emotiva, Atuação, Construção do Personagem.

EMOTIONAL MEMORY CONTRIBUTING TO THE CREATION OF THE CHAROCTER.
ABSTRACT
The present inquiry takes as a scientific
base the work of the Russian director
Constantin Stanislavski, who developed his
inquiries in Moscow in the middle of the
century XX. In these inquiries, the Russian
director, developed methods of for working
with the actors. One of these methods is called:
"An Emotional memory". Such a beginning is
described in the book A preparation of the
actor (1999) written by the Stanislavski himself.
The “Emotional Memory” consists of the
transfer of the feelings and emotions survived

by the actor for his character. The main
objective of this inquiry is to analyze if such a
concept contributes or not to the construction
of the character. In this sense, it was looked to
analyze the assembly of some shows where
such a beginning was used so that we can bring
such an answer near. The considered results
point that the beginning of the Emotional
Memory makes easy the incessant search that
the actor has in building the emotions for that a
determined paper applies.

KEYWORDS: Emotional memory, Performance, construction of the character.
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1. INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como base científica as pesquisas do encenador russo Constantin
Stanislavski, responsável pela criação de um sistema, para aprimorar o trabalho dos atores na hora
da atuação. Dentro deste sistema destacamos o princípio da “Memória Emotiva”, que há bastante
tempo vem sendo estudado e tem colaborando com o processo de construção dos personagens.
Stanislavski nasceu em Moscou no ano de 1863, e sua paixão por teatro já vem de berço,
pois o seu pai tinha montado um teatro dentro de casa, no qual recebia várias peças e grande
encontro de intelectuais etc. Stanislavski, quando completou 25 anos, se tornou um dos
fundadores da Sociedade Literária de Moscou. Neste mesmo período, teve um grande destaque
como ator e diretor.
Após dez anos do seu afastamento da arte, por motivos financeiros, ele conheceu o
escritor Vlademir Dãntchenco e, a partir deste encontro, surgiu à idéia de fundar o Teatro de Arte
em Moscou. Seu objetivo principal era fazer uma reforma no processo de criação de personagem
dos atores. Para que isso acontecesse, eles tiveram uma maratona de estudos sobre expressão
corporal, vocal e técnicas de atuação. Constantin Stanislavski denominou os métodos que foram
testados e aprovados de “sistema” e dentro deste sistema, se encontra o princípio da “Memória
Emotiva” do Ator.
Stanislavski foi um marco na arte de atuar e dirigir peças escreveu três livros: A Preparação
do ator (1932), A criação de um papel (1961) e A construção do personagem (1999). Um deles A
preparação do ator (1999) é usado como referência para este artigo.
Stanislavski era apaixonado pelo teatro, seu desejo era revolucionar a formas de atuação,
criar um “Teatro científico” que conseguisse trabalhar com a emoção do ator e sua ligação com o
público. Sendo assim, Stanislavski e Dãntchenco inauguraram o Teatro de Arte de Moscou. Este
teatro provocou uma revolução na História do Teatro, pois o pensamento de Stanislavski e o de
Dãntchenco era trazer maior realidade emocional ao público e, a partir dos trabalhos e pesquisas
desenvolvidas no TAM1, este objetivo foi sendo alcançado.
Ao longo dos estudos desenvolvidos no TAM, vários métodos foram sendo criados para
favorecer o trabalho do ator, entre eles o princípio da “Memória Emotiva”. Tal conceito irá nortear
esta pesquisa, pois seu objetivo principal é retratar como este método contribui para a construção
do personagem.
A partir do estudo da “Memória emotiva” elaboraremos um questionário que será aplicado
aos atores dos grupos (EL-SHADDAY da igreja evangélica assembleia de Deus e o EM CENA do IFRN
- campos S.G.A)para que possamos perceber de que maneira tal principio foi determinante ou não
para o trabalho de interpretação.

1

Esta sigla será utilizada para se referir ao Teatro de Artes de Moscou.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
Stanislavski deixa bem explicito no livro A preparação do ator (1999) que o método da
“Memória emotiva” e a transferência dos sentimentos e das emoções vivenciadas no cotidiano do
ator para o seu personagem. O principal objetivo que Stanislavski tinha quando ele criou este
método era buscar no subconsciente dos atores uma fonte criativa, que os permitissem assimilar
as emoções já vivenciadas no seu cotidiano com as que seu personagem requer que ele tivesse.

Stanislavski tentou buscar, no inconsciente, a fonte criativa do ator. Para isso,
tentou criar “caminhos” para se chegar a ela, como exercícios para ativar o que
ele chamava de memória emotiva ou, ainda, o “se” mágico.Também buscava a
conscientização e a transformação, em corpo/voz, das ações decorrentes da
busca dessa fonte criadora – o inconsciente. (FERRACINI, 1998 p. 57)

Contudo, no livro escrito por Renato Ferracini (2001) A arte de não interpretar como poesia
corpórea do ator retrata alguns pontos que filosofo Denis Diderot (1713 – 1784) fez no seu tratado
denominado paradoxo sobre o comediante (2006). “Para ele, o ator deveria abandonar toda e
qualquer sensibilidade ou emoção no ato de representar/interpreta. Pois a emoção, dizia Diderot,
é do personagem e não do ator. Neste caso o ator não deveria ser, mas parecer ser” (FERRACINI,
2001, p. 55). Diderot foi o primeiro a escrever um tratado sobre o ator/comediante, Stanislavski
foi o primeiro a buscar métodos para facilitar o trabalho do ator.
Stanislavski quando estava chegando ao fim de sua pesquisa deu uma grande importância
aos métodos das ações físicas, chegando até a negar uma das afirmações que tinha feito. Sendo
assim, os atore não deveriam procurar as emoções abstratas “Memória Emotiva”, mas algo
concreto, algo físico. Portanto, Stanislavski passou a chamar a “Memória Emotiva” de memória
corporal, que é basicamente o método que Jerzy Grotowski (1933 – 1999) propõe.

Stanislavski foi um homem em permanente estado de autotransformação. Sua
pesquisa só terminou somente com a sua morte. Portanto, é perigoso afirmar que
existe um método, ou um sistema fechado. Estabelecido por Stanislavski. São
muitos os postos deixados em aberto, principalmente aqueles que se referem à
memória emotiva e as ações físicas (FERRACINE, 1998, p.58).

Mesmo com as discordâncias e acréscimo nos métodos de Stanislavski, ele vem sendo um
dos pesquisadores mais trabalhados e pesquisados no meio da sociedade teatral, onde muitos já
utilizaram os métodos, chamado de sistema e comprovaram que eles são eficazes na montagem
de um personagem.
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3. METODOLOGIA
Como metodologia utilizada neste estudo a pesquisa bibliográfica em livros, dissertações,
sites sobre as noções elaboradas pelo encenador russo, bem como, o contexto histórico. Após a
pesquisa, foi dado início a elaboração de um questionário (em Word) para ser aplicado para dois
grupos cênicos (EL-SHADDAY da igreja evangélica assembleia de Deus e o EM CENA do IFRNcampos S.G.A), sendo que um não conhecia o conceito da “Memória emotiva”. Para que fosse
possível chegar a resposta da seguinte questão: A memória emotiva contribui ou não na
construção do personagem? Logo após o questionário ter sido aplicado foi feito uma análise dos
dados, relacionando-os com os conceitos propostos por Stanislavski, fazendo com que
chegássemos aos resultados esperados desta pesquisa.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A partir das análises das entrevistas e dos trabalhos de criação do personagem, podemos
observar que a memória emotiva é um dos aspectos que ajudam o ator na elaboração do seu
personagem, mesmo sem que haja um conhecimento sobre o tal.

Gráfico 1: Percentual de entrevistados que conhecem ou não o
método da Memória Emotiva.

O total de entrevistados foi de seis Atores e o gráfico acima retrata o percentual de
entrevistados que conhecem ou não este método. Quando a análise dos questionários foi feita,
percebemos que 99% dos atores entrevistados passaram pela experiência de vivenciar algum
elemento proposto por Stanislavski no principio da “Memória Emotiva”.

Gráfico 2: Analise do conceito de Stanislavski.

O esquema representado acima deixa bem claro o que se refere e como os atores utilizam
a memória emotiva na construção de seu personagem. Pois como bem sabemos, pela teoria de
Stanislavski o personagem surge quando á junção do Ator “corpo” com os seus sentimentos
vivenciados “Subconscientes”
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5. CONCLUSÕES
Concluímos que a memória emotiva é uma excelente ferramenta para auxiliar o ator no
seu processo de construção de personagem. Após termos aplicado o questionário para o grupo
que não tinha o conhecimento do tal conceito, percebemos que mesmo assim encontram-se
aspectos dele na construção e na exposição do personagem no palco. Portanto podemos dizer
que a Memória Emotiva é bastante eficaz para o ator, tornando a sua atuação cada vez mais
verdadeira.
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RESUMO
Os momentos literários podem não representar
tão somente um período de produção específica da arte
consumada. Para isso, foi escolhido assemelhar os
reflexos de momentos literários brasileiros com a obra
completa de Clarice Lispector, A Hora da Estrela. O
objetivo do artigo é analisar e interpretar os períodos
literários nos trechos que resumem a obra e seus aspectos
conjuntamente com a singularidade da autora. Na
primeira parte teremos os conceitos elementares dos
momentos artísticos literários que caminham

diretamente com a história política e social brasileira e as
influencias europeias, a luz dos autores AMARAL [et. al]
(2010) e AMARAL [et. al] (2013). Na segunda parte; a
análise entre os trechos da obra que destecem a cena do
realismo, romantismo, naturalismo e simbolismo. Na
última parte uma síntese sobre a epifania presente na
visão singular da autora de enxergar o mundo. Destarte, é
possível observar a riqueza literária ímpar da obra de
Clarice Lispector.

PALAVRAS-CHAVE: Momentos Literários, Epifania, Clarice Lispector.

CLARICE LISPECTOR: ANALYSIS ABOUT PERIODS IN LITERARY WORK THE HOUR OF
THE STAR
Literary moments can not represent as only one
specific production period of consummate art. For this, it
was chosen resemble the reflections of Brazilian literary
moments with the complete work of Clarice Lispector, The
Hour of the Star. The aim of the paper is to analyze and
interpret the passages that summarize the work and its
aspects with the uniqueness of the author. In the first part
we have the basic concepts of literary artistic moments
that go directly to the political history and social Brazilian

and European influences, the light of the authors
AMARAL [et. al] (2010) and AMARAL [et. al] (2013). In the
second part; the analysis of the sections of the work that
illustrate the scenes of realism, romanticism, naturalism
and symbolism. In the last part a summary of the epiphany
present in this unique view of the author of seeing the
world. Thus, you can see the unique literary richness of
the work of Clarice Lispector.

KEYWORDS: Literary Moments, Epiphany, Clarice Lispector.
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INTRODUÇÃO

Os momentos literários podem não representar tão somente um período de produção
específica da arte consumada. Para isso, foi escolhido assemelhar os reflexos de momentos
literários brasileiros com a obra completa de Clarice Lispector, A Hora da Estrela. A obra, escrita em
1976 destece a cena do realismo, romantismo, naturalismo e simbolismo, momentos literários que
compõe a história nacional da literatura.
No século XV a literatura era basicamente informacional, o denominado período
quinhentista, no descobrimento do Brasil pelos portugueses, distanciado por um ideal romântico de
ufanismo brasileiro, também vinculado a Portugal. Contudo, tanto por conceitos e influências da
arte do século XXI na Europa; quanto pela integração de tendências artísticas literárias diversas, a
literatura está atrelada como a construção real advindas de outros períodos.
A partir disso, o objetivo do artigo é analisar e interpretar os períodos literários nos trechos
que resumem a obra e seus aspectos conjuntamente com a singularidade da autora, com conceitos
elementares dos momentos artísticos literários que caminham diretamente com a história política
e social brasileira, juntamente com as influencias das manifestações artísticas da Europa, a luz dos
autores AMARAL [et. al] (2010) e AMARAL[et. al] (2013) nas edições da coleção dos livros em
períodos distintos. Destarte, é possível observar a riqueza literária ímpar na obra A hora da Estrela
de Clarice Lispector.

ESCOLAS LITERÁRIAS DE HOJE E SEMPRE
Consonante à AMARAL, E. et al. Novas palavras/nova edição. São Paulo: FTD 2010. Os
momentos literários descritos abaixo remetem a composição da obra de Clarice Lispector, A hora
da estrela, escrita em 1976 e pertencente ao gênero literário novela. A escrita de Clarice põe tenção
a cena do realismo, romantismo, naturalismo e simbolismo detalhados nesse tópico.

O Romantismo caracterizado pelo lirismo, foi a escola literária do Brasil-Império
fundamentada por mudanças políticas sobretudo a conquista da independência, nesse período os
autores buscavam o desprendimento da literatura, anteriormente vinculada a Portugal, tornandose então um produto do gênio nacional. O manifesto de lançamento do romantismo, escrito por
Gonçalves de Magalhães publicado na Revista Brasiliense – Niterói descreve em um texto de
Gonçalves de Magalhães sobre a história da literatura.

[...] No século XIX, com as mudanças e reformas políticas que tem o Brasil experimentado,
nova fase literária apresenta. Uma só ideia absorve todos os pensamentos, uma nova ideia até ali
desconhecida, é a ideia de Pátria; ela domina tudo, tudo se faz por ela, ou em seu nome.
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Independência, liberdade, instituições sociais, reformas, política enfim, tais são os objetivos que
atraem a atenção de todos, e os únicos que ao povo interessam. [...]
Gonçalves de Magalhães. “Sobre a história da literatura”. In: Niterói,
Revista Brasiliense. Paris: 1836. Reprodução fac-similar: São Paulo: Academia
Paulista de Letras, 1978. p. 152. Tomo I, n. 1. Biblioteca Academia Paulista de
Letras. v. 9.

Dividido em três gerações o romantismo Brasileiro enfatiza e critica algumas lacunas sociais
antes pouco exploradas, na pretensão de produzir literatura nacional, esse momento artístico
literário põe tenção aos traços culturais regionalistas, sociais, urbanos e históricos de maneira mais
suave, permeando ainda traços fortes da literatura portuguesa. A primeira geração reestruturou os
ideais românticos europeus do medievalismo para o indianismo, exaltando o Índio e suas culturas
como origem mítica e heroica da nação. A segunda geração remanescente da crise existencial
ultrarromântica portuguesa, possui a presença forte do subjetivismo em suas poesias, descrevendo
um ser humano irracional e pessimista, considerada no Brasil como “mau do século”. No
condoreirismo da terceira geração romântica, as questões sociais que ficaram perdidas durante a
fase ultrarromântica reaparecem em consonância aos questionamentos da época, principalmente
voltados as campanhas abolicionistas.
Recentemente instaurada a independência no Brasil, as relações entre sociedade e indivíduo
são abordadas e discutidas por meio da literatura, desconstruindo o modelo romântico de
entretenimento e ufanismo presentes no início do século XIX. Inicia-se assim, o modelo literário
realista com ênfase na burguesia, atacando suas ideologias e comportamentos, discutindo a visão
do indivíduo para a sociedade em uma ótica desigual e o modelo naturalista, animalizando os
personagens e suas patologias visando o indivíduo como fruto da sociedade. Recentemente
instaurada a independência no Brasil, as relações entre sociedade e indivíduo são abordadas e
discutidas por meio da literatura, desconstruindo o modelo romântico de entretenimento e
ufanismo presentes no início do século XIX. Inicia-se assim, o modelo literário realista com ênfase
na burguesia, atacando suas ideologias e comportamentos, discutindo a visão do indivíduo para a
sociedade em uma ótica desigual e o modelo naturalista, animalizando os personagens e suas
patologias visando o indivíduo como fruto da sociedade.
O Brasil do século XX se mantém basicamente como nos ideais do final do século XIX, com a
burguesia industrial, os centros urbanos e a ênfase nas revoltas do proletariado, contudo as
influências das vanguardas europeias idealizadas pela ruptura das conversões burguesas começam
a adentrar no brasil em um período cultural denominado pré-modernismo que, compreende a
transição para o modernismo não constituindo de fato uma escola literária. Decorrente ao
crescimento vertiginoso industrial da cidade de São Paulo a Semana de Arte Moderna marca
definitivamente o início o modernismo no Brasil, com toda carga surrealista, cubista, dadaísta e
futurista absorvidas das vanguardas europeias, objetivando o estranhamento da sociedade
paulistana como representado nesse trecho do jornal Gazeta, em Fevereiro de 1922:
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“Ao público chocado diante da nova música tocada na Semana,
como diante dos quadros expostos e dos poemas sem rima (…) sons
sucessivos, sem nexo estão fora da arte musical: são ruídos, são estrondos;
palavras sem nexo estão fora do discurso: são disparates como tantos e tão
cabeludos que nesta semana conseguiram desopilar os nervos do público
paulista, que raramente ri a bandeiras despregadas.”
In: RODRIGUES, Antônio Medina et al. Antologia da literatura
brasileira. São Paulo: Marco Edital, 1979. p. 61.

Como consequência do primeiro impacto da Semana de Arte Moderna, surgem então as
gerações modernista que buscam enfatizar os conceitos de desconstrução e nacionalismo,
fortemente presentes na primeira geração, que une as influências europeias confundida com o
ufanismo romântico do século XIX. A subcorrente dessa geração Pau-Brasil (1924) e Antropofagia
(1928) trazem à tona a função de exportação da cultura nacional Brasileira por meio da arte.
Em 1930 os escritores da segunda geração modernista ampliam e enaltecem as conquista da
geração 1922 conjuntamente com o amadurecimento da gênese modernista na conciliação de
elementos de momentos literários tradicionais, nesse período surgem as correntes neossimbolistas,
neoparnasianistas e neorromantistas. Trata-se de uma geração consciente das questões capitalistas,
políticas e de desigualdade social, retomando a poesia a prosa e os gêneros literários. Retrocedendo
mais ainda que a segunda geração às conquista de 1922, a terceira geração adentra aos padrões de
estética e ao compromisso da arte com a realidade, com obras literárias completas de cunho
universal.
O livro A hora da estrela entretece a história da personagem Macabéa, em uma confluência
de paradigmas sociais e subjetivos a respeito do estranhamento pela visão de Clarice Lispector.
Analisando a obra sobe o ponto de vista literário os trechos e descrições abaixo citados permitem a
compreensão do mergulho da autora em momentos literários distintos, constituindo uma obra
profunda e singular.

CLARICE LISPECTOR: UMA ANÁLISE DAS ESCOLAS LITERÁRIAS NA OBRA A HORA
DA ESTRELA
Marcada pela desconstrução das técnicas narrativas sequenciais de “início, meio e fim”,
Clarice Lispector aprofunda a subjetividade do psicológico de cada personagem, característica
presente na terceira fase do modernismo Brasileiro. A singularidade da autora causa o
estranhamento imediato ao leitor que diverge, a priori, entre curiosidade da sondagem trama ou
completa indiferença, como nas conclusões de Luciana Stegagno dispostas nesse trecho:
“A literatura de Clarice é difícil e trabalhosa. Exige do leitor a mesma atenção
concentrada e tensa, mas também o mesmo intenso abandono que intui
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presente no ato da escrita. Se Clarice escreve com o corpo, o seu leitor não
pode lhe conceder apenas a fria racionalidade de seu intelecto [...] Ás vezes,
a página pega-nos como uma droga, uma súbita alegria do corpo todo, por
simpatia, sintonia, revelação. Outras vezes, queremos recusá-la como um
prato demasiado gorduroso, álcool puro sem base material.” (PICCHIO,
Luciana Stagagno. Epifania de Clarice, 1987. P. 18)

No presente trecho, é possível notar o conceito de estranhamento caracterizado pela
epifania presente em A hora da estrela. O personagem diante de uma transformação banal e
cotidiana é submetido a uma trama que o transforma e transforma a visão do leitor sobe o problema
central, Clarice ao transmitir o conceito de novo revela a importância da personagem para e como
reflexo da sociedade. A obra descreve a história da nordestina Macabéa, uma jovem que questiona
a sua existência e significância diante da sociedade carioca. Segundo descrito na própria obra,
Macabéa vive em um limbo impessoal, sem alcançar o pior nem o melhor. Os trechos a seguir
relacionam um momento literário brasileiro pela formação das ideias que compõe a obra.
O simbolismo no trecho da obra é descritos pelas característica da fala do narrador Rodrigo
S.M, onde afirma o seu fracasso como pessoa e a vontade de transcender o mundo, remetendo a
introspecção, a viagem no “eu” e no universo metafísico. A forma na qual o narrador se refere à
Macabéa retoma a ideia de exclusão e estrangeirismo que percorre por toda a obra remetendo ao
naturalismo e a animalização do ser humano, descrito em suas patologias, como ao comparar com
um animal, ou a termos biológicos como assexuada.

“Quero neste instante falar da nordestina. É o seguinte: ela como uma cadela
vadia era teleguiada exclusivamente por si mesma. Pois reduzira-se a si.
Também eu, de fracasso em fracasso, me reduzi a mim mas pelo menos quero
encontra o mundo e seu Deus”
LISPECTOR, clarice. A hora da estrela, 1977. P. 18

“[...] Ou sonhava estranhamente em sexo, ela que de aparência era
assexuada[...]”
LISPECTOR, clarice. A hora da estrela, 1977. P. 34

Retomando os traços culturais e regionais romancistas e ao contexto realista de crítica a
burguesia, o trecho lança ao leitor a situação de descaso aos nordestinos a situação social das
mulheres, que estão acostumadas ao desprezo, sem aparo e sem voz. Esse traço realista apresenta
a situação concreta e fiel da sociedade.
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“Como a nordestina, há milhares de moças espalhadas por cortiços, vagas de
cama num quarto, atrás de balcões trabalhando até a estafa[...] Poucas se
queixam e ao que eu saiba nenhuma reclama por não saber a quem. Esse
quem será que existe?”
LISPECTOR, clarice. A hora da estrela, 1977. P. 14

Relacionado ao modernismo de ruptura com o senso, o que é comum e sagrado ao que é
correto e apropriado, as posturas sociais questionadas no cinismo do período helenístico de
desprendimento e procura da felicidade são projetadas na obra com sutileza e fascínio embarcando
uma verdadeira viagem por períodos artísticos literários.
“Por enquanto quero andar nu ou em farrapos, quero experimentar pelo
menos uma vez a falta de gosto que dizem ter a hóstia. Comer a hóstia será
sentir o insosso do mundo e banhar-se no não. Isso será coragem minha, a de
abandonar sentimentos antigos já confortáveis.”
LISPECTOR, clarice. A hora da estrela, 1977. P. 19
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RESUMO
Este artigo pretende analisar o diálogo
intertextual entre as obras “Auto da Compadecida”, de
Ariano Suassuna, e “Auto da Barca do Inferno”, de Gil
Vicente. Para isso, fundamenta-se no conceito de
intertexto, o qual segundo Riffaterre (1979) é concebido
pela ótica do leitor. Assim, este trabalho tem a finalidade
realizar um paralelo entre as duas obras, observando a
relação entre o gênero, o tema e dois personagens: João
Grilo e Parvo. Ariano Suassuna assume influências de Gil
Vicente na produção de suas peças e adapta obras
populares, gerando diálogos intertextuais e compondo a

inversão de valores - presente nas duas obras. Nesse
sentido, constata-se que, por meio de elementos do
teatro vicentino, Ariano Suassuna conseguiu desenvolver
uma de suas principais obras, a qual carrega consigo um
rico conteúdo cultural, valorizando e mantendo a
identidade nordestina acesa diante do vasto campo
literário brasileiro. Em consequência disto, personagens
de ambas produções se assemelham, destacando João
Grilo, do “Auto da Compadecida”, e Parvo, do “Auto da
Barca do Inferno”.

PALAVRAS-CHAVE: Intertextualidade, Ariano Suassuna, Gil Vicente, Protagonistas.

INTERTEXTUAL DIALOGUE BETWEEN THE BOOKS: “AUTO DA BARCA DO INFERNO”,
GIL VICENTE, E “AUTO DA COMPADECIDA”, ARIANO SUASSUNA.
ABSTRACT
This article analyzes the intertextual dialogue between the
works "Auto da Compadecida”, Ariano Suassuna, and
"Auto da Barca do Inferno", Gil Vicente. For this, it is based
on the concept of intertext, which according to Riffaterre
(1979) conceives the perspective of the reader. Thus, this
work aims to perform a parallel, noticing the dialogue
between them and comparing the features of the main
characters to identify the aspect that have in common
between the two works the relationship between gender,
theme and two characters: João Grilo and the Parvo.
Ariano Suassuna takes influences from Gil Vicente in the

production of his plays and adapted popular works,
creating intertextual dialogues and composing the
inversion of values - present in both works. In this sense,
attests that, by elements of the Vincentian theater, Ariano
Suassuna has succeeded in developing one of his major
works, which carries with it a rich cultural content, which
highlights and maintains alight the northeastern identity
before the vast Brazilian literary field. As a result, both
productions characters resemble, highlighting its
protagonists - João Grilo, of “Auto da Compadecida”, e
Parvo, of “Auto da Barca do Inferno”.

KEYWORDS: Intertextuality, Ariano Suassuna, Gil Vicente, Protagonists.
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1. INTRODUÇÃO
Verifica-se que a produção “Auto da Compadecida”, de Ariano Suassuna, assemelha-se
muito em sua temática à obra “Auto da Barca do Inferno”, de Gil Vicente, fazendo possível a
comparação entre a maioria dos seus personagens. Este estudo, portanto, fundamenta-se em
pesquisas bibliográficas, de caráter qualitativo e tem o objetivo de analisar aspectos intertextuais
entre as duas obras dramáticas.
Algo presente na literatura mundial é a superposição de um texto literário a outro,
independente de gênero. Este fenômeno, que se trata da complementação ou relação de duas ou
mais obras é denominado de “intertextualidade”. Para Rifatterre (1979), o conceito de intertexto
seria a percepção, pelo leitor, de relações entre uma obra e outra(s), justamente o que ocorre
quando se compara as duas obras analisadas neste artigo, tornando-se notório a relação entre elas,
e consequentemente, a intertextualidade presente.
Nesse destaque, nossa análise dará atenção a duas perspectivas de intertextualidade: a que
acontece entre o gênero textual e o tema de cada obra; a relação entre dois dos principais
personagens de ambas as obras: João Grilo e Parvo.

2. A RELAÇÃO ENTRE OS TEXTOS: O GÊNERO AUTO
Este diálogo entre produções literárias pode ser exemplificado em diversos aspectos das
obras “Auto da Barca do Inferno” e “Auto da Compadecida”. Após a leitura de ambas, pode-se
analisar a semelhança existente nas temáticas da religião, na caracterização social, econômica e
política, comprovando a grande influência do Teatro Vicentino sob Ariano.
Ambas as obras, a de Gil Vicente e a de Ariano Suassuna, pertencem ao mesmo gênero
literário, ou seja, são autos. De acordo com Patrice Pavis (2008, p.31), “autos são peças religiosas
alegóricas representadas na Espanha ou em Portugal por ocasião de Corpus Christi e que tratam de
problemas morais e teológicos”. O espetáculo era apresentado sobre carroças e mesclava farsas e
danças às escrituras sagradas, atraindo para si o público popular. Com isso, os autos se mantiveram
durante toda a Idade Média, tendo seu apogeu no Século de Ouro até sua proibição em 1765.
Dessa maneira, os autos tiveram grande influência sobre dramaturgos portugueses, como
Gil Vicente. O teatro do escritor português mostra, sobretudo em “Auto da Barca do Inferno”, o
conflito entre os vícios e as virtudes em uma série de peças em que ridiculariza as crenças
supersticiosas, as orações maquinais e as indulgências religiosas.
“Auto da Barca do Inferno" foi escrito em 1517, período de transição entre o Medievalismo
e o Renascimento. Devido a isso, podem-se encontrar elementos que enfatizam a religiosidade, mas
também outros que valorizam o ser humano. Neste auto, os personagens representam o clero, a
nobreza e o povo. Eles estão esperando a barca que os conduzirá ao céu, porém descobrem que o
Diabo aparece por lá. Assim, esta obra é uma versão popular da luta travada entre o bem e o mal,
estereótipo da ideologia cristã. Nela, o anjo e o demônio disputam as almas dos personagens e
somente o personagem Parvo e os quatro cavaleiros conseguem chegar até o Paraíso.
Assim, Suassuna, ao ser influenciado pela obra de Gil Vicente, constrói a intertextualidade
existente entre eles. Dessa maneira, Suassuna retoma as características de Gil Vicente e recolhe os
elementos de que precisava da cultura popular, resultando em uma magnífica síntese de duas
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tradições: a dos autos da era medieval e a da cultura nordestina, retomando o mote do julgamento
com efeito moralizante em relação à conduta dos personagens, estes provenientes do ambiente
nordestino e com marcas da cultura dessa região. Christiane Marques Szesz (2007, p.41) afirma que
“Suassuna prefere o termo "Romanceiro" por abranger a oralidade, aspecto típico dos cantadores
brasileiros”. O romanceiro seria, portanto, um modo de apropriação, ou nas palavras de Suassuna,
uma "transposição" ou "recriação brasileira" da cultura ibérica ou mediterrânea que foi exportada
para o Brasil no século XVI.

3. A RELAÇÃO ENTRE OS TEXTOS: CRÍTICA SOCIAL E PERSONAGENS
Gil Vicente mostra, principalmente em “Auto da Barca do Inferno”, uma sátira social,
ligando-se, de modo nítido, ao objetivo da edificação espiritual, quando trata da questão da
salvação. Dessa maneira, um mundo de certezas eternas, como o lugar reservado, no paraíso, para
os que foram humildes e caridosos no plano terreno, entra em conflito com um mundo transitório
de luxo e de prazeres. Além disso, os seus personagens desempenham um nítido papel de
representação social em todas as suas camadas - clero, nobreza, povo -, facilitando a realização de
uma crítica social por meio da inversão de valores.
Pouco mais de quatro séculos adiante, encontra-se na literatura brasileira o dramaturgo
paraibano Ariano Suassuna que, ao acatar a influência de Gil Vicente, adapta obras populares,
mergulhando-as nas origens culturais nordestinas e mesclando o regional com o universal. Com isso,
mostra em sua obra um povo religioso, acuado pela seca, atormentado pelo fantasma da fome e
em constante luta contra a miséria. Traça-se, então, o perfil dos sertanejos nordestinos e ressaltase, especialmente, a falta da moral católica, realizando, assim, um paralelo entre o Nordeste dos
anos 30 e a Idade Média.
Ariano Suassuna escreveu o “Auto da Compadecida” em 1955. São 438 anos que separam as
duas obras. No entanto, as características dos personagens João Grilo e Parvo são bem parecidas:
faz-se evidente que a irreverência de Parvo influencia Ariano na criação do personagem João Grilo,
formando uma espécie de parentesco entre ambos. Dessa forma, torna-se evidente essa
intertextualidade quando se analisam os diálogos a seguir:
Vem Joane, o Parvo, e diz ao Arrais do inferno:
Parvo:Hou daquesta!
Diabo:Quem é?
Parvo:Eu sou. É esta naviarra (grande barca) nossa?
Diabo:De quem?
Parvo: Dos tolos.
Diabo:Vossa. Entrai.
Parvo:De pulo ou de vôo? Oh, pesar de meu avô!
Soma: vim adoecer
E fui má-hora morrer,
E nela pera mim só.
Diabo: De que morreste?
Parvo: De quê? Samicas (talvez, porventura) de caganeira.
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Diabo: De quê?
Parvo: De caga-merdeira. Má ravugem (sarna)que te dê?
Diabo: Entra! Põe aqui o pé!
Parvo: Hou-lá, não tombe o zambuco(pequeno barco)!
Diabo: Entra, tolaço (superlativo de tolo) eunuco, Que se nos vai a maré!
Parvo: Aguardai, aguardai, hou-lá! E onde havemos nós d'ir ter?
Diabo: Ao porto de Lúcifer.
Parvo: Hã?
Diabo: Ao inferno! Entra cá.
Parvo: Ao inferno? Eramá (má hora)! Hiu! Hiu! Barca do cornudo, Pero Vinagre, beiçudo,
Rachador d'Alverca, hu-há! (VICENTE, 2006, p.29-30).

Nesse trecho, fica evidente que o Parvo dirige uma série de insultos ao Diabo, como: "dos
tolos", "beiçudo", "ravugem que te dê!". Da mesma forma, a irreverência do personagem Parvo se
mantém no texto “Auto da Compadecida”, de Suassuna (2005, p.137 e 158): "Eu logo vi que isso só
podia ser confusão desse catimbozeiro", e "cão".
O Parvo intervém na hora do julgamento do Anjo, no intuito de ironizar alguns dos
personagens que estão sendo julgados. A seguir está sendo representado algumas intervenções de
Parvo:
Parvo para o Frade: Andar, muitieramá! (em muita má hora) Furtaste esse trinchão, frade?
[trinchão-fatia grossa, provavelmente refere-se à Florença, sua amante].
Parvo para o Judeu: Furtaste a chiba (cabrita), cabrão? Pareceis-me vós a mim Gafanhoto
d'Almerim Chacinado em um seirão.[saco ou cesto]
Parvo para o corregedor: Beleguinis ubi sunt? Ego latinus macários. [Onde estão os agentes
de polícia que entregarão o Corregedor ao arrais da barca do inferno (VICENTE, 2006, p.38,
43, 49).

Da mesma maneira, no texto de Suassuna, aparece João Grilo que, assim como Parvo, vai
logo maldizendo o sacristão e Severino:
João Grilo ao Sacristão: Homem, que o diabo deve ser pior do que você, deve mas você
tinha uma ruindade bem apurada.
João Grilo para Severino: É mesmo, um sujeito ruim desse, só sendo filho de chocadeira!"
(SUASSUNA, 2005, p.131 e 146).

No entanto, João Grilo defende a todos pedindo apelação: "Parem, parem! Acabem com
essa molecagem!"... "É assim, de vez? É só dizer "pra dentro" e vai tudo? Que diabo de tribunal é
esse que não tem apelação?" (SUASSUNA, 2005, p.122).
No “Auto da Barca do Inferno” não existe o purgatório. O anjo os condena; simplesmente,
não existe a segunda chance, ou os personagens vão para o céu ou para o inferno. Já no “Auto da
Compadecida”, João Grilo é julgado por mentir e armar histórias, mas tem uma segunda chance de
vida. O papel da Compadecida no Auto é de advogada das almas. Ela intercede por todas,
principalmente por João Grilo, junto a Manuel. João Grilo recebe tratamento diferenciado porque
sua fé nas histórias que cria, mesmo sem saber, vem da proteção que recebe da Compadecida. É
essa convicção que o salva e que o faz ganhar uma nova oportunidade de Manuel, retornando à
vida e à companhia de Chicó. “Caberá a ele provar se essa oportunidade foi ou não bem
aproveitada” (LIMA, 2006, p.6).
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Assim, mesmo com algumas particularidades, é clara a relação entre tais personagens, os
quais se assemelham pela simplicidade, falta de objetivos maiores na vida e irreverência. Portanto,
fica explícito a partir da análise dos protagonistas que a escolha dos personagens no “Auto da
Compadecida” segue uma orientação já usada no “Auto da Barca do Inferno”.

4. CONCLUSÃO
Diante dos fatos abordados anteriormente, pode-se destacar, primeiramente, a importância
do teatro de Gil Vicente como influência na escrita de Ariano Suassuna, que retoma os elementos
do século XVI e adapta a sua época, caracterizando um estilo de gênero que foi tomado como base
para escrever o “Auto da Compadecida”, como foi apresentado nos tópicos acima. Esse fato mostra
que, ao longo dos anos as pessoas vivem em diversos contextos históricos e políticos que constituem
os mais diferentes cenários sociais. Entretanto, a partir do paralelo entre essas duas obras
analisadas nesse trabalho, pode-se perceber que pouco mudaram as características e valores que a
sociedade carrega nos diferentes tempos.
Além disso, foi através de elementos do teatro vicentino que Ariano Suassuna conseguiu
desenvolver uma de suas principais obras, a qual carrega consigo um rico conteúdo cultural, que
valoriza e mantém a identidade nordestina acesa diante do vasto campo literário brasileiro.
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RESUMO
Esta pesquisa tem como intuito analisar
como a
alguns contos e crônicas
felicidade é vista em
específicos. Sendo assim, pretendemos demonstrar
como a literatura é capaz de nos apresentar essas
diversas formas de ver o mundo e enxergar nossos
sentimentos. Nesse intuito, serão comparadas as obras
de Martha Medeiros “Felicidade Crônica” e “Feliz Por

nada”; e o livro “Felicidade
Clandestina” de Clarice
Lispector. É objetivo também demonstrar como cada ser
busca a felicidade, não uma única, mas de várias formas e
sentidos, com apenas um objetivo: o tão desejado “Ser
feliz” imposto pela sociedade e de como esta é proposta a
cada ser e de como é usada.

PALAVRAS-CHAVE: Contos, crônicas, sentimentos, sociedade

ANALYSIS OF MARTHA MEDEIROS BOOKS “FELIZ POR NADA”, “FELICIDADE
CRÔNICA” AND CLARICE LISPECTOR IN “FELICIDADE CLANDESTINA”
ABSTRACT
This research aims to analyze kinds of “happiness” present
in our society, comparing of Martha Medeiros books
“Felicidade Crônica” and “Feliz Por Nada”; The book
“Felicidade Clandestina” by Clarice Lispector. Another aim

is to demonstrat how each human being searches for
happiness, not only once, but with all senses and diversity,
with one single goal: the most desirable “being happy” as
an imposition by society and how it is proposed to each
human being as well how it is being used.

KEYWORDS: Chronicles, feelings, society, tales
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1. INTRODUÇÃO
Felicidade é ser feliz, ser feliz é felicidade. Ao lermos de primeira, não entendemos o porquê da felicidade, e o
porquê do feliz. Feliz é ser livre para uns; felicidade é ser preso em um abraço, ou, em um singelo refúgio. É
essa sensação que Martha Medeiros procura em "Felicidade Crônica", obra na qual ela fala peculiarmente de
sentimentos através de crônicas:
“Essa tal felicidade, mais procurada que bandido de história em quadrinhos e filho desaparecido, não
mora em um único endereço. Ela tem uma escova de dente em cada lugar. ” (MEDEIROS, 2014, p.15)
Neste artigo, será abordada também a obra de Martha Medeiros “Feliz Por Nada”, em que ela retrata
convivências com pessoas e consigo mesma, por meio de contos, especificamente cartas com datas. Em um
conto, ela fala que as pessoas só dizem que foram a algum lugar, se fotografarem o momento. Deixando de lado
o “viver” do momento e se importando em tirar fotos:
“Minhas duas últimas viagens ao exterior foram feitas sem máquina fotográfica ou celular na
bagagem”. Fui e voltei sem uma única foto, o que para muitos talvez signifique “ela não foi”. Mas fui.
“A vida também acontece sem provas documentais. ” (LISPECTOR, 2011, p. 24)
Entretanto, percebemos que a felicidade também pode ser clandestina. Clarice Lispector, nas diversas fases de
sua vida, retrata em seus contos como é bom viver uma felicidade clandestina; apaixonar-se por uma galinha é
de fato bizarro, contudo, ao lermos, vemos que tanto o conto no qual esse fenômeno é descrito como em outros
contos da escritora, podemos obter ensinamentos sobre como a felicidade pode acontecer de multiformas.
Através desses trechos iniciais, retirados das obras de Lispector e Medeiros, já podemos inferir o quanto a
literatura, quando aborda os sentimentos, organiza as formas caóticas presentes no interior do homem, pois,
como confirma Antônio Candido (2004), o texto literário atua em grande parte no inconsciente e no
subconsciente. Podemos dizer, inclusive, que a literatura tem grande valor na busca do equilíbrio humano, já
que “assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho durante o sono, talvez não haja
equilíbrio social sem a literatura” (CANDIDO, 2004, p.176),
Trilhando por esse caminho, feliz, segundo Lispector escreve, é quem sabe viver clandestinamente, e sem
medo de achar bizarro o seu amor. Nessa perspectiva, Martha e Clarice são autoras de inigualável
semelhança; porém, há que se perceber que enquanto uma é forte em suas palavras, fazendo com que
estas soem como aprendizagem; a outra é meiga e retrata um mundo capitalista de poucos que sabem
amar.
Podemos dizer, portanto, que os sentimentos abordados nesse artigo de cunho científico serão alegria,
amor e amizade, ou seja, substantivos abstratos que servem como canais para nos conduzir à
felicidade.
Ao tratarmos dessa temática, torna-se fundamental nos reportarmos a Sócrates (469 a.C./399 a.C.), quando
afirma que a felicidade é algo que seria o bem da alma, através da conduta justa e virtuosa. Ou seja, para
que uma pessoa seja feliz, segundo o filósofo, ela não precisa estar inteiramente satisfeita com desejos e
necessidades do corpo, mas com a alma. Essa forma de felicidade está claramente representada nos textos
que escolhemos para trabalhar nesse artigo e com esse intuito, iniciaremos nossa análise.
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2. MATERIAL E MÉTODOS
Este trabalho, de cunho científico, foi realizado a partir da leitura de três obras literárias. A saber: de Martha
Medeiros, “Felicidade Crônica” e “Feliz Por Nada” e de Clarice Lispector, “Felicidade Clandestina”. Após
empreender a leitura das obras, nossos olhares se debruçaram a procurar os tipos de felicidades vividas de
diferentes maneiras, em diferentes tempos e espaços, dentro dessas obras. Para entendermos melhor sob quais
perspectivas essa temática foi abordada pelas escritoras, empreendeu- se uma pesquisa acerca do contexto
histórico e pensamentos de alguns autores nos quais nos fundamentamos para escrever este artigo. A partir dos
estudos iniciais, pudemos concluir que, de acordo com a abordagem das obras por nós pesquisadas, a felicidade
é algo simples e que a literatura é um canal que o ser humano utiliza para expressar seus sentimentos e desabafar
acerca dos sentimentos que preenchem seu interior, aqui, no caso, a felicidade.

3. OS TIPOS DE FELICIDADES APRESENTADOS NAS OBRAS
3.1. Felicidade com amor
Amor. Simplesmente amor. Ou nem tão simplesmente. O amor existe e é para todos, porém, poucos sabem
amar. Mas, existe uma escola onde se aprenda a amar? É evidente que sim, não se encontra uma melhor do que
a vida. Nela, aprendemos o real significado, a verdadeira importância desse sentimento. Desprezando a forma,
o alguém e a intensidade. Afinal, não há intensidade correta para amar. Tudo, no âmbito do amor, é incorreto
ou bizarro, como Clarice apresenta em seu livro “Felicidade Clandestina”, no conto “Uma história de tanto amor”.
Na história, uma menina se apaixona por uma de suas duas galinhas. Em decorrência disso, ela não consegue
conceber a ideia de comê-las, justamente pelo fato do intenso sentimento existente:
“A menina era uma criatura de grande capacidade de amar: uma galinha não corresponde ao amor que
se lhe dá e, no entanto, a menina continuava a amá-la sem esperar reciprocidade. Quando soube o que
acontecera com Petronilha passou a odiar todo o mundo da casa, menos sua mãe que não gostava
de comer galinha e os empregados que comeram carne de vaca ou de boi. O seu pai, então, ela mal
conseguiu olhar: era ele quem mais gostava de comer galinha. Sua mãe percebeu tudo e explicou-lhe:
“Quando a gente come bichos, os bichos ficam mais parecidos com a gente, estando assim dentro de nós.
Daqui de casa só nós duas é que não temos Petronilha dentro de nós é uma pena. ” (LISPECTOR, 1998,
p.142).
Após um tempo, a menina ganhou outra galinha, Eponina, e então aprendeu o real significado desse sentimento,
ignorando uma parte do romantismo para ser realista:
“O amor por Eponina: dessa vez era um amor mais realista e não romântico; era o amor de quem já sofreu
por amor. E quando chegou a vez de Eponina ser comida, a menina não apenas soube como achou que
era o destino fatal de quem nascia galinha. ” (LISPECTOR, 1998, p.142).
Com a lição da sua mãe, aprendera que mesmo depois de comer a galinha, continuaria amando-a. Fazendo assim,
deu a entender ao leitor que o amor atravessa barreiras, ele suporta tudo, enfrenta as maiores dificuldades. E a
menina compreendeu que todos um dia irão morrer e que certas coisas na vida são inevitáveis:
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“Mas a menina não esquecera o que sua mãe dissera a respeito de comer bichos amados: comeu Eponina
mais do que todo o resto da família, comeu sem fome, mas com um prazer quase físico porque sabia
agora que assim Eponina se incorporaria nela e se tornaria mais sua do que em vida. ” (LISPECTOR,
1998, p.143).
A partir da análise desses trechos de “Felicidade Clandestina”, podemos nos compadecer ou até participar da
dor da garotinha que sofria de um amor sincero pela galinha e temia por sua morte e percebemos que o contato
humano com o mundo da fantasia é garantido pelos nossos próprios mecanismos psicológicos através dos
sonhos e devaneios, atestando sua importância para o equilíbrio psicológico do ser humano. Nesse sentido, fica
evidente o quanto necessitamos do acesso à literatura para entendermos nossos sentimentos. Nesse artigo,
falando especificamente sobre a felicidade e como ela é vista em determinadas obras literárias, podemos
relacionar estas palavras às de Candido (2004) quando defende a ideia da relação da literatura com os direitos
humanos, pois a leitura do texto literário corresponderia para ele, a uma necessidade universal que deve ser
satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão do
mundo ela nos organiza, nos liberta do caos e portanto nos humaniza. Negar a fruição da literatura é mutilar
nossa humanidade (CANDIDO, 2004, p.186).
Além disso, a literatura nos possibilita não apenas uma visão mais ampla, mas visões múltiplas do mundo, o que
é muito importante para a formação crítica humana, conforme veremos a seguir em duas obras de Marta
Medeiros, ou seja, seremos apresentados a outras maneiras que a literatura nos apresenta esse sentimento
justamente porque “quanto mais facetada se educar a receptividade, quanto mais móvel for, quanto mais
superfície oferecer aos fenômenos, tanto mais mundo o homem percebe” (SCHILLER, 1991, p.81-82). E essa é
uma das funções da literatura: nos apresentar possibilidades diversas de enxergar o mundo e nossos
sentimentos.

3.2. Felicidade maternal
Diferente de Clarice, Martha em uma de suas crônicas exibida na obra “Felicidade Crônica”, retrata outra
forma de amor, nem um pouco estranho, o grandioso amor materno. Existem mães de todo tipo; loiras,
morenas, altas, baixas, médias, cafonas, vaidosas, estudiosas, esforçadas. Mas, independentemente das
peculiaridades, são mães, e o dever de respeitar e amar vai além dos defeitos. Há quem diga que é “um
anjo da guarda”. Sendo assim, para ela, a felicidade pode ser encontrada em um abraço maternal ou até
mesmo em um cuidado extremo e isso fica explícito, por exemplo, no trecho que segue:
“Mãe é de outro mundo. É emocionalmente incorreta: exclusivista, parcial, metida, brigona, insistente,
dramática, chega a ser até corruptível se oferecer em troca alguma atenção. Sofre no lugar da gente, se
preocupa com detalhes e tenta adivinhar todas as nossas vontades, enquanto o mundo propriamente
dito exige eficiência máxima, seleciona os mais bem-dotados e cobra caro pelo seu tempo. Mãe é de
graça. ” (MEDEIROS, 2014, p.169).
Outra questão delicada em relação ao amor materno e q u e é tocada na obra de Medeiros é sobre quão ingratos
são os filhos, principalmente os adolescentes. O texto fala que eles não compreendem o tamanho do amor
materno, um amor que, obviamente, só as mães podem decifrar. Mas por que não ser/estar feliz o suficiente
com aquela que te deu à luz, te protegeu e sempre protegerá das armadilhas da vida? Não é o s u f i c i e n t e ?
Pois bem, elas possuem o m e l h o r colo do mundo, o mais confortável abraço e mesmo que não enxergamos,
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elas têm os melhores conselhos. A mãe é o centro do universo do filho, tudo gira em torno de suas respostas.
É indispensável salientar que sem elas, será difícil experimentar uma felicidade completa. Além disso, apesar
de existirem muitas, nenhuma será como a sua e elas sempre amarão os filhos sem interesses escusos e
ficarão felizes apenas com a sua felicidade. Esta é uma característica virtuosa das mães e, conforme disse
(Séneca, 2008:59), “a verdadeira felicidade está na virtude”. Leiamos um trecho de “Felicidade Crônica” que
corrobora com as afirmações acima:
“Mãe pode fazer papel de padre, de psiquiatra, de irmã, de filha, mas se sai bem mesmo é no papel de
mãe, atenta e presente, mesmo quando longe. Trabalhem, caríssimas mães, festeiem, viajem,
namorem, estudem, caminhem, divirtam-se. Maternidade não é tudo. Mas continuem ligando para saber
se a gente chegou bem e m casa. ” (MEDEIROS, 2014, p.167).

3.3. Felicidade renovada
Martha aborda essa renovação em duas crônicas e em cada uma delas ela mostra que é possível cada ser
permitir a vinda de novas e melhores formas de estar de bem consigo, deixando para trás seus medos. Em suas
obras, ela deixa transparecer que a euforia que acontece em cada um de nós desvenda os mistérios que nos
impedem de tentar vivenciar um motivo inédito. Em geral, isso ocorre pelo medo do alvo não ser certeiro; do
público não aceitar sua maneira de atuar na nova vida; e até mesmo por causa do risco da própria pessoa não
tolerar a recente transformação. Nesse caso, a autora sugere que nos permitamos mudar e se porventura, o
resultado for negativo, busquemos um novo caminho para trilhar. Este conselho fica claro adiante:
“Fazer diferente, impressionar. Nada de ser lírico, nada de ser cru, transgrida, provoque a cri ́tica,
provoque o público, não caia no gosto popular, não seja excêntrico, não seja petulante, não seja o
mesmo, não tenha estilo, não finja ser o que não é, não seja excessivamente confessional. ”
(MEDEIROS, 2014, p.41).
Através das palavras dessa obra literária, podemos confirmar o que nos ensina Cândido quando constata que a
obra literária: significa um tipo de elaboração das sugestões da personalidade e do mundo que possui autonomia
de significado; mas que esta autonomia não a desliga das suas fontes de inspiração no real nem anula a sua
capacidade de atuar sobre ele. (CANDIDO, 1972, p.806).

3.4. Ser feliz em coisas simples
“Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas
depois abri-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa, adiei ainda mais indo
comer pão com manteiga, fingi que não sabia onde guardara o livro, achava-o, abria-o por alguns instantes.
Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. ” (LISPECTOR, 1998, p.12).
O conto do livro “Felicidade Clandestina”, que dá o ti ́tulo ao mesmo, representa como este sentimento pode ser
furtivo em alguns momentos. Como mostra na história, a menina descobre que ela tornara sua felicidade
clandestina, pois n ã o queria se d e s f a z e r d o l i v r o q u e lhe f o i emprestado sem prazo de entrega,
fazendo com que nem ela mesma tenha a convicção de que aquele sentimento pode acabar. Sendo assim,
ela finge que o esquece, para cada vez que o ler, possa redescobrir seu amor por ele. Mas, afinal, a idade da
garota tem a ver com o sentimento?
A idade estaria relacionada com a felicidade que ela sente em ter o livro nas suas mãos? É uma questão delicada
para se responder. O que de fato é importante perceber, é que a imagem da felicidade no texto literário é
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assim, partindo do raciocínio de Lakoff, uma grande metáfora do tempo e do espaço em que se vive e ainda
podemos acrescentar que nesse tempo e espaço metafóricos c a d a personagem faz brotar, à sua maneira,
formas distintas de contentamento, seja nas coisas mais simples ou nas mais complicadas. No caso da garota,
ela se contenta apenas com um livro que para muitos não é de suma importância, mas, para ela, teve grande
valor, conforme comprovaremos através do fragmento abaixo:
“A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já p r e s s e n t i a . Como
demorei! Eu vivia no ar… Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes sentavame na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não
era mais uma menina com um livro: era uma mulher com o seu amante. ” (LISPECTOR, 1998, p.12).
Do mesmo modo, Martha expõ e em “Felicidade Crônica” essa simplicidade:
“Nas últimas semanas, meus dias foram salvos por detalhes. Uma segunda-feira valeu por um programa
de rádio que fez um tributo aos Beatles que me transportou para minha adolescência e me fez querer
dividir aquele momento com pessoas que são importantes para mim. Na terça, meu dia não foi em
vão porque uma pessoa que amo recebeu um diagnóstico positivo de uma doença que poderia ser mais
séria. Na quarta, o dia foi ganho porque o aluno de uma escola me pediu para tirar uma foto com
ele. Na quinta, uma amiga que eu não via há meses ligou me convidando para almoçar. Na
sexta, o dia não partiu inutilmente só por causa de um cachorro-quente. E assim correm
os dias, presenteando a gente com uma música, um crepúsculo, um i n s t a n t e especial que
acaba compensando 24 horas banais. ” (MEDEIROS, 2014, p.23 e 24).
De fato, para grande parte das pessoas, há prevalência de que só é encontrado o prazer de estar feliz com
grandes realizações, deixando escapar a simplicidade existente nas coisas do dia-a-dia, fazendo assim com que
sua vida perca a graça, privando a entrada de bons sentimentos presentes em pequenos gestos. O conto nos
permite inferir que, feliz é aquele que dá boas vindas a todas as formas de contentamento, tornando sua vida
mais interessante por deixar a simplicidade ser a raiz da grande árvore, chamada: felicidade.

3.5. (Fé)licidade
Segundo os trechos que analisaremos a seguir, fascinantes são as formas através das quais Deus faz com que
p e r c e b a m o s s u a p r e s e n ç a : quando estamos t r i s t e s e afogados e m n o s s a s p r ó p r i a s
l á g r i m a s ; quando perdemos alguém querido; adorando-o ou fazendo o bem para o próximo. Enfim, são
milhares de maneiras, que revelam o quanto Ele nos torna felizes e que ape n as Ele, somente Ele, tem o segredo
de conhecê-las tão bem. Nessa perspectiva, in fe liz e s são os que impossibilitam a invasão do amor de Deus
para dentro de si. Estar em paz consigo é quando Ele mostra o quanto somos capazes de sermos os
proprietários da felicidade, que adquirimos quando o conhecemos e recebemos a sua sublime visita. Em uma
crônica do livro “Felicidade Crônica”, a autora propõ e essa felicidade:
“Fiquei com essa frase retumbando na minha cabeça. De fato, Deus não está em promoção, se exibindo
por aí. Ele escolhe, dentro do mais rigoroso critério, os momentos de aparecer pra gente. Não sendo visível
aos olhos, ele dá preferência à sensibilidade como via de acesso a nós. Eu não sou uma católica
praticante e ritualística – não vou à missa. Mas valorizo essas aparições como se fosse a chegada
de uma visita ilustre, que me dá sossego à alma. Quando Deus aparece pra você? Pra mim, ele aparece
sempre através da música, e nem precisa ser um Nelson Freire. Pode ser uma música popular, pode ser
algo que toque no rádio, mas que me chega no momento exato em que preciso estar reconciliada
comigo mesma. De forma inesperada, a música me transcende. Deus me aparece nos livros,
em
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parágrafos que não acredito que possam ter sido escritos por um ser mundano: foram escritos por
um ser mais que humano.” (MEDEIROS, 2011, p.6).
Já através de um conto, Clarice mostra essa felicidade de uma maneira diferente. Nele, a protagonista está
em paz e sentindo um imenso amor por Deus, tão grande que ela compara com o materno:
“Eu ia andando pela Avenida Copacabana e olhava distraída edifícios, nesga de mar, pessoas, sem pensar
em nada. Ainda não percebera que (...) estava era de uma atenção sem esforço, estava sendo uma
coisa muito rara: livre. (...) Tive então um sentimento de que nunca ouvi falar. Por puro carinho, eu me
senti a mãe de Deus, que era a Terra, o mundo.” (LISPECTOR, 1998, p.41).
Contudo, após quase pisar em um rato morto, essa admiração por Ele, por alguns instantes se vai, ela desconta
sua frustação no Deus em que ela havia elaborado, uma criação daquilo que ela não aceitava em si, tendo-o
como um refúgio para suas limitações, se apavorando com sua própria rejeição, assim se protegendo e
culpando alguém pela bagunça feita em sua vida:
“Porque enquanto eu amar a um Deus só porque não me quero, serei um dado marcado, e o jogo de minha
vida maior não se fará. Enquanto eu inventar Deus, Ele não existe.” (LISPECTOR, 1998, p.45).
Conclui-se que, a maravilha que sentira era falsa, pois criara um mundo inexistente apenas para satisfazer suas
vontades, reconhecendo assim, que descontara em Deus algo que não era correto ser julgado.

3.6. Felicidade capitalista
Esta tão comentada forma de contentamento, Martha aborda de uma maneira bem direta em sua crônica. Em
contrapartida, este tema não é abordado na obra “Felicidade Clandestina“ de Clarice. Sobre ele, Martha escreve
que:
“O texto da contracapa diz que uma pessoa gentil terá mais oportunidades de se tornar feliz, rica, bemsucedida e realizada, e que o livro fornecerá soluções imediatas e de longo prazo para
os interessados em se tornarem seres humanos melhores. Foi tudo que li até agora, a contracapa,
e não vou adiante. Primeiro, porque tenho uma pilha de outros livros me aguardando, e em segundo
lugar, porque já sou gentil. Nem sabia que sendo gentil eu poderia ficar rica, feliz, bem sucedida e essa
coisa toda. Sou gentil simplesmente porque acho mais fácil do que ser grosseira. Despende menos
energia. E também porque não vejo graça em magoar as pessoas. Até aí, estou no padrão. O que
ninguém nos ensina é que gentileza demais pode, por incrível que pareça, também ser um defeito, e
dos graves.” (MEDEIROS, 2011, p.8).
Há quem diga que dinheiro traz felicidade. Talvez traga mesmo, mas é insuficiente para se ter uma boa
vida. Do que adianta possuir uma boa condição financeira, se faltam bons amigos, amor-próprio, Deus, um amor
e as demais coisas que são essenciais? Geralmente, dá-se preferência aos bens materiais ignorando muitas vezes
as coisas verdadeiramente importantes do dia -a dia. Algumas pessoas chegam a menosprezar os que menos o
possuem, deixando de acreditar que o importante são os sentimentos, como a felicidade, e não bens materiais.
Esta felicidade, tão comentada, de leste a oeste, norte a sul, é para todos, basta cada um acreditar que pode
conquistá-la.
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4. CONCLUSÕES
É difícil conceituar a felicidade, mesmo aquela apresentada nas obras literárias aqui analisadas. Através dos
anos, dos filósofos, da cultura e da sociedade estudada, foi ficando complicado refutar a necessidade de tutela
fundamental da busca à felicidade, considerando-se a subjetividade da questão. Entretanto, temos na literatura
um dos objetos de conhecimento fundamentais no processo do alcance desse fim, que não deixa de passar pela
construção contínua da formação humana.
Nesse sentido, entendemos que contribuímos, através da análise de como a felicidade é vista nessas três obras,
para a discussão dessa temática que inquieta a tantos leitores, tanto por seu teor tão subjetivo quanto por
garantir-lhe o direito de fazer seus próprios juízos sobre os fatos, permitindo a criação de suplementos de leitura,
na acepção de Iser (1999) e abrindo assim, novos horizontes literários.
Por fim, temos consciência que nossos estudos ainda não estão incluídos, pois é iminente a necessidade de
aprofundar o conhecimento dos fatores relacionados à felicidade os quais são abordados pela literatura.
Contudo, acreditamos que esse estudo inicial tenha funcionado como um norte de caráter introdutório à nossa
produção científica.
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RESUMO
Este artigo foi desenvolvido no intuito de analisar a obra
O Pequeno Príncipe de Antoine de Saint-Exupéry, como
elemento reflexivo para a sociabilidade humana, através
da categoria Amor, embora não chegando a uma
definição concreta sobre, em contraponto a uma
sociedade centrada na tecnologia, no consumo, porém
fragilizada, fragmentada, nas suas relações humanas. Os
seres humanos estão dando mais importância a
relacionamentos que se estabelecem por laços
momentâneos, frágeis e volúveis que podem,
facilmente, ser desmanchados a qualquer momento . Em

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

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

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

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

KEY-WORDS: Sociability; to captivate; love; society. ties.
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1. INTRODUÇÃO
Todos os dias, alguém que habita o planeta terra tem dúvidas sobre o tão falado e decantado
amor. Os pensamentos se entrelaçam não somente com os indivíduos – através do seu senso
comum - mas também com psicólogos, sociólogos, antropólogos que estudam os
relacionamentos humanos.
Claramente, as questões que nos levam a amar evoluem, a cada dia, por meios de
questionamentos que nos proporcionam até algumas respostas. Uma pessoa que sente atração
ou até mesmo gosta do que o outro proporciona, diz amar a mesma ou se sente cativado por
esta. E assim, criamos vários questionamentos sobre o que realmente podemos dizer que é
amor. Sobretudo, há quem afirma, também, que o amor é algo que conseguimos viver sem.
Embora não tendo uma definição concreta sobre o amor, suas nuances, suas reações, neste
artigo, podemos vislumbrar esta categoria que existe no ser social, estabelecendo vínculos,
criando, dando um nexo constitutivo às relações humanas, em meio a uma sociedade tão
fragmentada.
Desta forma, o objetivo do trabalho consiste na análise crítica da obra O Pequeno Príncipe de
Antoine de Saint-Exupéry, ancorados pelas obras Amor Líquido, Vida para Consumo de Zygmunt
Bauman e A Resistência de Ernesto Sábato, como elemento reflexivo para a sociabilidade
humana, em contraponto a uma sociedade centrada na tecnologia, no consumo, porém
fragilizada, fragmentada, nas suas relações humanas.

2. MATERIAS E MÉTODOS
A base deste artigo se fundamenta no livro O Pequeno Príncipe de Antoine de Saint-Exupéry. O
Pequeno Príncipe não é um livro para crianças - como grande parte das pessoas pensam – mas
traz um título mágico, até certo ponto, sonhador, que conta a história de uma criança feliz que
surge da solidão, do próprio Exupéry para reconhecer cada um de nós, abrir nossa alma, para
explicar-nos, de forma metafórica, o segredo do deserto, da felicidade, dos laços de amizade, de
amor, mesmo em meio ao mundo onde vivemos.
Existem livros que, invariavelmente, transformam os seus leitores. Esta obra de Exupéry, sem
dúvida, é um destes livros que permite uma experiência única com a leitura, pois descobrimos,
por meio dela, que cada um de nós traz um “pequeno príncipe” exilado de seu planeta, onde a
infância é este grande território, este refúgio consolador para o qual que retornamos e nos
reconhecemos em nossa essência.
Desta forma, o propósito deste artigo é analisar a obra O Pequeno Príncipe tendo por objetivo
reconhecê-la como instrumento reflexivo para a sociabilidade humana, em contraponto a uma
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sociedade voltada para a tecnologia, para o consumo e que, ao mesmo tempo, é fragilizada,
fragmentada, nas suas relações humanas.
Para tanto, esta discussão se apoia, a partir de um referencial teórico formado pela obra Amor
Líquido em que seu autor Zygmunt Bauman investiga porque as relações humanas estão cada vez
mais flexíveis, gerando níveis de insegurança que só tendem a aumentar, pois as pessoas não
sabem mais como manter um relacionamento de longo prazo, não apenas nas relações
amorosas, nos vínculos familiares, mas também entre os seres humanos de forma geral.
Também está vinculada à reflexão, a obra A resistência do autor argentino Ernesto Sabato que
busca incitar o leitor à resistência a tudo àquilo que afasta o homem do diálogo com os outros
homens, propondo como armas o afeto interpessoal, a solidariedade, a defesa da liberdade de
pensamento e imaginação, como também uma segunda obra de Bauman: Vida para Consumo.
Neste livro, o sociólogo polonês aponta como as relações humanas, a partir do que ele vai
chamar de sociedade de consumidores, se constituem. De um lado, a mercadoria como centro
das práticas cotidianas. De outro, uma orientação permanente para que o modelo de conduta
das pessoas seja sempre articulado através do ato de consumir.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Todo o princípio de desenvolvimento deste artigo, gira em torno de uma determinada passagem,
em que o principezinho e a raposa falam sobre a necessidade de se criar laços:
- Quem és tu? perguntou o principezinho. Tu és bem bonita...
- Sou uma raposa, disse a raposa
- Vem brincar comigo, propôs o principezinho. Estou tão triste
- Eu não posso brincar contigo, disse a raposa. Não me cativaram ainda.
- Ah! desculpa, disse o principezinho.
Após uma reflexão, acrescentou:
- Que quer dizer "cativar"?
- Tu não és daqui, disse a raposa. Que procuras?
- Procuro os homens, disse o principezinho - Que quer dizer "cativar"?
- Os homens, disse a raposa, têm fuzis e caçam. É bem incômodo! Criam galinhas
também. É a única coisa interessante que eles fazem - Tu procuras galinhas?
- Não, disse o principezinho. Eu procuro amigos. Que quer dizer "cativar"?
- É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa “criar laços”.
- Criar laços? (EXUPÉRY, 2009, p. 36)

Mas, como criar laços em uma sociedade cada vez mais individualista, apressada e fragmentada?
Cativar o outro é cada vez mais desafiador porque não costumamos “perder tempo” com o
outro. As pessoas não mais esperam que o outro “venha às três da tarde” porque têm dias que a
Internet não funciona, o WhatsApp fica bugado, o sinal da telefonia celular está ruim.
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Certamente, se pudéssemos, faríamos como o príncipe e a raposa, mas não podemos esperar
pelo outro, é preciso ir ao seu encontro, senão ele nunca vem. Mesmo com uma interrogação em
nossa cabeça, ir ao encontro, criando laços e cativando por outras maneiras porque a velocidade
tecnológica nos impõe essa condição. Entretanto, há uma dificuldade, em se perpetuar vínculos,
no mundo atual:
Quantas lágrimas há por trás das máscaras! Quanto mais perto o homem estaria do
encontro com outro homem se nos aproximássemos uns dos outros nos assumindo
como necessitados que somos, em vez de nos fingirmos fortes. Se parássemos de nos
mostrar autossuficientes e nos atrevêssemos a reconhecer a grande necessidade que
temos do outro para continuar vivendo, como mortos de sede que somos na verdade,
quanto mal poderia ser evitado (SABATO, 2008, p. 61)

Mas, como posso, conhecer, amar o outro se não me achego a ele? Certamente, alguns nos
decepcionam, outros - em um belo dia - se afastam; outros, permanecem sempre, independente
de qualquer coisa; Isto ocorre, justamente, por esse comprometimento ou não com o outro. Esse
comprometimento, essa “perda de tempo” com o outro contribuiria para vivenciar esta
sociabilidade tão latente, no tecido textual de O Pequeno Príncipe, mas tão difícil diante da
fragilidade das relações humanas, hoje em dia. Em uma passagem clássica do livro, Exupéry
(2002) nos ensina:
Eis o meu segredo. É muito simples: só se vê bem com o
coração. O essencial é invisível para os olhos.
- O essencial é invisível para os olhos, repetiu o principezinho, a fim de se lembrar.
- Foi o tempo que perdeste com tua rosa que fez tua rosa tão importante.
- Foi o tempo que eu perdi com a minha rosa... repetiu o principezinho, a fim de se
lembrar.
- Os homens esqueceram essa verdade, disse a raposa. Mas tu não a deves
esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu és
responsável
pela rosa... (EXUPÉRY, 2009, p. 38)

Diz Bauman (2004, p. 47) que “amar o próximo como amamos a nós mesmos significaria então
respeitar a singularidade de cada um, o valor de nossas diferenças, que enriquecem o mundo que
habitamos em conjunto e assim o tornam um lugar mais fascinante e agradável, aumentando a
cornucópia de suas promessas”.
É inegável que O Pequeno Príncipe traz um amor mais sentimentalista, até certo ponto, utópico,
porque não dizer ingênuo, pois Exupéry resgata, através da figura do principezinho, essa
condição de um ser humano mais sociável, amoroso, gentil, o que é cada vez mais difícil de
observar em nossa sociedade tão competitiva, consumista. Sobre esta sociedade consumista e
cada vez mais individualizada, afirma Bauman (2006):
O ambiente existencial que se tornou conhecido como “sociedade de consumidores”
se distingue por uma reconstrução das relações humanas a partir do padrão, e à
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semelhança, das relações entre os consumidores e os objetos de consumo. Esse feito
notável foi alcançado mediante a anexação e colonização, pelos mercados de
consumo, do espaço que se estende entre os indivíduos – esse espaço em que se
estabelecem as ligações que conectam os seres humanos e se erguem as cercas que os
separam. (BAUMAN, 2006, P. 17)

Há um consumo, sem necessidade, como válvula de escape para a solidão, para a falta do outro,
e, assim, buscamos a “felicidade” em coisas desprezíveis, efêmeras, deixando de lado as pessoas,
o contato humano. Sabato (2008) nos diz que “estamos tão desorientados, que achamos que
satisfazer-se é ir às compras. Um luxo verdadeiro é um encontro humano. Satisfações
verdadeiras são aquelas que embargam a alma de gratidão e nos predispõem ao amor” (p. 57).
Esta afirmação de Sabato atesta que as pessoas se preocupam mais com as grifes, as marcas,
tudo aquilo que “coisifica” o homem e que, ao contrário do que ele pensa, o torna mais um na
multidão e se completa com este trecho do livro de Exupéry (2009) que ironiza este padrão de
valor pregado pela sociedade: “Ele fizera na época uma grande demonstração da sua descoberta
num Congresso Internacional de Astronomia. Mas ninguém lhe dera crédito, por causa das
roupas que usava. As pessoas grandes são assim” (EXUPÉRY, 2009, P. 8). Isto demonstra que a
busca - pelo homem moderno - em ser feliz, se generaliza, encontra eco, por exemplo, na
estética do corpo, inclusive por pessoas mais velhas que se tratam mais, cuidam do seu corpo –
não só como questão de saúde -, mas para manter uma melhor aparência e, assim, vamos
vivendo de aparências, cada vez mais presos a nós mesmos, isolados do outro.
Entretanto, nunca estamos ou, às vezes, pensamos nunca estarmos sozinhos. Pensamos, pois
prevalece a máxima do “alguém na multidão”, em que tenho muitos perto de mim, mas ninguém
do meu lado, junto comigo. Nas redes sociais, no Facebook (principalmente), vários amigos, mas
poucos foram cativados, com poucos tenho laços criados; Assim, nos decepcionamos com as
pessoas, restando-nos a saudade misturada com certo rancor e não se percebe que esta
condição foi imposta, justamente, por essa fragilidade na relação que foi construída. Este trecho
de O Pequeno Príncipe alerta-nos para o valor da amizade:
Confessou-me ainda: Não soube compreender coisa alguma! Devia tê-la julgado pelos
atos, não pelas palavras. Ela me perfumava, me iluminava ... Não devia jamais ter
fugido. Deveria ter-lhe adivinhado a ternura sob os seus pobres ardis. São tão
contraditórias as flores ! Mas eu era jovem demais para saber amar. (EXUPÉRY, 2009,
p. 17)

Esta questão problematizada, em torno da amizade, do amor entre duas pessoas, por exemplo,
suscita a seguinte questão: como criar laços em uma sociedade cada vez mais individualista,
apressada e fragmentada? Ora, comprova-se que está cada vez mais difícil criar um laço, com
quem quer que seja, em uma sociedade tão individualista. Cativar, realmente, está se tornando
quase impossível, já que as pessoas estão “amando” mais os objetos do que outras pessoas,
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afastando- se, assim, do nosso mundo e indo para o seu “mundo”. De acordo com Bauman
(2006):

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

O amor criado pela sociedade atual (a qual, Bauman, denomina de modernidade líquida) tira a
responsabilidade de relacionamentos sérios e duradouros, pois, deixamos de nos importar com o
próximo e passamos a importar somente conosco, de forma que “tragicamente, o homem está
perdendo o diálogo com os demais e o reconhecimento do mundo que o rodeia, quando é nele
que se dá o encontro, a possibilidade do amor, os gestos supremos da vida” (SABATO, 2008).
Exupéry, por meio deste trecho - em que fala o principezinho – nos alerta sobre este
comprometimento que gera a possibilidade do amor:
Minha rosa, sem dúvida um transeunte qualquer pensaria que se parece convosco. Ela
sozinha é, porém, mais importante que vós todas, pois foi a ela que eu reguei. Foi a ela
que pus sob a redoma. Foi a ela que abriguei com o pára-vento. Foi dela que eu matei
as larvas (exceto duas ou três por causa das borboletas). Foi a ela que eu escutei
queixar-se ou gabar-se, ou mesmo calar-se algumas vezes. É a minha rosa. (EXUPÉRY,
2009, p. 37)

O que o pequeno príncipe busca, com o seu coração, é a verdade dos seres, a presença do outro.
Realmente, só se conhece o que se ama. Este amor é dom de si que implica em sofrimento,
renúncia e sacrifício. Não há dúvida que existe amor suficiente para cada ser, tornamos a
manifestá-lo, a cada dia, em pensamentos e ações. Entretanto, cada um tem uma maneira
própria de amar. Exupéry (2009) revela a profundidade do amor e reconhece o que é
ultrapassado, efêmero, provisório, causando uma angústia por, ao mesmo tempo, desejar amar e
sentir-se desencantado com o mundo que o rodeia.
Este desencanto se justificaria, ainda mais, neste tempo, em que as pessoas estão sendo tratadas
como itens de consumo, acessórios afetivos para a melhor ocasião, como um produto
descartável ou, em certas situações, como peça defeituosa que se não agrada ou não funciona
como esperado se efetua a troca.
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4. CONCLUSÃO
Amor não tem idade, cor, espécie e raça. Amor é uma oportunidade de expressar afeto, carinho,
admiração por alguém; é está bem consigo, não só de mente, mas de corpo, melhorando assim o
modo como se vive. Há ainda, quem se fecha, incapaz de evoluir, restando assim solidão, vazio e
tristeza que só irá passar se colocar ou substituir algo neste vazio, como foi visto nos trechos de
Vida para consumo.
Necessita-se, também, rechaçar a imagem, estereotipada, imposta pela sociedade - mais
precisamente pela mídia - a respeito de que só podemos ser felizes se existir o amor, mas, que
espécie de amor? Este amor volúvel, líquido? As relações se findam, com a mesma velocidade
com que começam e as pessoas pensam terminar com um problema eliminando seus vínculos,
entretanto, só criam mais problemas e anseiam pela felicidade.
Basta ver, então, que se a felicidade não existisse, o amor não existiria, assim como, não
existiriam os laços humanos, as amizades, a solidão e os pensamentos que nos levam a nos
questionar frequentemente.
Assim, conclui-se que não se pode generalizar o amor. Amor não é um tesouro perdido, mas,
também não está estampado em banca de revista, pois tem que se que aprender a achá-lo e dele
fazer um laço que não desfaça com facilidade, pois como visto nesta pesquisa, criar laços
transforma as pessoas e, consequentemente, muda a sociedade.
Portanto, à espera desta mudança de mentalidade, se encontram muitos de nós que,
desapontados, nos relacionamos com os outros pela internet - até mesmo como uma tentativa
de não encarar a sociedade lá fora - nos mascaramos atrás das redes sociais e criamos uma nova
personalidade, para tentar transparecer uma vida, aparentemente, feliz.
Porém, como nos diz Sabato (2008) “se há uma coisa que não falha, e é a convicção de que unicamente - os valores do espírito podem nos resgatar deste terremoto que ameaça a condição
humana” e são estes valores que, por meio desta pesquisa, a obra de Saint-Exupéry faz saltar aos
nossos olhos, o que convenhamos mais nos parece um manual – mais do que necessário – para
estes tempos líquidos, em que nada é feito para durar.
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RESUMO
Esta pesquisa busca analisar, no livro A Hora da Estrela,
publicado em 1977, pela autora Clarice Lispector, a
imagem do migrante nordestino, esta retratada na obra
através da história de Macabéa – nordestina, retirante e
desajustada em seu novo lar. Essa mesma imagem
discriminada, marginalizada e estereotipada dos
nordestinos transmitida pela mídia e pelos habitantes de
outras áreas se perpetua até os dias atuais. Procuramos

expor o papel da literatura como fonte de discussão
social, focando no gênero narrativo e no romance como
crítica à sociedade, analisando a personagem principal da
obra estudada e os conflitos que a permeiam. Para tal,
utilizamos a pesquisa exploratória, embasando-nos nas
teorias de Albuquerque Jr. (2011), Gancho (1991),
Severino (2007) e Cavalcante (2011).

PALAVRAS-CHAVE: Clarice Lispector, Macabéa, migrante, nordestino.

The look of Clarice Lispector about the northeastern migrant of the seventies in
the work The Hour of the Star.
ABSTRACT
This research seeks analyse, on the book The Hour of the
Star, published in 1977, written by Clarice Lispector, the
image of the northeastern migrant, this is depicted at
work through history of Macabéa – northeastern,
immigrant and maladjusted in your new home. This same
discriminate, marginenalized and stereotyped image of
the northrastern transmitted by the media and by the
habitants from other areas perpetuates to the presente.

We seek to exhibit the role of literature like source of
social discution, focusing on narrative genre and
romance as criticismo of society, analysing the main
character of the studied work and the conflicts that
permeates. For such, we use the exploratory research,
we based on the theories of Albuquerque Jr. (2011),
Gancho (1991), Severino (2007) e Cavalcante (2011).

KEYWORDS: Clarice Lispector, Macabéa, migrant, northeastern.
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1 INTRODUÇÃO
No ano de 1977, Clarice Lispector lançava sua primeira obra, A hora da estrela, que aborda
de maneira explícita a questão social do retirante nordestino no Brasil, durante a década de 70, na
figura da personagem Macabéa. O romance publicado no período de regime autoritário tem como
pano de fundo uma reflexão sobre o contexto sociopolítico e cultural em que foi produzido. Após
quase 40 anos de seu lançamento, o livro ainda traz à tona questionamentos acerca da
abrangência e importância de sua temática no âmbito da literatura brasileira.
A partir de uma análise do contexto histórico-cultural da época tentaremos expor o
estereótipo e o preconceito contra o migrante nordestino retratado na obra de Clarice, este
representado por Macabéa, personagem principal. Pretendemos analisar a posição de Clarice
Lispector a partir da criação de seu narrador-escritor, Rodrigo S.M., que busca determinar um
perfil do nordestino. Apontaremos como, a partir da narrativa da autora, são representados o
preconceito e o estereótipo ainda existentes quando se pensa na figura do nordestino. Neste
romance, ela denuncia a situação de marginalidade deste povo.
A obra é condizente com a proposta da autora de mostrar e denunciar a imagem dos
migrantes nordestinos, esta perpetuada até os dias atuais. A mídia carrega uma grande
responsabilidade na disseminação dessas imagens, já que a seca, a fome e a desgraça fazem parte
do que é retratado. Além disso, fizeram desse nordestino um ser ignorante, preguiçoso,
promíscuo, improdutivo e violento, a personagem Macabéa é a personificação desse migrante.
Falar do Nordeste, midiaticamente conhecido, é inventariar estereótipos e mobilizar todo um
universo de imagens, socialmente reconhecidas e consagradas, que criaram a própria ideia do ser
nordestino e colocaram sobre ele uma série de preconceitos.
Para esta análise utilizaremos a pesquisa exploratória que pretende entender a situação do
migrante nordestino, a partir de estudos feitos por diferentes autores. Para isso, é executado um
levantamento em tudo que foi escrito de mais importante sobre o assunto. Nos fundamentando
em teorias de autores como Albuquerque Jr. (2011), Gancho (1991), Severino (2007) e Cavalcante
(2011).

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 O BRASIL NA DÉCADA DE 60 E 70
As décadas de 60 e 70, no Brasil, ficaram conhecidas como anos de inúmeras mudanças,
desde o patamar político ao patamar midiático, as quais promoveram transformações na estrutura
da sociedade, houve também a mudança nos comportamentos políticos e nas manifestações
culturais. Lutava-se contra o regime de ditadura militar implantada em 1964, contra a reforma
educacional, o que mais tarde provocou o fechamento do Congresso e na decretação do Ato
Institucional nº 5.
O país, nesse período, foi palco de grande expansão das informações e dos padrões de
comportamento de consumo. Nos meios de comunicação a televisão foi o principal veículo que
penetrou de forma incomparável numa década em que as redes de telecomunicações atingiram
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todas as regiões do país. A informação era dominada pelo rádio e pela televisão que influenciaram
diretamente na transformação dos costumes. Esse papel tornava-se importante pelo fato de
transmitir em cores, ao vivo, partindo de São Paulo e do Rio de Janeiro, as últimas tendências da
moda, as discotecas, o culto ao corpo e a valorização dos padrões de beleza, a exaltação do
individualismo e do consumismo. A mídia conseguiu atingir e influenciar todas as camadas sociais,
o que aumentava, junto com a fome e as más condições de vida, o desejo dos nordestinos de
migrar para o Sul e o Sudeste do país.

2.2 HISTÓRIA E LITERATURA
A história e a literatura caminham de forma que nem sempre é possível diferenciá-las com
clareza. Os historiadores, muitas vezes, utilizam de estilos literários para tratar dos
acontecimentos que envolvem o homem em sociedade, e a literatura procura representar os fatos
históricos reconstruindo-os pela imaginação do autor. Nesse sentido, a narrativa histórica e a
literatura se confundem em limites nem sempre perceptíveis, já que ambas são discursos.
Conforme nos diz Cavalcante (2011, p. 36):

Tanto literatura quanto história se nos apresentam hoje, portanto, como
narrativas construídas a partir da interpretação de um autor. Autor que permite
nos dois campos a emergência de outras vozes, de outros discursos para que a
sua produção, ou representação social, não incorra na supremacia de uma só
interpretação, de uma só visão, de uma só voz. (CAVALCANTE, 2011, p. 36)

2.3 MODERNISMO
O Modernismo Brasileiro teve seu ápice com a Semana de Arte Moderna, porém, as ideias
modernistas já rodeavam o país desde muito antes. O desejo de mostrar a verdadeira face do
Brasil, com suas favelas, seu povo sofrido, marginalizado, sem os idealismos românticos, começou
em 1902 com a obra “Os Sertões”, de Euclides da Cunha, que descreveu a Guerra de Canudos. Em
1911, “Triste fim de Policarpo Quaresma” de Lima Barreto, de forma crítica e bem-humorada,
trouxe a temática do nacionalismo. Já em 1910, Monteiro Lobato apareceu mostrando o Brasil de
Jeca Tatu e do Sítio do Pica-pau amarelo.
Depois da Semana de Arte Moderna, em 1922, com a primeira geração modernista e o
forte modernismo de 1930, em que predominou o romance regionalista, na segunda geração
modernista começam a se instalar, em meados de 1945, novos rumos para a literatura brasileira.
Além de tudo, em 1946, surgia uma nova Constituição que estabelecia pactos sociais novos, tidos
como modernizantes e mais justos para o país. Ou seja, o Brasil se modernizava, como, aliás,
ocorria no mundo todo. A partir daí surgia uma nova fase do Modernismo: A 3ª geração
modernista.
A pesquisa estética e a renovação das formas de expressão literária, tanto na poesia
quanto na prosa, foram as principais características da geração de 1945, a terceira geração
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modernista. Caminhando em direção à experimentação, os autores dessa fase vislumbraram
outras possibilidades temáticas, deixando em segundo plano as preocupações políticas,
ideológicas e culturais. A terceira fase do Modernismo foi marcada pela liberdade, os artistas
dessa época abandonaram os ideais da Semana de Arte Moderna. Nessa fase, seus representantes
buscavam refletir a psicologia humana.
As obras desse período têm como características a conscientização dos problemas sociais,
incorporação do cotidiano, a linguagem coloquial. Com artistas como Guimarães Rosa, Clarice
Lispector, João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna, Mario Quintana, entre outros, essa geração
se ateve em mudar a forma de fazer literatura no Brasil.
Apesar de fugir um pouco dos temas desenvolvidos nessa fase modernista a obra A Hora
da Estrela pertence à terceira geração modernista e é justamente o livro que mais se assemelhou
aos outros produzidos nesta época. Na obra, há o trabalho com o fluxo de consciência, com a
linguagem, transita pelo plano metafísico com indagações existenciais, pelo inconsciente, pela
autoanálise com projeções da filosofia existencialista. Também são visíveis características como a
objetividade na narrativa, a história é narrada sem emoção, mostrando apenas a realidade em que
vivia a protagonista; o tema regional com a preocupação psicológica dos personagens. Na obra,
podemos perceber através do narrador a tristeza da vida da nordestina Macabéa e a crítica a
questões sociais do Brasil, o conto é uma crítica ao abandono em que vivem milhares de
"Macabéas" abandonadas à própria sorte.
Na obra de Clarice, ficam visíveis algumas das principais características dessa fase
modernista no Brasil, como a utilização de análise psicológica mais aprofundada dos personagens,
que revela, por meio da narrativa interior, o fluxo de consciência e o intimismo. No plano formal,
há a preocupação por uma linguagem mais elaborada, com a presença das digressões, o uso
inusitado da pontuação, ou mesmo sua ausência, as metáforas e, como vemos, o próprio processo
de construção da obra, a metalinguagem.

3 METODOLOGIA
O presente estudo tem a finalidade de fazer uma ponte entre história e literatura através
da relação entre a personagem Macabéa e a imagem estereotipada do migrante nordestino, a
partir de levantamento feito em livros, artigos, teses etc. com o intuito de tornar o problema mais
explícito.
Para tal, utilizamos o método de pesquisa exploratório, que permite uma maior
familiaridade entre o pesquisador e o tema pesquisado, já que é executada uma varredura em
tudo que foi escrito de mais importante sobre o assunto. Pode-se afirmar que ela assume a forma
de um estudo de caso, sempre em consonância com outras fontes que darão base ao assunto
abordado. Como afirma o pesquisador Amado Luiz Cervo (2007, p. 63):
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[...] A pesquisa exploratória não requer a elaboração de hipóteses a serem
testadas no trabalho, restringindo-se a definir objetivos e buscar mais
informações sobre determinado assunto de estudo. Tais estudos têm por objetivo
familiarizar-se com o fenômeno ou obter uma nova percepção dele e descobrir
novas ideias. (CERVO, 2007, p. 63)

Tendo como objeto de estudo deste artigo a história da personagem principal do livro A
hora da estrela da autora Clarice Lispector, levantando informações sobre o problema e
delimitando o campo de trabalho sobre o imigrante na década de 70.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
É importante ressaltar que os resultados dessa pesquisa permanecem em aberto, pois o
trabalho encontra-se em andamento. Porém, por meio das análises e discussões já realizadas,
pode-se observar que a personagem principal, Macabéa, é caracterizada como a personificação do
migrante nordestino e a mesma carrega vários estereótipos criados pela mídia e perpetuados por
todo o país.
Tal personagem de corpo minguado, opaco e virgem, moradora de um quarto asqueroso,
era facilmente substituível e trabalhava todos os dias até a estafa. Aos dezenove anos, na cidade
do Rio de Janeiro, tinha um emprego medíocre de datilógrafa. Ignorante, com ensino fundamental
incompleto, copiava letra por letra para não errar, mas frequentemente escrevia "desiguinar" em
lugar de "designar", que por não ser conhecedora das letras escrevia como falava. Como é
mencionado na obra, A Hora da Estrela, pelo narrador-escritor Rodrigo S.M.: “Mas a pessoa de
quem falarei mal tem corpo para vender, ninguém a quer, ela é virgem e inócua, não faz falta a
ninguém.” (LISPECTOR, 1998, p. 13-14) e neste outro “A pessoa de quem vou falar é tão tola que
às vezes sorri para os outros na rua. Ninguém lhe responde ao sorriso porque nem ao menos a
olham.” (LISPECTOR, 1998, p. 16).

5 CONCLUSÃO
Com o desenvolvimento do presente artigo, é possível observar a importância da obra A
hora da estrela para a contextualização do migrante nordestino. O livro revela minuciosamente o
sofrimento e as angústias vividas por nordestinos que saem de sua terra natal a procura de
melhoria de vida, assim como todas as situações de desajustes que sofriam quando chegavam aos
destinos escolhidos, o romance expõe também como o migrante nordestino é visto, descriminado
e marginalizado.
A personagem Macabéa representa a típica personificação do migrante nordestino. Tal
imagem, consagrada a partir da formação histórica de um preconceito e da formulação de uma
série de “verdades” que foram criadas a partir do olhar e da perspectiva da mídia, se perpetua até
os dias atuais.
Com este romance, Clarice denuncia em alto e bom som a situação de marginalidade do
nordestino migrante. É sob o olhar da autora que buscamos acompanhar a sua posição a partir da
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criação de seu narrador-escritor que busca delinear um perfil do nordestino migrante. A partir da
construção de sua narrativa representando o preconceito ainda existente quando se pensa na
figura do nordestino.
Por fim, é relevante destacarmos que o projeto se encontra em andamento, seguindo o
objetivo de acompanhar o olhar de Clarice Lispector sobre o migrante nordestino, levando em
conta o contexto histórico-cultural em que a obra se insere, observando possíveis mudanças no
comportamento da sociedade diante das “Macabéas”.

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CAVALCANTE, Ilane Ferreira. Mulheres e Letras: Representação femininas em revistas e
romances das décadas de 1960 e 1970. Natal: IFRN, 2011.
CERVO, Amado Luiz, BERVIAN, Pedro Alcino e SILVA, Roberto da. Metodologia científica.
São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.
GANCHO, Cândida Vilares. Como analisar narrativas. São Paulo: Ática, 1991.
JÚNIOR, Durval Muniz de Albuquerque. A invenção do Nordeste e outras artes; prefácio de
Margareth Rago. São Paulo: Cortez, 2011.
LISPECTOR, Clarice. A Hora da estrela. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.
SEVERINO, Antônio Joaquim, 1941. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez,
2007.

XII CONGIC | II
II SECITEX

2444

OS DRAMAS HUMANOS CAUSADOS PELAS RELAÇÕES FAMILIARES
AUTOMATIZADAS NO CONTO “FELIZ ANIVERSÁRIO” DE CLARICE LISPECTOR
M.C.C. QUEIROZ1, I.B.F. FILHO², K.N.D. RÊGO³, G.P. OLIVEIRA4
E-mail: maricamilaa@gmail.com¹; idaleciobff@gmail.com²; kathleen.08@gmail.com³; gabriel.oliveira@ifrn.edu.br4

RESUMO
Clarice Lispector tem a genialidade de revelar as
transformações do ser de modo transcendente e denso.
Notoriamente, tais características se fazem presente no
conto “Feliz Aniversário”. Assim, objetiva-se analisar seu
contexto social, o qual pode moldar as relações familiares
de forma que chegam a se tornarem frágeis. Além disso,
busca-se entender o conceito de “relações
automatizadas” de acordo com as situações retratadas na
obra. Sendo assim, Clarice como grande contista consegue

relatar um dos mais brutais e perturbadores relatos na
referida obra, que pode ser analisado e estudado pelas
mais diversas linhas, sobretudo pelo conhecimento
historiográfico e social, sendo esta uma das mais
importantes obras da sua carreira. Portanto, em “Feliz
Aniversário” nos é apresentado uma realidade triste e
conflituosa, empreendida pela frágil relação familiar
mascarada pelo status social.

PALAVRAS-CHAVE: Família, conflitos, Feliz aniversário, Clarice Lispector

THE HUMAN DRAMAS CAUSED BY AUTOMATED FAMILY RELATIONSHIPS IN "FELIZ
ANIVERSÁRIO" BY CLARICE LISPECTOR
ABSTRACT
Clarice Lispector has the genius to reveal the
transformations of being transcendent and dense mode.
Notoriously, these characteristics are present in the "Feliz
Aniversário" tale. Thus, the objective is to analyze the
social context, which may shape family relationships so
that they arrive to become fragile. In addition, we seek to
understand the concept of "automated relations"
according to the situations portrayed in the work.
Therefore, Clarice as great storyteller can report one of

the most brutal and disturbing reports in such work, which
can be analyzed and studied by several lines, especially
the historiographical and social knowledge, this being one
of the most important works of his career. So in "Feliz
Aniversário" is presented to us a sad and conflicted reality,
undertaken by the fragile family relationships masked by
social status.

KEYWORDS: Family, conflicts, Feliz Aniversário, Clarice Lispector
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1. INTRODUÇÃO
Clarice Lispector tem a maestria de revelar as transformações do ser de forma tocante e,
um aspecto marcante na referida obra é revelar um dos grandes conflitos humanos: a relação do
ser social com a família. Ela é uma escritora do período modernista do Brasil a qual se destacou pelo
grande grau de subjetividade presente em suas criações.
A análise da obra justifica-se por ser uma parcela importante da produção literária da
autora e por sua característica, enquanto gênero, que permite registrar inúmeras maneiras de
análise e nos traz certa visão dos fatos. Além disso, com sua linguagem conflitiva, que problematiza
a forma da narrativa e cria um labirinto ambíguo, normalmente preocupado em atingir e questionar
as regiões mais profundas e inexprimíveis da alma, Lispector constrói, no conjunto de sua obra, um
painel de educação existencial nos turbilhões de emoções que repassa.
Em virtude disso, esse estudo será direcionado para os trilhos da modernidade, analisando
o contexto social da narrativa, comparando-a com os aspectos das relações familiares atuais e
buscando entender o conceito de “relações automatizadas” a partir dos aspectos e costumes
apresentados na obra.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 O estilo de escrita de Clarice Lispector
Clarice se expressa em ficções que revelam o indivíduo em seus pensamentos mais íntimos,
reproduzindo-os num monólogo com o próprio ser do personagem, disseminando as mais fortes
emoções, aflições, duvidas e impressões que aparecem de forma simples e cotidiana, mas ao
mesmo tempo tão profunda que chega a ser genial e fantástico, caracterizando a personalidade do
personagem e sua forma de estar no mundo.
Assim como definiu SÁ (1984), “Clarice rompe com a linearidade do romance tradicional,
cria uma <estilística das sensações>, um dicionário imagético pessoal”, pode-se observar a elegância
na forma de escrita de Clarice, o modo como ela expressa as mais variadas formas de sensações
usando a construção perfeita da imaginação, tornando esse elemento fundamental em suas obras
e definindo um estilo ímpar e singular que marcou a literatura nacional.
Uma marca de sua escrita é o costume de não usar o padrão da linguagem normativa,
construindo sua própria literatura. Ela costumava utiliza-se muito de adjetivos, metáforas e
comparações para dar vida à forma poética de suas obras. Percebe-se ainda no âmbito formal de
sua escrita, o uso de uma linguagem circular, identificada através da repetição sistemática de
termos, palavras e expressões para resultar em um efeito acentuado.
Além disso, ela apresenta em suas obras um rompimento dos limites do tempo e espaço,
os quais avançam para um aspecto abstrato de ideias e seguem um fluxo de consciência que, na
verdade, se escoa pelo mais profundo inconsciente do ser, fugindo assim, de uma estrutura
seqüencial na narração.
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Assim, Clarice surgiu no cenário literário nacional como “uma ficcionista consciente de seus
meios de expressão” (SÁ, 1984), que tentava relacionar a complexidade e contradição dos fatos com
a profundeza da simplicidade e, para isso, teve que tornar a linguagem mais flexível para expressar
sua forma de escrita, fazendo surgir, portanto, o estilo “clariceano”.

2.2 O olhar de Clarice ante os laços familiares e a automatização das relações
familiares
Em uma de suas principais obras que foi “Laços de família”, Clarice desperta um tipo de
narração de uso específico que se caracteriza por apresentar um tom intimista e muito particular
do olhar. De acordo com Álvarez (2006), “O olhar se comporta, em alguns contos de Clarice, como
um diamante em face a um espelho”, dessa forma, o reflexo volta-se não somente ao diamante,
mas atinge também diversas outras facetas, as quais incluem, inclusive, o leitor. Nesse sentido, é
notório que esse elemento esteja presente em sua obra, sobretudo no conto “Feliz Aniversário”.
Ao utilizar esse elemento como analogia às relações familiares relatadas por Clarice, devese entender que o espelho reflete não uma realidade objetiva, mas uma imagem que é moldada
pelas relações presentes nos contos. Assim, é como se a realidade refletida fosse impulsionada por
motivos ocultos ao consciente do ser humano, mas que, em determinado momento, acaba sendo
revelada de modo profundo, denso e transcendente como no conto “Feliz Aniversário”, um dos mais
brutais e perturbadores relatos escritos pela autora, quando a velha senhora realiza a ação de cuspir
no chão, derrubando toda falsidade presente no ambiente.
Dessa forma, diante do contexto das relações instáveis presente nas obras de Clarice e
segundo o dicionário Aurélio de Holanda (1975), automatizar significa “tornar maquinais, não
reflexas as ações de alguém ou si próprio”, ou ainda “tornar-se instintivo, inconsciente”. Nesse
sentido, o termo “relações automatizadas” surge na perspectiva de relacionar o modo no qual os
personagens se comportam dentro do contexto das obras, as quais muitas vezes apresenta aos seus
leitores um ambiente mascarado, onde as pessoas não dão o devido valor a sentimentos como o
amor, a família ou a simples descobertas que Clarice descreve de modo tão sutil, colocando a mostra
os grandes conflitos dos seres humanos de forma que toca as regiões mais profundas da alma de
quem ler.

3. METODOLOGIA
Para apresentar o proposto, o trabalho foi direcionado em duas etapas: (i) Abordar as
características de escrita de Clarice Lispector e sua linguagem diferenciada, assim como o conceito
de “relações automatizadas” dentro do contexto da obra; (ii) Apresentar um breve resumo sobre o
conto, analisando-o e relacionando ao conceito antes apresentado, bem como ao ser social
moldado por suas relações, sendo o último elemento primordial para análise de tal processo.
Para isso, primeiramente foi feita a leitura do conto a ser estudado. Em seguida, foi
realizado um estudo bibliográfico de caráter qualitativo a fim de tomar conhecimento de conceitos
necessários e compreender a obra de Clarice Lispector, como também se apropriar da sua forma de
escrita e pensamento para levantar uma análise crítica acerca da referida obra.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 “Feliz Aniversário”
Em “Feliz Aniversário”, Clarice narra a história da comemoração do aniversário de oitenta
e nove anos de D. Anita, que tem sete filhos e mora com Zilda, uma de suas filhas. Zilda, realiza
todos os preparativos sem a ajuda de ninguém, cadeiras postas ao longo das paredes, uma mesa
típica de festa de família, guardanapos coloridos, balões e doces para dar um ar alegre ao ambiente.
Zilda também realiza a tarefa de convidar todos os parentes, em seguida vestiu sua mãe e
a colocou na cabeceira da mesa já arrumada com seu vestido de festa e com o perfume exalando
cheiro. Aos poucos vão chegando os outros filhos, as noras, os netos e os bisnetos, a família, vinda
do subúrbio, mas também de Ipanema, chega a Copacabana para a festa de D. Anita. Entretanto,
percebe-se que quase todos estão ali por sentirem obrigação e dever. Ao mesmo tempo, a
aniversariante observa tudo com tristeza.
Era facilmente perceptível a falta de entrosamento entre os membros da família, que só
se encontrava em festas comemorativas. Assim, D. Anita percebe a falsa consideração que tinha a
ela e se indigna com a falsidade daquelas pessoas presentes ali. De repente, de tamanho nojo, ela
cospe no chão sem dizer nada, deixando Zilda envergonhada com tal atitude.
Em seguida, cantam os parabéns e fingem festejar aquela data. Mais tarde, após encherem
suas barrigas, vão todos embora sem saber como interagir com a velhinha. Apenas diziam “até o
ano que vem”, deixando Zilda e a velha impaciente com aquele povo.

4.1 As máscaras sociais em “Feliz Aniversário”
Diante do contexto de toda obra e analisando as situações retratadas, torna-se claro um
aspecto que marca toda a narrativa: o esforço e sacrifício dos personagens em manter a aparência
de uma família feliz. Dessa forma, denunciam-se as maneiras como a sociedade utilizava, e ainda
utiliza máscaras sociais. Logo no início do conto, percebe-se que a preocupação principal dos
personagens não era comemorar com fraternidade o aniversário da velha senhora, mas sim a
imagem social que passariam, como retratado no trecho a seguir:

”A família foi pouco a pouco chegando. Os que vieram de Olaria estavam muito bem
vestidos porque a visita significava ao mesmo tempo um passeio a Copacabana. A nora de
Olaria apareceu de azul-marinho, com enfeite de paetês e um drapeado disfarçando a
barriga sem cinta. O marido não veio por razões óbvias: não queria ver os irmãos. Mas
mandara sua mulher para que nem todos os laços fossem cortados — e esta vinha com o
seu melhor vestido [...]” (LISPECTOR, 1998, p.36).

Essas denúncias de evoluções e estagnações são apresentadas ao leitor, também, pela
escolha do foco narrativo. Em “Feliz aniversário”, a mudança de foco narrativo mostra perspectivas
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ainda mais ressentidas e nítidas quanto a falsidade e a dificuldade nas relações familiares. A
princípio, a narrativa apresenta-se de uma forma aparentemente neutra, que descreve os fatos
desde o exterior, mas, posteriormente, passa ao ponto de vista de uma personagem específica, a
aniversariante, que não “entra” nas outras personagens, mas as descreve com propriedade.
Além disso, o narrador põe-nos em contato constante com o estado de decepção e de
angústia de D. Anita, que ao cuspir no chão, representou a figura que manifesta o fato de os laços
de família não se sustentarem mais, ou seja, estarem extremamente fragilizados. Com essa atitude,
ela provoca a raiva da filha Zilda, que teme uma reação negativa dos irmãos. Desse modo, a família
mostra-se perdida diante da polêmica ruptura das relações que a velha senhora empreende, pois,
com sua ação, faz cair as máscaras da falsidade que adornam o rosto de seus componentes e, assim
como afirmou uma das noras, “Vim para não deixar de vir” (LISPECTOR, 1998, p.36), a festa se
tornara mero ato burocrático e vazio para tentar reunir a família.
Analisando o contexto histórico-social em que a obra foi publicada, na década de 60, o
Brasil passava por transformações importantes na política, economia, comunicação, cultura etc.
Como citaram Simionato e Oliveira (2003, p. 58):

“Tendo em vista que essas transformações afetam a dinâmica de funcionamento da família,
as relações entre os seus membros e o desempenho dos diversos papéis sociais no seu
interior, determinam, em diferentes momentos históricos, a função da família na
sociedade”.

Dessa forma, os componentes da família estavam automatizando suas relações, pois a
partir do momento em que se mostravam alheios a compartilhar uma felicidade sincera, tornavamse máquinas do status social, das boas aparências e do estilo de vida que a sociedade determinava,
e ainda determina até os dias atuais, para agilizar o tempo em que permaneciam ali, fingindo seus
costumes e boa vontade. D. Anita, preenchida de tristeza, nos revela a realidade e como no trecho
a seguir, não se conformava com os filhos que tivera:

“Como?! Como tendo sido tão forte pudera dar à luz aqueles seres opacos, com braços
moles e rostos ansiosos? [...] O tronco fora bom. Mas dera aqueles azedos e infelizes frutos,
sem capacidade sequer para uma boa alegria. Como pudera ela dar à luz aqueles seres
risonhos, fracos, sem austeridade? O rancor roncava no seu peito vazio” (LISPECTOR, 1998,
p.41).

Desse modo, mesmo em um ambiente mais reservado como é o da família, pode-se entrar
em contato com essa realidade social e, assim, conhecer vários mundos. Pela literatura, percebe-se
que a sociedade parece muitas vezes ter se importado com as aparências, a ponto de manter as
máscaras mesmo dentro dos lares. E esse tipo de comportamento, que pode ser analisado a partir
dos diálogos entre o conhecimento historiográfico e a crítica literária, por caracterizar ações do
homem social, evidencia a literatura como rica fonte de estudos, “especialmente por sua riqueza de
significados para o entendimento do universo cultural, dos valores sociais e das experiências
subjetivas de homens e mulheres no tempo”, como afirma Ferreira (2009, p. 61).
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5. CONCLUSÃO
Como foi abordada em todo o corpo desse trabalho, Clarice marcou a literatura nacional
com seu modo de escrita e sua forma poética de se expressar, que enriquece os fatos simples do
dia a dia, tornando-os mágicos e inspiradores, impactando de forma profunda a essência e a alma,
tanto dos literários e críticos, quanto de seus leitores.
Portanto, podemos perceber que ao longo dos anos a imagem da família foi mudando de
acordo com o contexto em que esteve inserida. Passamos a lidar com outros modos de convivências,
os quais impulsionados por transformações sociais vêm persistindo até a sociedade atual, de modo
que, em muitos casos, assim como em “Feliz Aniversário”, nos deparamos com metáforas que
expressam uma realidade triste e conflituosa, gerando, assim, diferentes dramas nas relações dos
indivíduos dentro do seu grupo familiar, constituindo o conto como uma narrativa rica e densa.
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RESUMO
O objetivo deste estudo é realizar uma análise
crítica do conto Feliz Ano Novo, de Rubem Fonseca,
partindo das perspectivas da violência e da miséria
existencial à época em que foi escrito, os anos 70. Nessa
abordagem analítica foi ainda observada à miséria
existencial sob as quais estão inseridos os personagens
que viviam a margem da sociedade. Ademais se
observou a face um tanto dolorida da desigualdade social
apresentada no conto com descomunais diferenças entre

alta sociedade e as pessoas marginalizadas, subjugadas
que são em sua completude dotadas de um perfil
existencial ao extremo degradado. À vista disso, é
possível absorver a real ideia de uma sociedade imersa e
fundamentada em duas realidades, a burguesa com gozo
de tudo aquilo que pode lhe garantir o poderio
econômico e a massa pobre que ao mesmo passo que
anseia os privilégios da classe rica afunda-se em um
“existir” que aponta para o limiar da desumanidade.

PALAVRAS-CHAVE: Feliz Ano Novo, Rubem Fonseca, crítica social, miséria existencial.

CRITICAL AND LITERARY ANALYSIS HAPPY NEW YEAR TALE
ABSTRACT
The objective of this study is to do the critical reviews
about the tale "happy new year", written by Rubem
Fonseca. Will be analyzed by two perspectives: violence
and existential misery of the period it was written, the
decade of 70. In this analytical approach was Observed
the existential misery of the characters Were inserted
and the poorness that they lived. Was Observed, yet, the
face of the social inequality, present in the high

distinction of the rich and poor people. In this
perspective is possible to observe the real idea of the
society coverlid and fundamented of two realities: the
high society, who enjoys all the things the money can get
and the poor people who in the same time want
privileges belonging the rich, lose herself in the face of
inhumanity.

KEYWORDS: Happy New Year, Rubem Fonseca, critical social, existential misery.
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1. INTRODUÇÃO
São inúmeras as reflexões que podemos encontrar no conto Feliz Ano Novo de Rubem
Alves. Escrito na década de 70, um período marcado pela censura e pela a ditadura militar, que
tinha alcançado seu auge. Um livro que carrega grandes críticas em suas linhas, sofreu censura,
sendo proibido de circular um ano após sua publicação. Foi recolhido por conter críticas social e
falar sobre a violência urbana.
Rubem Fonseca teve uma ampla experiência profissional antes de se dedicar à literatura,
foi inspetor de polícia e também gerente de multinacional. Desta forma, consegue descrever
diferentes tipos de personagens. Como muitos de seus contos que giram em torno do tema da
violência da vida urbana. Em “Feliz Ano Novo” ele tenta mostrar os problemas sociais que
contribuíam para a violência, de forma mediadora entre a ficção e realidade. Além de girar em
torno desse tema, os contos narra a vida das pessoas na cidade grande, abordando também
outros problemas como a solidão, a melancolia, a desilusão, a paixão, entre outros sentimentos
que são causados por opressão.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
Os fatos e acontecimentos no conto são narrados para fazer críticas à forma com que a
classe é tratada. De início provocasse um sentimento de repugnância pelas atitudes dos
personagens, medo e pena das vitimas, que eles fazem. No entanto, em uma leitura, mais aberta e
crítica, somos impulsionados à análise da essência dos fenômenos com que nos deparamos no
decorrer da narrativa. Percebemos, então, estarem os três personagens inseridos num contexto
social capitalista.
Dentro dessa discussão o autor Rubem Fonseca em seu livro de contos: fala que a
representação da vida social brasileira, tem uma nova realidade, “opaca” e meia sem sentido, que
segundo ele não podia ser compreendida por todos, por isso é feito julgamentos das classes
menos favorecidas, em relação ao seu horizonte de expectativa diretamente, no entanto, a
compreensão é feita apenas através de perguntas que lhe proporciona também novas percepções
do mundo e dos problemas humanos. (LOBO, 1992, p.236)
Autores como Rubem Fonseca destacam quando usam está nova técnica de escrita para
fazer relação ficção e realidade, mas quando passam a terceira pessoa descrevem situações de
classes sociais. Isto leva a se perguntar o porquê deles terem esse gosto incomum da escrita,
criando um novo exotismo, que ficará mais evidente para os leitores futuros. Pelo fato de
apresentarem temas, situações e modos de falar do marginal, e de outras classes menos
favorecidas, dos incultos das cidades, que para muitos leitores tem o atrativo de qualquer outro
interesse. (CERQUEIRA, 2009)
Trata-se de “tempos líquidos” nas palavras de Bauman (2007). Nesse sentido, o
individualismo enfraquece os vínculos humanos e de solidariedade, traduzindo-se numa
globalização perversa:
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“O novo individualismo, o enfraquecimento dos vínculos humanos e
o definhamento da solidariedade estão gravados num dos lados da moeda
cuja outra face mostra os contornos nebulosos da ‘globalização negativa’.
Em sua forma atual, puramente negativa, a globalização é um processo
parasitário e predatório que se alimenta da energia sugada dos corpos dos
Estados-nações e de seus sujeitos. *...+”. (BAUMAN, 2007, p. 30).
É exatamente assim que os personagens e muitos “marginais” são vistos, como parasitas
que se aproveitam do que os outros têm, tomando posse de forma imprópria. Entretanto não é
assim que a classe marginalizada se ver na situação.

3. METODOLOGIA
Inicialmente realizou-se a leitura do conto Feliz Ano Novo, do escritor Rubem Fonseca.
Uma vez concluído o passo supradito, foi iniciada análises das perspectivas propostas para este
estudo, violência e críticas social, levando-se em consideração o contexto da sociedade brasileira
dos nos anos 70. Prosseguiu-se a pesquisa com estudo do perfil literário do autor do conto Feliz
Ano Novo, Rubem Fonseca, bem como a influência desse perfil na construção da crítica
apresentada em Feliz Ano Novo. Por fim, foi realizada pesquisa bibliográfica no sentido de
identificar as calamidades sociais, sustentadas nas perspectivas de violência e miséria existencial,
na década de 70 que permeiam todo o conto em questão neste estudo.

4. ANÁLISE E DISCUSSÕES
Rubem Fonseca, trás na maioria dos seus contos a vida de pessoas que residem em
grandes cidades, e sua realidade. Em Feliz Ano Novo é apresentada em uma abordagem principal a
vida de pessoas de classes baixa preconizando a violência, miséria material, miséria existencial,
desigualdade social, entre outras.
Em 1970 aconteceu o milagre econômico, que tem como fama até hoje ter sido um dos
períodos mais desfavoráveis da história brasileira, pois ficou marcado pela concentração de renda
e pelo aumento da desigualdade social. Para os indivíduos que viviam de salário mínimo, por
exemplo, o período significou um profundo retrocesso, vindo a causar um grande impacto em suas
vidas, levando as pessoas a fazer qualquer ação para ter o “dono do tudo”, o dinheiro.
“Nos anos 60 e 70, houve uma retomada do investimento público em
infraestrutura, apoio ao processo de industrialização, combinado muitas vezes com
restrições ao crescimento do salário, especialmente do salário mínimo.”
(BOCCHINI, 2014).

Circunstâncias tais como, crises, a ditadura, o governo, entre outras, para Rubem Fonseca
produzem o avanço da violência nas grandes cidades. Levando ao aumento das desigualdades e
desprezos pelas classes menos favorecidas.
É notável a presença de críticas a descomunal desigualdade social começando pelos
adjetivos que se referem aos personagens da narrativa, “*...+ Pereba, você não tem dentes, é
vesgo, preto e pobre, você acha que as madames vão dar pra você? *...+”. Que demonstra também
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através dessa passagem do conto a miséria existencial, que é mais uma critica feita pelo autor.
Pessoas vistas pela sociedade alta, como invisíveis, jogada no meio do caos, causado pelo
capitalismo e pela ditadura.
A miséria material, tratada desde primeira linha é notada quando. Enquanto os
personagens principais não tinha o que comer e estavam no meio de desordem, viam os anúncios
das lojas de “grã-finos” que tinha acabado seu estoque. É vista, ainda na forma com que os
marginais deslumbravam a beleza das casas que invadiam. Um banheiro limpo, perfumado e, com
paredes cobertas por espelhos, enquanto o deles, tinha odor forte, falta de água, sem contar a
falta de dinheiro que tornava mais um fator para a violência.
A violência, o maior foco da analise e da perspectiva. Violência causada de todas as formas,
marginais atacando grã-finos, marginais se atacando. Todas as formas causadas por decorrência
da opressão e pressão que o sistema econômico, governamental e social fazia e faz. Jogados nessa
parte da sociedade que para alguns não existia.
Dessa forma verifica-se na sociedade apresentada por Feliz Ano Novo um processo social
profundamente marcado pela degradação do existencial dos marginalizados e para, além disso,
possui em seu cerne uma natureza violenta.

5. CONCLUSÃO
Em um viés concludente o conto Feliz Ano Novo, pelas palavras de Rubem Fonseca,
transparece uma critica feroz ao processo social imperante na sociedade brasileira na década de
70, especialmente naquilo que concerne à situação social dos indivíduos que vivem a margem da
sociedade e alheios a toda e qualquer qualidade de vida. Para tais está reservada a marginalização
a criminalidade e a degradação existencial.
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ENTRE “CAPITÃES DE AREIA” E “CIDADE DE DEUS”

H. L. S. Cândido¹ , A. V. C. Maia², M. C. Maia³ L. A. C. P. Pimentel4
¹Grupo de Pesquisa de Literatura, Campus de Nova Cruz – Instituto Federal do Rio Grande do Norte, IFRN.
E-mail: herlanecandido_@hotmail.com¹; allanevictoria@hotmail.com²; michellymarreiro23@hotmail.com³;
luiz.pimentel@ifrn.edu.br4;

RESUMO
Ao dar ênfase à história de vários garotos de rua de
duas cidades brasileiras diferentes, Salvador e Rio de
Janeiro, a leitura dos romances “Capitães de Areia” de
Jorge Amado e “Cidade de Deus” de Paulo Lins farão
compreender o que levaram esses garotos de épocas
diferentes, com poucos fatos em comum, à violência
praticada, ao abandono da família e ao ódio da
pobreza. Os autores retratam as questões políticas
como causa deste misto de consequências: mistura de

ódio, insatisfação e revolta com a vida que levam.
Sendo assim, a finalidade deste estudo é ressaltar a
problemática da violência urbana estabelecendo uma
travessia entre a obra de Jorge Amado e Paulo Lins,
fundamentada nas concepções do geógrafo e sociólogo
Milton Santos - em seu livro “Por uma outra
globalização” -, que evidencia as consequências de um
sistema globalizante gerador da desigualdade social.

PALAVRAS-CHAVE: Capitães da areia. Cidade de Deus. Jorge Amado. Paulo Lins. Subúrbio.

SUBURB OF THE SLUM: SOCIAL INEQUALITY AS CROSSING BETWEEN SHAFT
"CAPITÃES DE AREIA" AND "CIDADE DE DEUS"
ABSTRACT
To emphasize the history of several street kids in two
different Brazilian cities, Salvador and Rio de Janeiro, the
reading of the novels "Captains of Sand" by Jorge Amado
and "City of God" by Paulo Lins will understand what led
these boys from different eras, with few facts in common,
the violence, abandonment of family poverty and hatred.
The authors depict political issues as the cause of this
mixed consequences: mixture of anger, dissatisfaction
and disgust with the life they lead. Thus, the purpose of

this study is to highlight the problem of urban violence by
establishing a crossing between the work of Jorge Amado
and Paulo Lins, based on the concepts of the sociologist
and geographer Milton Santos - in his book "On another
globalization" - which highlights the consequences of a
globalizing system generator of social inequality. ou à
esquerda e com espaçamento entre linhas SIMPLES. O
resumo/abstract não excederá a primeira página do
artigo.

KEYWORDS: Capitães da areia. Cidade de Deus. Jorge Amado. Paulo Lins. Suburb

XII CONGIC | II
II SECITEX

2456

DO SUBÚRBIO A FAVELA: RICO E POBRE, PRETO E BRANCO, FORTES E FRACOS.
INTRODUÇÃO
Na década de 1937, Jorge Amado escreveu o livro Capitães da Areia, narrativa com base e
ideologia comunista, em que aborda uma problemática social e realista. Traz o enredo de jovens e
crianças abandonadas nas ruas de Salvador, considerados infratores e perigosos por uma sociedade
rica e hipócrita. Ressalte-se o conflito de revoluções grevistas de trabalhadores em torno da
diferença de classes, a prostituição, o homossexualismo, a mistura cultural e racial. O enredo, de
um modo geral, questiona as desigualdades sociais.
A narrativa de Jorge Amado se passa na Bahia nos anos 30, período em que a República Velha
caia e a Era Vargas ganhava força no Brasil. Era a década dos conflitos políticos entre a Ação
Integralista Brasileira (a qual era radical, apoiada por Getúlio Vargas) e a Força Democrática Popular,
organizada pela Aliança Nacional Libertadora, do partido comunista de Luís Carlos Prestes. Amado
mostra a verdadeira história social em que o Brasil se encontrava naquela época, mostra o
verdadeiro povo brasileiro, no qual resultou o movimento modernista de 30.
Já a obra de Paulo Lins delineia um mapa das transformações sociais pelas quais passou o
conjunto habitacional Cidade de Deus - construído nos anos de 1962 a 1965, no governo de Carlos
Lacerda, com a ajuda do presidente João Goulart (1961-1964), com o intuito da política de remoção
de favelas das áreas mais ricas e urbanas do Rio de Janeiro. A desvalorização das classes levou exescravos e migrantes a “improvisar” um tipo de moradia para si; com isso, nasceu a favela que, de
uma aparente criminalidade amadora (digamos assim), passa a sofrer uma violência generalizada,
fruto do domínio do tráfico de drogas, a partir dos anos 90.
Sendo assim, a finalidade deste estudo é ressaltar a problemática da violência urbana como
consequência de um sistema globalizante que gera a desigualdade social. O estudo dar-se-á por esta
travessia que se estabelece entre a obra de Jorge Amado e Paulo Lins, fundamentada pelas
concepções do geógrafo e sociólogo Milton Santos, em seu livro “Por uma outra globalização”
(2001).

METODOLOGIA
O nosso trabalho foi realizado a partir da leitura de dois clássicos literários de diferentes
épocas: Capitães da Areia (1937) e Cidade de Deus (1997). Após empreender a leitura das obras,
pesquisas foram realizadas por meio de livros e páginas na internet sobre a vida em uma condição
de pobreza e violência vivida por diferentes jovens de tempo e espaços diferentes, tendo o ódio
como aspecto comum. Para entendermos os conflitos sociais, abordados pelos autores,
empreendeu-se uma pesquisa acerca do contexto histórico e pensamentos destes que
fundamentaram a escrita dos seus romances.
A partir dos estudos iniciais, pôde-se abordar a seguinte perceptiva: no tempo histórico, em
Capitães da Areia, os garotos inseriam-se em uma condição que assim descreve o sociólogo Milton
Santos em seu livro Por uma outra globalização (2001):
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“Antes, as situações de pobreza podiam ser definidas como reveladoras de uma pobreza
acidental, residual, estacional, intersticial, vista como desadaptação local aos processos mais gerais
de mudança, ou como inadaptação entre condições naturais e condições sociais”(SANTOS, 2001, p.
33).
Em Capitães de Areia, eles tiveram que se adaptar um local no qual não era o de sua origem,
convivendo com desconhecidos, aprendendo a sobreviver sozinhos, a comer e vestir-se por conta
própria. Por este motivo, a única saída foi furtar casas e pessoas, sentindo na pele o tamanho da
desigualdade social.
Pôde-se perceber que Cidade de Deus é uma “fase avançada” dos Capitães da Areia, na
contemporaneidade, em que a desigualdade de classes é mais agressiva e desumana, os meninos
pobres sentem mais ódio, mais sede de vingança pela brutalidade sofrida pela opressão proveniente
da classe governante, como pelo julgamento sofrido pelo olhar da polícia que acha que todo menino
pobre da favela é bandido. Então, um misto de sentimento de ódio e revolta faz com que os garotos
entrem na marginalidade.
Desta forma, esta fundamentação teórica, desenvolverá esta travessia existente entre as
duas obras, conduzida pelas ideias do geógrafo e sociólogo Milton Santos expostas no livro Por uma
outra globalização e sua visão diferenciada de globalização como perversidade expressa em graves
problemas sociais tais como: fome, desabrigo, AIDS, mortalidade infantil, analfabetismo, o
desemprego crescente e o consequente aumento da pobreza.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A história narrada na capital baiana aborda, em seu contexto, a história da luta das classes
nos anos 30. O desrespeito e a falta de amor que aqueles meninos de rua sofriam, afetavam a sua
formação pessoal. Nas ruas os Capitães da Areia encontravam a “liberdade” e apesar das
dificuldades sofridas se sentiam bem com aquela vida. Procuravam amor de alguma forma, porém
era algo vazio e sem destino. Por isso, a vida lhes dava outros prazeres.
A liberdade só a conhecia quem era Capitães da Areia: as belezas internas da Bahia, os
detalhes de cada canto daquela cidade, em que viam e admiravam o trapiche que era velho, porém
servia de lar, aquele galpão velho que tinha ar de liberdade, a sensação mais adorada. As classes
altas não entendiam o que era a melhor das liberdades, a sensação de viver intensamente cada
canto da Bahia, poder gritar e correr em seus becos e vielas:
“Lembrava-se da canção que os presos cantavam na madrugada que nascia. Dizia que a
liberdade é o bem maior do mundo. Que nas ruas havia sol e luz, nas células havia uma
eterna escuridão porque ali a liberdade era desconhecida. (...) Dizia que não era só por
salário que fizera aquelas greves nas docas e faria outras. Era pela liberdade que os
doqueiros tinham pouca. Pela liberdade o pai de Pedro Bala morrera. Pela liberdade pensava Pedro. (...) Lá fora, dizia a velha canção, é o sol, a liberdade e a vida e a vida. Pela
janela Pedro Bala vê sol. A estrada passa adiante do grande portão do reformatório. Aqui
dentro é como se fosse uma eterna escuridão. Lá fora é liberdade e a vida.” (AMADO,
2009, p. 196)
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Na década de 30, a política tinha um papel de “cão de guarda” das classes dominantes, pois
o objetivo era dar privilégio aos ricos e reprimir qualquer outra classe que apresentasse alguma
ameaça a eles. O reformatório onde Pedro Bala passa por torturas é uma demonstração de
repreensão política e falta de interesse com a classe mais baixa. Também é no reformatório que
Pedro Bala encontra a vontade de lutar contra isso - se tornando mais tarde um grevista – e luta
para haver a igualdade social e reavaliação dos diretos cidadãos. É o que afirma Milton Santos:
“Antes, as situações de pobreza podiam ser definidas como reveladoras de uma pobreza acidental,
residual, estacional, intersticial, vista como desadaptação local aos processos mais gerais de
mudança, ou como inadaptação entre condições naturais e condições sociais. Era uma pobreza
que se produzia num lugar e não se comunicava a outro lugar. (...) A produção da pobreza iria
buscar suas causas em outros fatores. Na situação que estamos descrevendo, as soluções ao
problema eram privadas, assistencialistas, locais, e a pobreza era freqüentemente apresentada
como um acidente natural ou social. Em um mundo onde o consumo ainda não constituía um nexo
social obrigatório, a pobreza era menos discriminatória. Daí poder-se falar de pobres incluídos.”
(SANTOS, 2001, p. 34)

Vê-se que os Capitães da Areia se encaixam nesta pobreza “acidental”, primeira, abordada,
por Milton Santos, em seu livro Por uma outra globalização, pois estes meninos foram incluídos
nesse meio, não considerando-os marginais propriamente ditos, pois não furtavam por maldade,
mas por sobrevivência.
Em cada página estudada, é perceptível que a vida fora brutalmente dura com aqueles
pobres garotos, até então indefesos, que aos poucos apreenderam e conheceram suas próprias
defesas dos golpes que a vida os dava a cada dia. O desconhecimento de um passado próximo fez
com que uns não criassem tanta raiva da vida, outros recordassem - em uma memória vaga - uma
família ou um parente querido que de uma maneira incerta foi arrancado de suas vidas. Isto gerava
um sentimento de ódio que crescia cada vez mais dentro deles. Afinal, cada Capitão era só um
menino carente de afeição:
“Neste momento de música eles sentiram-se donos da cidade. E amaram-se uns aos outros, se
sentiram irmãos porque eram todos eles sem carinho e sem conforto e agora tinham o carinho e
conforto e agora tinham o carinho e o conforto da música.” (AMADO, 2009, p. 66)

Fica evidenciado que os órgãos governamentais tinham consciência dos problemas sofridos
pelos garotos, porém só reconhecer o fato não bastava para ser resolvido. Como Milton Santos
descreve: “O território não é apenas o lugar de uma ação pragmática e seu exercício comporta,
também, um aporte da vida, uma parcela de emoção, que permite aos valores representar um
papel”. (SANTOS, 2001, p. 54).

Algo forte nele que não o deixava entregar seus irmãos de rua, pois preferia morrer dentro
daquela pequena saleta, embaixo da escada, do que entregar aqueles que se tornarão sua família.
Era o orgulho que lhe tomava o peito, pois tinha sido homem igual aos grevistas que nunca entregam
um companheiro: “Pedro Bala sentia o corpo todo doer das pancadas do dia anterior. Mas ia
satisfeito, porque nada tinha dito, porque não revelara o lugar onde os Capitães da Areia viviam”
(AMADO, 2009, p. 196).
Antes da chegada da violência, Cidade de Deus, que ainda não se chamava assim, era um
lugar pobre, porém tranquilo e bom para se viver:
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“Antigamente a vida era outra aqui neste lugar onde o rio, dando areia, cobra-d’água inocente, e
indo ao mar, dividia o campo em que os filhos de portugueses e da escravatura pisaram. Couro de
pé roçando pele de flor, mangas engordando, bambuzais rebentando vento, uma lagoa, um lago,
um laguinho, amendoeiras, pés de Jamelão e o bosque de Eucaliptos. Tudo isso do lado de lá. Do
lado de cá, os morrinhos, casarões mal-assombrados, as hortas de Portugal Pequeno e a boiada
pra lá e pra cá na paz de quem não sabe da morte.” (LINS, 1990, p. 14).

O texto traz uma descrição do lugar no período em que começava a ser construído um novo
conjunto habitacional, nos transparece um lugar simples e rústico, com detalhes ainda coloniais,
sem violência, tiroteios, mortes e tráfico de drogas.
Neste outro fragmento do texto de Paulo Lins, uma descrição de como o lugar rústico e
colonial se tornou, após a construção do conjunto habitacional Cidade de Deus, impressiona:
“Aqui agora uma favela, a neofavela de cimento, armada de becos-bocas, sinistros-silêncios, com
gritos-desesperos, no correr das vielas e na indecisão das encruzilhadas. Os novos moradores
levaram lixos, latas, cães vira-latas, exus e pombas em guias /entocáveis, dias para se ir à luta, soco
antigo para ser descontado, resto de raiva de tiros, noites para velar cadáveres, resquícios de
enchentes, biroscas, feiras de quartas-feiras e as de domingos, vermes velhos em barrigas infantis,
revólveres, orixás enroscados em pescoços, frango de despachos, samba de enredo e sincopado,
jogo do bicho, fome, traição, morte, Jesus cristo em cordões arrebentados, forró quente para ser
dançado, lamparina de azeite para iluminar o santo, fogareiros, pobreza para querer enriquecer,
olhos para nunca ver, nunca dizer, nunca olhos e peito para encarar a vida, despistar a morte,
rejuvenescer a raiva, ensanguentar destinos, fazer guerra e para ser tatuado. (...) Transportaram
também o amor para dignificar a morte e fazer calar as horas mudas.” (LINS, Paulo, 1990, p. 15)

Nota-se que, antes a tranquilidade e o tempo que passavam devagar, deram vez a um lugar
movimentado, cheio de culturas, pessoas e religiões diferentes, em que a violência chegava junto
com as bocas de fumo e o tráfico de droga virara um dos meios de comercialização lucrativa da
região.
Não se existia segurança, o medo do dia-a-dia era o mesmo que encorajavam as pessoas de
“bem” daquele lugar que precisavam acordar cedo para trabalhar e trazer o sustento de sua família;
a volta para casa era mais aterrorizante que a ida, pois corriam o risco de ser confundidos pela
polícia com algum viciado.
A desumanidade andava lado a lado com aquela meia dúzia de policias que achavam que a
farda lhe dava uma patente maior que a que eles exerciam, o preconceito era o outro lado de seus
rostos e aquele feito para proteger era o mesmo que agredia. Quantos inocentes não morreram em
tiroteios pelas invasões iniciadas pela polícia? Tudo isso, por um dia sem sucesso, sem ganho de
dinheiro de pedágio, afinal alguém tinha que pagar por aquela raiva toda:

“Lembrou-se também daquela safadeza do incêndio, quando aqueles homens chegaram com saco
de estopa ensopado de querosene botando fogo nos barracos, dando tiro para todos os lados sem
quê nem pra quê. Fora nesse dia que sua vovó rezadeira, a velha Benedita, morrera queimada. Já
não podia sair da cama por causa daquela doença que a obrigara a viver deitada. (...) Ficava entre
o tanque e a pia o tempo todo e foi dali que viu, pela porta entre aberta , o homem do televisor
dizer que o incêndio fora acidental. Sentiu vontade de matar toda aquela gente branca, que tinha
telefone, carro, geladeira, comia boa comida, não morava em barraco sem água e sem privada.
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Além disso, nenhum homens daquela casa tinha cara de viado como Ari. Pensou em levar tudo da
brancalhada, até o televisor mentiroso e o liquidificador colorido.” (LINS, Paulo, 1990, p. 22)

O ódio de ser pobre e negro fez crescer no garoto uma revolta e uma vontade de jogar sua
raiva em todo mundo que não era de sua mesma raça e classe. Sentia inveja da “brincalhada” por
não ter o mesmo que eles. A inveja fez nascer um homem-menino cruel que só pensava em matar
e roubar as coisas que foram tiradas de sua vida, nascendo um Robin Hood meio ao avesso. Além
de roubar dos ricos eles também tiravam o “pão de cada dia” dos seus irmãos de favela, o ódio dos
ricos e brancos agora se transformava em ódio de todos que os rodeavam, só um olhar era o
bastante para eles, os poderosos da neofavela, matar um ser humano.
Com a chegada de uma numerosa população na favela, a ausência de investimentos políticos
e, consequentemente, sem ajuda policial, o narcotráfico tomou conta de todo local. Para a
segurança da boca tem o auto escalão que fica sempre posicionado entre Lages e barracos onde
podem se proteger melhor para, atirar, em caso de invasão.
Em Por uma outra globalização (2001), Milton Santos descreve a marginalidade no Brasil, um
país atualmente emergente em que a maior parte da pobreza marginalizada poderia ter tido uma
redução. Porém, a tendência é permanecer em crescimento, pois esse assunto é debatido
teoricamente, entretanto, na prática, é esquecido e colocado de lado para um talvez “amanhã” que
pode não chegar:
“Para superar tal situação, considerada indesejável, torna-se, também, generalizada a
preocupação dos governos e das sociedades nacionais, por meio de suas elites intelectuais e
políticas, com o fenômeno da pobreza, o que leva a uma busca de soluções de Estado para esse
problema, considerado grave, mas não insolúvel. O êxito do estado do bem-estar em tantos países
da Europa ocidental e a notícia das preocupações dos países socialistas para com a população em
geral funcionavam com inspiração aos países pobres, todos comprometidos, ao menos
ideologicamente, com a luta contra a pobreza e suas manifestações, ainda que não lhes fosse
possível alcançar a realização do estado de bem-estar. Mesmo em países como o nosso, o poder
público é forçado a encontrar fórmulas, saídas, arremedos de solução. Havia uma certa vergonha
de não enfrentar a questão.” (SANTOS, 2001, p. 35.)

A marginalidade posta em Cidade de Deus, portanto, é a história verdadeira da pobreza
ocultada pelos governantes do país, uma população que não é “doente” e sim esquecida ou feita de
boneco em que se é colocada de um lado para outro, colocando-a no que convém como lugar
“certo”.

CONCLUSÕES FINAIS
O conteúdo estudado traz uma grande reflexão sobre este percurso da nossa sociedade no
princípio do século passado até os dias de hoje, revelando, dentro desta, uma sociedade menos
favorecida e mostrando as causas desse fator.
Partindo dessa premissa, a abordagem da temática proposta estabeleceu uma relação entre
os “Capitães da Liberdade” com uma “Cidade que não era de Deus”, reunindo elementos teóricotextuais que mostram uma reflexão sobre a humanidade social, até então tratada como uma doença
social. Porém, constata-se, ao fim deste estudo, que não há “doença” nenhuma, mas uma parcela
da sociedade mal vista, mal compreendida, mal ajudada e muito esquecida. Como diz Milton Santos
(2001):
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“Vejam, então, a diferença entre o uso da palavra pobreza e da expressão dívida social nesses
cinqüenta anos. Os pobres, isto é, aqueles que são o objeto da dívida social, foram já incluídos e,
depois, marginalizados, e acabam por ser o que hoje são, isto é, excluídos.” (SANTOS, 2001, p. 36)

Se Paulo Lins mostra em Cidade de Deus uma sociedade mais pressionada e com um ódio
mais ativo, ao estabelecer uma “ponte” com o romance de Jorge Amado podemos perceber que
Cidade de Deus é uma consequência futura daqueles garotos do século XX. Os tempos eram outros
e a sociedade também. No romance de Paulo Lins, relatou-se, por exemplo, que a criminalidade não
era um ato “infantil” como em Capitães da Areia, pois, notadamente, em Cidade de Deus a violência
era mais intensa e havia homicídios praticados com frequência e com frieza.
Por fim, pode-se encontrar, em alguns trechos de Milton Santos, uma reflexão de que a
pobreza é escrava da globalização:
“Nas condições atuais, as lógicas do dinheiro impõem-se àquelas da vida socioeconômica e política,
foçando mimetismos, adaptações, rendições. (...) A ação territorial do dinheiro global em estado
puro acaba por ser uma ação cega, gerando ingovernabilidades, em virtude dos seus efeitos sobre
a vida econômica, mas também, sobre a vida administrativa”. (SANTOS, 2001, p. 49)

Evidencia-se, ao final do estudo, que as obras denunciam, acima de tudo, o descaso do estado
que aparentemente ficou distanciado das demandas sociais, pois ele precisa se apequenar diante dos
grandes interesses daqueles que hoje detém o poder, inclusive, sobre o próprio estado.
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RESUMO
“O Auto da Compadecida” é uma peça escrita pelo
paraibano Ariano Villar Suassuna. Esta pode ser definida
como uma obra que busca mostrar a cultura popular
nordestina, bem como as crenças e a moral religiosa dos
personagens. A obra de Ariano é narrada por um palhaço
o qual introduz ao leitor informações sobre os
personagens e sugere eventos sucessivos na trama.
Dessa maneira, o objetivo deste trabalho foi investigar na
peça a crença como forma de expressão cultural das
transgressões da moral religiosa que compõem a
narrativa. A realização deste trabalho se deu através da
análise da peça “O Auto da Compadecida”, bem como
pelo levantamento de referências teóricas sobre o tema
em estudo. Verificou-se que apesar das personagens

apresentarem uma fé verdadeira nas divindades, foi
possível perceber, por meio de suas ações, as mais
diversas transgressões à moral e aos preceitos, uma vez
que acabavam moldando a crença a quaisquer
necessidades cotidianas. Tais violações religiosas foram
cometidas pelo padre e o bispo, João Grilo e Chicó, e o
Cangaceiro Severino de Aracajú. Com isso, conclui-se que
a obra retrata de maneira muito concisa as tradições
nordestinas, dentre as quais, apresenta a religião como
principal formadora dessa cultura. Entretanto, os
devotos apresentam valores corrompidos e submissos a
esse sistema religioso dogmático.

PALAVRAS-CHAVE: cultura popular, religião, transgredir.

THE BELIEF AS CULTURAL EXPRESSION IN "O AUTO DA COMPADECIDA", OF
ARIANO SUASSUNA: TRANSGRESSIONS OF RELIGIOUS MORALITY
ABSTRACT
"A Dog's Will" is a play written by Ariano Suassuna Villar
(regional: Paraibano). This can be defined as a work that
seeks to show the popular northeastern culture and
beliefs and the religious morality of the characters. The
work of Ariano is narrated by a clown which introduces
the reader information about the characters and suggest
successive events in the plot. In this way, the objective of
this study was to investigate the part the belief as a form
of cultural expression of the transgressions of religious
morality that compose the narrative. The realization of
this work has come through the analysis of the play "O
Auto da Compadecida", as well as the survey of
theoretical references about the subject under study. It

was found that in spite of the characters make a true
faith in deities, it was possible to realize, through its
actions, the most diverse transgressions to morality and
the precepts, since they ended by casting the belief to
any needs in daily life. Such violations sisters were
committed by the priest and the Bishop, “João Grilo” and
Chicó, and the “Cangaceiro Severino do Aracaju”. With
this, it is concluded that the work portrays very concisely
the Northeastern traditions, among which, presents the
religion as a main teacher of that culture. However, the
devotees have corrupted values and submissive to this
religious system of dogma.

KEYWORDS: popular culture, religion, transgress.
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1. INTRODUÇÃO
Ariano Villar Suassuna nasceu na capital do estado da Paraíba, no ano de 1927. Ao escrever
peças teatrais como “O Auto da Compadecida”, tornou-se um autor célebre e privilegiado com
vasto acervo literário. Sua característica pessoal mais comum é a afinidade pela crítica cultural
brasileira, apresentando-se moldado a um guardião das tradições, sendo nesta vertente um dos
mais conhecidos prosadores. Polêmico em virtude desta postura, Suassuna criou uma estética
nacional-popular, chamada de “Movimento Armorial”, a qual rejeita tudo que adentra a cultura
nacional e atue como contaminação estrangeira (OROFINO, 2006).
Em 1990 integrou-se à Academia Brasileira de Letras pelo desenvolvimento de diversas
obras em diferentes gêneros literários, tais como: versos, prosas, peças, teorias e coletâneas. As
obras produzidas são cheias de simbolismos e crenças, a exemplo do “Auto da Compadecida”,
dando vida a um elenco completo, com personagens inspirados na cultura popular nordestina e
literatura de cordel (OROFINO, 2006). Estes, constantemente, são criticados por burlar entidades,
a exemplo da igreja e família, transgredindo preceitos e descontraindo-se através do humor.
A peça aqui estudada retratada a vida de João Grilo, um sertanejo pobre e ingênuo, que
utiliza a inteligência diante a brutalidade da vida. Aos poucos se torna bastante esperto e sem
escrúpulos. Suas atitudes funcionam quase como uma defesa, ajudando-o a sobreviver em um
mundo de desfavorecimentos, preconceitos e corrupção (OROFINO, 2006). A expressão cultural da
sociedade inserida na peça é caracterizada por exercer privilégios manifestados sem sutileza,
admitidos como uma espécie de ordem e acontecimento natural das coisas (QUEIROZ, 1998).
Desta forma, a presente pesquisa é de cunho bibliográfico. Emprega-se uma metodologia
que parte da análise e discussão do livro “O auto da compadecida”, investiga-se na peça a crença
como forma de expressão cultural e analisam-se as transgressões da moral religiosa que compõem
a narrativa e tomam conta do enredo. Mais a diante, nas seções seguintes, este trabalho se
encarrega de abordar as referências que fundamentam as categorias propostas; contempla uma
análise dos fatos objetivados para esta pesquisa; e encerra condensando as proposições a que se
chegou na investigação da obra de Suassuna.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Vida e obras de Ariano Suassuna
Ariano Villar Suassuna nasceu no Palácio da Redenção-PB, filho de João Urbano Pessoa de
Vasconcellos Suassuna e Rita de Cássia Dantas Villar. Seu pai, presidente da Paraíba em 1927, foi
assassinado a tiros no Rio de Janeiro, em 1930, para onde haviam se mudado. Após a tragédia, a
família de Suassuna fez diversas mudanças, dentre elas para o Recife (INSTITUTO MOREIRA
SALLES, 2000).
No ano de 1956, “O Auto da Compadecida” alcançou bastante sucesso, transformando-se
em um dos maiores clássicos da literatura brasileira. Aos 29 anos, Suassuna é reconhecido
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nacional e internacionalmente, sendo o teatro constituinte essencial de sua atividade criadora.
Porém, apesar de glorioso, o teatro e a literatura não lhe proporcionaram uma autonomia
financeira, o que lhe é assegurado quando se integra à Universidade Pernambucana, em 1956. No
mesmo ano, casa-se com Zélia Andrade Lima com quem teve seis filhos (SANTOS, 2006).
Este renomado autor escreveu muitas obras, tais como: O Auto da Compadecida, O
Casamento Suspeitoso, O Santo e a Porca e A Pena e a Lei. Além dessas obras, inclui-se ainda em
sua biografia romances, como: História d’O rei Degolado, Romance d’A Pedra do Reino e O Príncipe
do Sangue do Vai-e-volta.

2.2 Singularidades de “O Auto da Compadecida”
A obra “O Auto da Compadecida” trata-se de uma peça emblemática, que apresenta dupla
ordem de acoplamentos, entre o circo e teatro, além das figuras tradicionais e dos personagens
presentes no mundo espetacular: o bobo e o esperto, respectivamente Chicó e João Grilo
(RABETTI, 2005).
De início, a peça conta com a presença do palhaço. Segundo Curran (2014), a inserção do
palhaço, feito narrador da peça, lembra a tradição literária de arlequim, exibindo estreita relação
com o autor de folhetos. Ele introduz a peça igualmente ao narrador popular, às vezes, comenta o
que acontece e sugere eventos sucessivos.
O personagem João Grilo atua como denunciador dos problemas sociais, agindo como um
herói malandro, que mente, rouba e utiliza a inteligência astuta para sobreviver. Diante da fome e
miséria no qual é submetido, ele expõe as injustiças sociais e representa um símbolo de
resistência sertaneja, entendendo-se que suas ações, mesmo controversas, estão legitimadas pela
situação de desigualdade na qual se encontra (MAGALHÃES, 2013).
Com o exemplo de uma sociedade nordestina injusta, corrupta e exploratória, faz-se
necessário agir com a esperteza. É através da trapaça e da inversão de valores que o autor
desnuda a sociedade de modo crítico, mostrando as mazelas do povo nordestino, bem como, as
falhas do sistema judiciário, da igreja e da polícia, as quais são omissas e corrompidas (JAHN,
2008).

2.3 Cultura popular
Ariano Suassuna compreende a cultura como, “por um lado, a fonte criadora que alimenta
a personalidade singular do país, por outro lado, a expressão mais vital de seu povo”. Um povo
sem cultura torna-se descaracterizado e de fácil absorção, podendo até desagregar de si, ou seja,
todas as manifestações se tornam decalcadas, importadas e imitações do postiço (SANTOS, 2006).
Para tanto, ele dedica-se a uma arte erudita representativa da cultura brasileira, de modo
genuíno, a qual se distanciasse das reproduções moldadas europeias ou norte-americanas. Assim,

XII CONGIC | II
II SECITEX

2465

surge o Movimento Armorial, lançado oficialmente na década de 1970, na capital pernambucana
(MAGALHÃES, 2013).
No entanto, a cultura popular como uma ideia particular e adjetivada, ligada às raízes do
povo, passa a ser discriminada. Suassuna, por outro lado, valoriza essa cultura em especial a
Nordestina. Para Magalhães (2013), seria o sertanejo o maior representante dela, tornando-se,
pois, personagem recorrente em todas as suas obras e a paisagem castigada pela seca, cenário
indispensável para compor esse universo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Inicialmente, é importante destacar que Ariano Suassuna, ao decorrer da peça, prepara o
leitor para uma avaliação singular das transgressões moralistas no que cabe ao cristianismo
católico. Não só por criticar entidades baseadas em preceitos incontestáveis, mas para retratar um
pouco a realidade de modo comum, agradável e simples. Por exemplo, em Suassuna (1975, p.12),
a princípio da obra, o palhaço se expressa no trecho “Auto da Compadecida! O julgamento de
alguns canalhas, entre os quais um sacristão, um padre e um bispo [...]”.
À frente de toda intimidade com o divino, Deus se apresenta próximo do homem, este que
acredita na fé, em promessas, santos, misericórdia e compaixão. Muito popularmente a obra toma
o nome de “O Auto da Compadecida”, como já dizia Costa (2013), tornou-se hábito nordestino
invocar Maria, mãe de Jesus, nas maiores necessidades, assim como acontece no julgamento final
na peça. João Grilo intercede pela compaixão materna divina; o que derivou, portanto, referências
ao “Auto” e à “Compadecida”.
Entretanto, não é cabível contestar a fé do povo quanto ao divino, mas sim, avaliar as mais
diversas transgressões à sua moral e preceitos, uma vez que eles acabam moldando a crença a
quaisquer necessidades cotidianas. Os seguintes personagens apresentam-se na obra como os
principais violadores dos princípios religiosos: o padre e o bispo, João Grilo e Chicó, e o Cangaceiro
Severino de Aracajú.
Desde o princípio, João Grilo e Chicó se unem para enganar o padre e o sacristão,
convencendo-os a benzer e até mesmo enterrar o cachorro da mulher do padeiro. O que vale
perceber nesta peripécia não é a atitude dos sertanejos, pelo contrário, é preciso contestar a
corrupção dos representantes religiosos, como na passagem de Suassuna (1975, p. 20), “PADRE:
Zangar nada, João! Quem é um ministro de Deus para ter direito de se zangar? Falei por falar, mas
também vocês não tinham dito de quem era o cachorro!”, convencendo-se de batizar o animal, ao
ter consciência do suposto dono.
Em outro momento também conversam com interesse: “PADRE: Mas que testamento é
esse? SACRISTÃO: O testamento do cachorro. PADRE: E ele deixou testamento? PADEIRO: Só para
o vigário deixou dez contos. PADRE: Que cachorro inteligente! Que sentimento nobre!”
(SUASSUNA, 1975, p.44-45). Segundo Magalhães (2013), eles concordam em realizar o enterro do
cachorro ao saberem da quantia deixada para a Igreja. Tal fato caracteriza a excomunhão pela
venda dos favores divinos.
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Verifica-se, desta forma, que as ações tomadas pelo sacristão, padre e bispo são baseadas
nos interesses e benefícios próprios; um modo de agir que desvirtua o verdadeiro significado do
“servir” e falsifica os seguidores que se denominam fiéis. Perdem-se, com isso, os valores e
vulgarizam-se as funções, entidades e serviços crentes da igreja.
Adiante, o Cangaceiro Severino toma a cena, seguido por uma legião de cangaceiros. Sua
devoção pelo Padre Cícero é notória até o último momento da vida. Todavia, apesar da
imensurável fé, ele provoca a morte da maioria dos personagens, estando movido pela angústia e
ambição de riqueza.
A evasão moralista desta figura está acima de toda sua crença, a qual não serve de base ou
mediadora das atitudes. O fato de o Padre Cícero estar ao seu lado nos momentos mais difíceis,
tendo sempre piedade por sua dor, não o leva a expressar compaixão pela vida alheia. Tal
comportamento é justificado por todas as injustiças que ele viveu, a exemplo da perda dos pais,
como afirma Jahn (2008), em decorrência de falhas do sistema judiciário e da polícia, instituições
que se apresentam omissas e corrompidas.
Por fim, dá-se o julgamento dos personagens. De modo geral, observa-se uma
humanização dos deuses na sequência dada ao julgamento. Logo, Severino e o cabra dele são
perdoados, dada absolvição em virtude de todo o sofrimento passado, como citado, utilizado
como justificativas dos seus atos. Ainda no seguimento religioso, mesmo com tudo, o padre e o
bispo são perdoados e João Grilo volta à vida, uma vez que as condições sociais existenciais são
apresentadas mais fortemente que os valores morais.
Então, o foco principal é centrado na Virgem Maria, uma mulher de justiça e misericórdia, a
qual os representantes religiosos e João Grilo recorrem para alcançar a salvação. O sertanejo roga
à Compadecida, o que fica explícito na passagem de Suassuna (1975, p.119): “JOÃO GRILO: Valhame Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré! [...]”. Não bastava o julgamento ter como promotor o
Diabo (Encourado) e Jesus Cristo (nomeado como Manuel), a imagem de Nossa Senhora,
advogada de defesa, prevaleceu em todas as decisões, sendo atendida pelo seu filho a todo
tempo.

4. CONCLUSÕES
Como visto, “O auto da compadecida” traz consigo uma carga cultural que retrata de
maneira muito concisa as tradições nordestinas, dentre as quais, apresenta a religião como
principal formadora dessa cultura. Nesse sentido, o livro estudado carrega uma carga de crítica à
moral religiosa, que se apresenta durante a narrativa como degradada e submissa a um sistema.
De modo muito peculiar, a análise da peça contribui para o entendimento de uma
expressão cultural fortemente relacionada com a cultura nordestina: a crença, que é apresentada
no livro. Tal expressão permite refletir sobre os valores corrompidos da igreja católica, principal
representante e difusora da moral, bem como, retratar os vícios e ambições dos membros da
igreja.
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Fica claro, portanto, a vastidão que é estudar esta obra de Suassuna. Seu legado ultrapassa
categorias e principia outras. Aspectos sociais, identitários e psicológicos poderão ser norte para
outras pesquisas e, do mesmo modo, provocar no leitor o senso crítico, bem como instigar à busca
pelo maior entendimento das ações humanas.
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RESUMO
Clarice Lispector, como grande escritora e contista,
inovadora na linguagem, utilizava a subjetividade e a
epifania nos seus questionamentos do mundo externo e
interno para que o leitor tomasse consciência do mundo
das suas personagens. Assim, suas protagonistas, em
momentos banais do cotidiano, deparam-se, usualmente,
com o imprevisto de um súbito instante de revelação,
levando-as a um processo de autoconhecimento e a um
momento de lucidez. Assim sendo, objetiva-se com esse
trabalho discorrer sobre a epifania no conto “Felicidade
clandestina”, de Clarice Lispector. Dessa forma, Sant'Anna
(1973, p. 190) afirma que esse momento epifânico das
personagens de Clarice Lispector passa por quatro etapas.
Com isso, a epifania no referido conto é dividida nas 4
fases a seguir: 1)A personagem apresenta o seu cotidiano
e o seu insaciável desejo pela leitura; 2)A narrativa dá
indícios que algo está para acontecer, iniciando o

processo de “tensão conflitiva”; 3)Acontece o clímax da
narrativa ou a epifania propriamente dita, na qual a
menina recebe o livro em suas mãos, e esse sentimento se
mostrava tão intenso que a autora chegou a comparar
esse desejo da protagonista pelos livros com a felicidade
de uma mulher ao estar com o seu amante; 4)Ocorre o
desfecho, demonstrando como ficou a vida da
protagonista após a epifania e como ela não foi mais a
mesma depois do sucedido. Portanto, a epifania se mostra
como instrumento principal no conto analisado, sendo um
elemento fundamental para compreender-se a
grandiosidade da poética nos contos de Clarice. Aparece
como forma de transformar a realidade simples e
monótona em algo maravilhoso, que desperta
sentimentos fortes dentro do “eu” da personagem, ao
vivenciar o clímax da história.

PALAVRAS-CHAVE: Narrativa, Epifania, Felicidade Clandestina.

THE EPIPHANIC PROCESS IN THE CONSTRUCTION OF PLOT OF THE NARRATIVE “FELICIDADE
CLANDESTINA” BY CLARICE LISPECTOR
ABSTRACT
Clarice Lispector, as a great writer, innovative in language,
used subjectivity and epiphany in her questioning about
the external and internal world for the reader to take
awareness of the world of her characters. Thus, her
protagonists, in banal moments of daily life, are faced,
usually, with the unexpected of a sudden revelation
moment, leading them to a process of self-knowledge and
a moment of lucidity. Therefore, this article’s objective is
to discourse about the epiphany in the short story
“Felicidade Clandestina”, by Clarice Lispector. Thus,
Sant’Anna (1973, p. 190) states that this epiphanic
moment of Clarice Lispector's characters goes through
four stages. The epiphany in that story is divided into the
following 4 stages: 1) The character presents her daily life
and her insatiable desire for reading; 2) The narrative
shows evidences that something is about to happen,

beginning the process of "conflictive tension"; 3) It is the
climax of the narrative or the epiphany itself, in which the
girl receives the book in her hands, and that feeling was so
intense that the author came to compare the
protagonist’s desire for books with the happiness of a
woman to be with her lover; 4) The outcome of the story
happens, demonstrating into what the life of the
protagonist became after the epiphany and how she was
not the same after the event. Therefore, the epiphany
shown as the main instrument in the analyzed story, being
a key element to understand the greatness of the poetic
in Clarice’s tales. It appears as a way to transform the
simple and dull reality into something wonderful, that
arouses strong feelings within the "I" of the character, to
experience the climax of the story.

KEYWORDS: Narrative, Epiphany, Felicidade Clandestina.
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1. INTRODUÇÃO
Este estudo baseia-se em pesquisas bibliográficas, de caráter qualitativo, cujo aspecto
marcante na obra de Clarice Lispector é o processo de epifania de suas personagens. Ela é uma
escritora do período modernista do Brasil a qual se destacou pelo grande grau de subjetividade
presente em suas criações.
Clarice Lispector, como grande escritora e contista, inovadora na linguagem e em suas
perspectivas, utilizava a subjetividade e a epifania nos seus questionamentos do mundo externo e
interno, para que o leitor pudesse tomar consciência do mundo da personagem. Logo, esse trabalho
tem por objetivo analisar a epifania no conto “Felicidade clandestina” de Clarice Lispector.
Além disso, a análise da obra justifica-se por ser uma parcela importante da produção
literária da autora e por sua característica, enquanto gênero, que permite registrar inúmeras
maneiras de análise, trazendo certa visão dos fatos, especialmente, nesse caso, já que a epifania na
história revela questões de tom intimista.
Para apresentar o proposto, direcionamos o trabalho em duas etapas: (i) Abordar conceitos
sobre a epifania, correlacionando-a com as características de escrita de Clarice Lispector e sua
linguagem diferenciada; (ii) Apresentar um breve resumo sobre o conto, analisando-o e
relacionando aos conceitos de epifania presentes no conto, sendo o último elemento primordial
para análise de tal processo.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Epifania
A palavra epifania, epiphanéia (= manifestação, aparição), de origem grega (epi = sobre;
phaino = aparecer, brilhar), pode ter dois significados. O primeiro num sentido místico- religioso,
que a define como “aparição ou manifestação divina” ou “festividade religiosa com que se celebra
essa aparição” (HOLANDA, 1975, p. 541). A segunda, de caráter literário, é definida por Affonso
Romano de Sant'Anna (1973, p. 187) como o “relato de uma experiência que a princípio se mostra
simples e rotineira, mas que acaba por mostrar toda a força de uma inusitada revelação”.
Sant'Anna(1973) tenta, assim, definir esse fenômeno pelo termo “revelação”, ou seja, um episódio
provocado por atos comuns do dia-a-dia, que resulta num momento de êxtase em que se percebe
uma “realidade atordoante”.
Além disso, Nádia B. Gotlib afirma que, “em todos os contos cujo núcleo é justamente esta
percepção reveladora de uma dada realidade, a teoria torna-se fundamental para a sua leitura. É o
caso dos contos de Clarice Lispector, por exemplo.” (GOTLIB, 1991, p. 52).
Ademais, no livro “A escritura de Clarice Lispector”, Olga de Sá esclarece, sobre a epifania,
que para ela seria:
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Esse momento privilegiado não precisa ser excepcional ou chocante; basta que seja
revelador, definitivo, determinante. Atinge a escritora o anelo de todo ficcionista: o
momento da lucidez plena, em que o ser descortina a realidade íntima das coisas e de si
próprio. (SÁ, 1979, p.165)

Dessa forma, em algum momento da vida, as pessoas deparam-se com algum fator, mesmo
que este seja externo, que os fazem ver coisas jamais vistas antes. A partir daí, é impossível
retroceder. O caminho está percorrido e nada mais ficou como antes, foi vivido o “instante
existencial” (MOISÉS,1997). Assim, tudo em sua volta muda, desde os seus pensamentos, até as
suas atitudes e visões. Com isso, a epifania é um fenômeno tão marcante, que chega até a ser
comparado com a maternidade:

A epifania pode ser comparada ao estágio da maternidade. A partir do momento em que
uma mulher se torna mãe, tudo muda, nada pode voltar a ser como antes. O caminho até
aqui traçado era um, a partir de agora uma nova visão do mundo será experimentada. (LUZ,
2009)

2.2 Clarice Lispector e a epifania
Em Clarice Lispector, “a escritura é epifânica, a escrita é um rito que cumpre como forma de
‘submissão ao processo’” (SÁ, 1979). Portanto, o crucial nas narrativas clariceanas é o que muitos
estudiosos denominam de “instante existencial” ou epifania.

Esse “instante existencial”, em que as personagens clariceanas jogam seus destinos,
evidenciando-se “por uma súbita revelação interior que dura um segundo fugaz como a
iluminação instantânea de um farol nas trevas e que, por isso mesmo, recusa ser apreendida
pela palavra. (SÁ, 1979, p. 165)

O sentido da epifania nas obras de Clarice se desdobra em todos os níveis: a revelação é o
que se narra em seus contos e romances. Revelação a partir de experiências cotidianas: uma visita
ao zoológico, a visão de um cego na rua, a relação de dois namorados, o desejo de possuir um livro
ou até mesmo a visão de uma barata dentro de casa.
Clarice se expressa em ficções que revelam o indivíduo em seus pensamentos mais íntimos,
reproduzindo-os num monólogo com o próprio ser do personagem, disseminando as mais fortes
emoções, aflições, duvidas e impressões que aparecem de forma simples e cotidiana, mas ao
mesmo tempo tão profunda que chega a ser genial e fantástico, caracterizando a personalidade do
personagem e sua forma de estar no mundo.
Assim como definiu SÁ (1984), “Clarice rompe com a linearidade do romance tradicional, cria
uma <estilística das sensações>, um dicionário imagético pessoal”, pode-se observar a elegância na
forma de escrita de Clarice, o modo como ela expressa as mais variadas formas de sensações usando
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a construção perfeita da imaginação, tornando esse elemento fundamental em suas obras e
definindo um estilo ímpar e singular que marcou a literatura nacional.
Além da epifania, que foi abordada no tópico acima, que é o principal aspecto que define o
estilo “clariceano”, outra marca de sua escrita é o costume de não usar o padrão da linguagem
normativa, construindo sua própria literatura. Ela costumava utiliza-se muito de adjetivos,
metáforas e comparações para dar vida à forma poética de suas obras. Percebe-se ainda no âmbito
formal de sua escrita, o uso de uma linguagem circular, identificada através da repetição sistemática
de termos, palavras e expressões para resultar em um efeito acentuado.
Ademais, outro fator marcante em suas obras é o rompimento dos limites do tempo e
espaço, os quais avançam para um aspecto abstrato de ideias e seguem um fluxo de consciência
que, na verdade, se escoa pelo mais profundo inconsciente do ser, fugindo assim, de uma estrutura
seqüencial na narração.
Assim, Clarice surgiu no cenário literário nacional como “uma ficcionista consciente de seus
meios de expressão” (SÁ, 1984), que tentava relacionar a complexidade e contradição dos fatos com
a profundeza da simplicidade e, para isso, teve que tornar a linguagem mais flexível para expressar
sua forma de escrita, fazendo surgir, portanto, o estilo “clariceano”.
Ademais, conforme Sant'Anna (1973, p. 190), tanto nos contos quanto nos romances, o
momento epifânico das personagens de Clarice Lipector passa por quatro passos: 1) a personagem
é disposta numa determinada situação cotidiana, em um contexto comum do seu dia a dia; 2)
prepara-se um evento que é pressentido discretamente, isto é, a narrativa dá indícios de que algo
está para acontecer e a personagem inicia o processo de “tensão conflitiva”; 3) ocorre o evento,
que lhe “ilumina” a vida, ou seja, o clímax da narrativa ou a epifania propriamente dita; 4) ocorre o
desfecho, onde se considera a situação da vida da personagem, após o evento.
Com isso, a partir dessa característica nas narrativas de Clarice Lispector, isto é, a epifania,
será analisado a seguir o processo epifânico no conto “Felicidade clandestina”.

3. METODOLOGIA

Inicialmente, foi realizada a leitura do conto “Felicidade clandestina”, de Clarice Lispector.
Em seguida, após dominar o enredo do conto e encontrar as partes consideradas mais importantes
para a análise, realizou-se uma pesquisa sobre as fontes teóricas que analisam o tema proposto no
artigo, ou seja, a epifania presente no enredo do conto “Felicidade Clandestina” e nas obras de
Clarice Lispector. Assim, foi possível ter conhecimento sobre a temática e, com isso, desenvolver
uma análise acerca do tema, baseando-se no enredo do referido conto.
Portanto, com o objetivo de facilitar o desenvolvimento da análise, o trabalho foi
direcionado em 4 etapas: (i) Leitura da narrativa “Felicidade Clandestina”; (ii) Estudo e revisão da
literatura existente, buscando embasamento teórico acerca a epifania; (iii) Estudo sobre as
características de escrita de Clarice Lispector e de sua linguagem diferenciada; (vi) Realização da
análise do conto e da relação entre os conceitos de epifania com o enredo do conto.
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4. RESULTADOS
O conto “Felicidade Clandestina”, trata-se de uma narrativa que predomina o fluxo de
consciência, consistindo numa representação dos processos mentais das personagens. Estes
desencadeiam, assim, na epifania, que é uma súbita revelação ou compreensão de algo. Após passar
por esta fase de epifania, a personagem descobre a essência de algo que muda o olhar perante o
mundo ou até mesmo sua própria vida.
Como já foi apresentado, Sant'Anna (1973, p. 190) afirma que o momento epifânico das
personagens de Clarice Lipector passa por quatro etapas. Com isso, podemos relacionar tais fases
com o enredo do conto “Felicidade clandestina”.
Tabela 1: Etapas do momento epifânico em “Felicidade Clandestina”

ETAPAS

Situação
Cotidiana

Processo de
“tensão
conflitiva”

Epifania

Desfecho
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ACONTECIMENTO

A protagonista demonstra o seu
insaciável desejo pela leitura,
chegando até a humilhar-se,
implorando à colega que lhe
empreste o livro.

A menina passa a ir à casa da
garota má todos os dias com o
objetivo de apanhar o livro
emprestado, mas sempre é
recebida com inúmeras desculpas
sobre o paradeiro da obra.

EXEMPLO
“Na minha ânsia de ler, eu nem
notava as humilhações a que ela me
submetia: continuava a implorar-lhe
emprestados os livros que ela não
lia. “(LISPECTOR, 1998, p.11).

“Eu ia diariamente à sua casa, sem
faltar um dia sequer.“ (LISPECTOR,
1998, p.11).

A narradora é agraciada com o tão
almejado objeto. Ao recebê- lo em
suas mãos, aperta-o contra o peito e
caminha lentamente, sem se
importar com o tempo.

“Quanto tempo levei até chegar em
casa, também pouco importa. Meu
peito estava quente, meu coração
pensativo.” (LISPECTOR, 1998,
p.12).

Cumpre-se o epílogo da narrativa,
demonstrando como fica a vida da
protagonista após a epifania: nunca
mais a garota seria a mesma depois
do sucedido.

Agora ela “não era mais uma
menina com um livro: era uma
mulher com o seu ‘amante’”
(LISPECTOR, 1998, p.12).
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No primeiro estágio, temos o seguinte tópico: “a personagem é disposta numa determinada
situação cotidiana, em um contexto comum do seu dia a dia” (Sant'Anna ,1973, p. 190). Como já foi
relatado, o conto narra a história de uma menina que tem um gosto especial pela leitura e descobre
que uma colega - menina má, cujo pai era dono de livraria - tem à sua disposição e não lê o livro “As
reinações de Narizinho”, de Monteiro Lobato. A menina, no seu insaciável desejo pela leitura, chega
a humilhar-se, implorando à colega que lhe emprestasse o livro. Com isso, é notório que a
protagonista realmente está vivendo uma determinada situação do seu cotidiano e apresentando
características do seu dia a dia.
O tempo vai passando e a antagonista tranquilamente desenvolve seu plano de possuir a
menina sob seu controle. Portanto, a narrativa é marcada por um acontecimento: a filha do livreiro
informa-lhe casualmente que possui o livro e prometeu-lhe emprestá-lo no dia seguinte. A
protagonista passa a ir na sua casa todos os dias com o objetivo de apanhar o livro emprestado, mas
sempre é recebida por inúmeras desculpas a cerca do paradeiro do livro. Com isso, esse trecho da
história se relaciona com o segundo tópico das etapas do momento epifânico das obras de Clarice:
“prepara-se um evento que é pressentido discretamente, isto é, a narrativa dá indícios de que algo
está para acontecer e a personagem inicia o processo de ‘tensão conflitiva’” (Sant'Anna ,1973, p.
190).
Após alguns dias de agonia e visitas diárias da menina àquela que era “toda pura vingança”,
a mãe da garota desconfia das idas constantes e “a aparição muda e diária daquela menina à porta
de sua casa” (LISPECTOR, 1998, p.11). Chegou finalmente o dia da redenção da narradora, quando
todos seus males seriam sarados. A mulher do dono da livraria descobriu que sua filha estava
enganando a outra menina: “mas este livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler!”
(LISPECTOR, 1998, p.11). A narradora seria, agora, agraciada pelo tão almejado objeto do desejo. E,
para a menina, isso valia mais do que dar-lhe o livro. Ao recebê-lo em suas mãos, a ela apertou-o
contra o peito e caminhou lentamente, sem se importar com o tempo. Por seguinte, ocorre o que
está no terceiro tópico, a tão esperada epifania: “ocorre o evento, que lhe “ilumina” a vida, ou seja,
o clímax da narrativa ou a epifania propriamente dita” (Sant'Anna ,1973, p. 190).
Comprova-se esta ideia no fragmento: “Quanto tempo levei até chegar em casa, também
pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo.” (LISPECTOR, 1998, p.12). O uso
da personificação “meu coração pensativo” esclarece a revelação existente no conto, um momento
que modifica totalmente a vida da personagem. É a partir daí que a menina descobre o conceito de
felicidade como algo clandestino, que é o ponto central deste texto.
Para o leitor do conto, a menina que tanto queria o livro ao conseguir possuí-lo, iria devorálo em pouco tempo. Porém, a menina recebe o livro e não o lê de imediato, finge que não o tem,
“[...] só para depois ter o susto de o ter” (LISPECTOR, 1998, p.12). Ao abri-lo, faz a leitura aos
pouquinhos, finge que não sabe onde o guardou, para sentir o prazer de possuir o livro pelo tempo
que quiser e degustá-lo lentamente. Tudo isso lhe dá uma enorme felicidade e a consciência de que,
para ela, “a felicidade sempre iria ser clandestina [...]” (LISPECTOR, 1998, p.12).
A escritora parece questionar o seguinte: “Afinal, o que é felicidade?” Esta seria sempre
clandestina para a menina. Clandestina porque o livro não pertencia a ela, e ter algo sem ser dono
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legítimo, torna-se clandestino: “Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que
era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim.”(LISPECTOR, 1998, p.12).
Os livros, que na época eram privilégios dos mais favorecidos, tornavam-se algo irreal para
a protagonista, que não possuía condições financeiras para isto. De modo que a condição financeira
do leitor determina a que tipo de livros ele terá acesso. A felicidade para a menina era possuí-los.
Esse sentimento se mostrava tão intenso, de modo que a autora chegou a comparar esse desejo da
menina pelos livros com a felicidade de uma mulher ao estar com o seu amante. Ambas as situações
proporcionam o prazer por serem proibidas: uma felicidade clandestina. Agora ela “não era mais
uma menina com um livro: era uma mulher com o seu ‘amante’” (LISPECTOR, 1998, p.12). Concluise, portanto, que a escritora, mais uma vez, por meio de experiências vivenciadas, demonstra no
conto que a felicidade deve ser descoberta por cada um, nos momentos mais simples.
Portanto, ocorre o epílogo da narrativa, demonstrando como ficou a vida da protagonista
após a epifania, e como sua vida não foi mais a mesma depois do ocorrido. Além disso, fica claro
que os aspectos do seu dia a dia foram influenciados pela epifania. Com isso, o trecho relaciona-se
com a quarta etapa do processo epifânico na narrativa. “ocorre o desfecho, onde se considera a
situação da vida da personagem, após o evento” (Sant’Anna, 1973, p. 190).

5. CONCLUSÃO

Como foi abordada em todo o corpo desse trabalho, Clarice marcou a literatura nacional com
seu modo de escrita e sua forma poética de se expressar, que enriquece os fatos simples do dia a
dia, tornando-os mágicos e inspiradores para seus leitores. Isso se deve, principalmente, ao uso
desse fator analisado nos tópicos acima dentro do conto “Felicidade Clandestina”: a epifania.
Portanto, a epifania se mostra como instrumento principal no referido conto analisado,
sendo um elemento fundamental para compreender-se a grandiosidade da poética nos contos de
Clarice. Aparecendo como forma de transformar a realidade simples e monótona em algo
maravilhoso, que desperta sentimentos fortes dentro do próprio “si” da personagem ao vivenciar o
clímax da historia, impactando de forma profunda a essência e a alma, tanto dos literários e críticos,
quanto de seus leitores.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
GOTLIB, Nádia Batella. Teoria do conto. 11 .ed. São Paulo Ática, 2006
HOLANDA, Aurélio B. Ferreira. Novo dicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1975.
LISPECTOR, Clarice. Felicidade Clandestina. Rio de Janeiro: Rocco, 1998
LUZ, Achilles Cleto Cabral da. A EPIFANIA EM CLARICE LISPECTOR. 2009. 77 f. Monografia
(Especialização) - Curso de Letras, Departamento de Letras, Universidade Federal de
Pernambuco,
Recife,
2009.
Disponível
em:
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ea000634.pdf>. Acesso em: 05 mar.
2016.

XII CONGIC | II
II SECITEX

2475

MOISÉS, Massaud. A Criação Literária: Introdução à Problemática da Literatura. 8 ed. São Paulo:
Melhoramentos, 1977
SÁ, Olga de. A escritura de Clarice Lispector. Petrópolis: Vozes, 1979.
SÁ, Olga de. Clarice Lispector: Processos criativos. Revista Iberoamericana, São Paulo, v. , n. 126,
p.259-280,
abr.
1984.
Janeiro-março.
Disponível
em:
<https://www.researchgate.net/publication/45384526_Clarice_Lispector_Processos_criativos>.
Acesso em: 08 mar. 2016.
SANT’ANNA, Affonso Romano de. Análise estrutural de romances brasileiros. 2. ed. Petrópolis:
Vozes, 1973.

XII CONGIC | II
II SECITEX

2476
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RESUMO
O projeto consiste na identificação de leituras realizadas
pelos alunos ingressantes no Ensino Médio Integrado nos
Cursos de Informática e Mecânica do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
(IFRN)/Campus Santa Cruz no letivo 2016. Os dados
fornecerão informações das tipologias textuais mais
citadas, comparações entre as exigências de leituras
em diferentes escolas (estadual, municipal e particular),
os gostos literários dos alunos e perspectivas de leituras
pelos discentes. Com as análises dos resultados obtidos,

construiremos um documento e passaremos nas
principais escolas citadas no questionário, apresentando
as informações e sugestões para o planejamento de
leituras significativas, a fim de melhor favorecer essa
prática e proporcionar os benefícios do ato de ler. Para o
IFRN,
serão
apresentados
aos
professores,
principalmente os de Língua Portuguesa, e ao setor
pedagógico as análises dos dados e reflexões para
planejamentos para os anos letivos vindouros desses
discentes
na
Instituição.

PALAVRAS-CHAVE: Leitura; Formação Humana Integral; Região Trairi.

READING IN FORMATION OF INTEGRAL HUMAN YOUTH TRAIRI REGION
ABSTRACT
The project is the identification of readings taken by
freshmen students in the Integrated School in courses of
Computer Science and Mechanics of the Federal Institute
of Education, Science and Technology of Rio Grande do
Norte (IFRN) / Campus Santa Cruz in 2016. The school
data will provide information the most quoted text types,
comparisons between the demands of readings in
different schools (state, municipal and private), the
literary tastes of students and prospects readings by

students. After analyzing the results, we will build a
document and pass the main schools cited in the
questionnaire, with information and suggestions for
planning significant readings in order to better promote
this practice and provide the benefits of the act of
reading. For IFRN, they will be presented to the teachers,
especially the Portuguese, and the educational sector
analysis of the data and considerations for planning for
the coming school years these students in the Institution.

KEYWORDS: Reading; Integral Human Formation ; Region Trairi
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1. APRESENTAÇÃO
A leitura, as práticas e as competências leitoras têm ocupado espaço considerável na
educação e na mídia brasileira, além de preocupar educadores. Em 2012, o desempenho dos
estudantes brasileiros em leitura piorou em relação a 2009. De acordo com dados do Pisa
(Programa Internacional de Avaliação de Alunos), o país somou 410 pontos em leitura, dois a
menos do que a sua pontuação na última avaliação e 86 pontos abaixo da média dos países da
OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico).Com isso, o país ficou com
a 55ª posição do ranking de leitura, abaixo de países como Chile, Uruguai, Romênia e Tailândia.
Segundo o relatório da OCDE, parte do mau desempenho do país pode ser explicada pela
expansão de alunos de 15 anos na rede em séries defasadas. Os alunos da região Trairi do RN (Rio
Grande do Norte) não se opõe a essa realidade dos dados avaliadores. Pensando em modificar
esse contexto inicial, a proposta desta pesquisa direciona para ações reflexivas e práticas
direcionadas para leitura no Ensino Fundamental II e Ensino Médio.
Diante da realidade de dificuldades de leitura pelos discentes, acreditamos que o ensino de
língua deve estar direcionado ao texto, por outro lado, porém, muitas são as dificuldades dos
docentes em colocar essa prática didática em sala de aula , seja por desconhecerem os estudos
nas áreas da psicolinguística e da linguística textual ou por não saberem exatamente que tipo de
texto é o mais adequado em cada situação propositiva. Mediante isso, a presente pesquisa busca
reunir dados sobre predilação de gêneros textuais, motivação de leituras, a partir de
resultados obtidos no questionário respondido pelos alunos dos primeiros anos, a fim de propor
discussões de planejamentos na prática pedagógica e escolhas literárias mais significativas.
Esperamos que as contribuições apresentadas favoreçam a compreensão de práticas de trabalhos
com leitura de diversos gêneros em sala de aula e ajudem na formação humana integral dos
envolvidos.
O objetivo geral desta pesquisa é favorecer práticas de leituras em sala de aula, a partir dos
dados obtidos no questionário aplicado com alunos dos primeiros anos do Campus Santa Cruz no
ano letivo de 2016. Diante disso, temos os seguintes objetivos específicos: Analisar as preferências
literárias e dos gêneros textuais dos discentes, especificando as particularidades do leitor e sua
escola egressa; Refletir sobre metodologias pedagógicas que favoreçam as práticas de leituras;
Discutir leituras literárias que favoreçam a formação humana integral.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Esta pesquisa requer leituras para melhor fundamentação e discussões. Assim, para
compreensão da pesquisa qualitativa, na qual esta proposta se insere, temos Minayo (2013a;
2013b) e Severino (2007); para compreensão de conceitos de leitura e a sua importância para o
desenvolvimento da formação humana, temos Baldi (2010) e Freire (1989); e para compreensão
de estudos literários, temos Cusson (2006) e Meireles (2010).
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3. METODOLOGIA
A pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa cujos sujeitos são os alunos dos
primeiros anos do Campus Santa Cruz no ano letivo 2016 com obtenção da coleta de dados pelo
instrumento do questionário aplicado com esses discentes. Inicialmente, discutiremos na equipe
sobre a importância da leitura na formação do cidadão, bem como conceitos de gêneros textuais e
literatura. No segundo momento da pesquisa, elaboraremos as questões do questionário que
serão aplicados com os sujeitos desta pesquisa (alunos dos primeiros anos no ano letivo 2016
do Campus Santa Cruz). Em seguida, aplicaremos o questionário. Com os dados obtidos,
analisaremos e discutiremos, a fim de transformá-lo em um documento para apresentarmos nas
principais escolas citadas no questionário, onde os alunos concluíram o Ensino Fundamental, na
região do Trairi. Também apresentaremos os resultados a equipe pedagógica do Campus Santa
Cruz e aos docentes, sobretudo os de Língua Portuguesa, da instituição, a fim de refletimos e
propormos atividades de leituras para os alunos em anos posteriores.
Na Figura 1, a seguir, temos o quadro das nove metas e suas respectivas ações, períodos e
resultados esperados apontados no projeto da pesquisa a serem cumpridos e já em andamento.
Figura1. Quadro da pesquisa A leitura na formação humana integral dos jovens
da região do Trairi, submetido ao Edital 06/2016/IFRN
Meta / Data

1

2

Descrição / Resultado esperado

Revisão
1
bibliográfica sobre a Leituras e discussões dos textos
temática do projeto. 17/08 a referenciais da pesquisa.
18/09/2016.
Espera-se obter conhecimentos acerca
de conceitos essenciais para a pesquisa.
Elaboração
2
das perguntas do
questionário e aplicação do mesmo
com os sujeitos da pesquisa. 19/09
a 20/10/2016.

Discussões das questões a serem
constituídas no questionário a ser
aplicado com os alunos dos primeiros
anos dos Cursos de Informática e
Mecânica do Campus Santa Cruz do ano
letivo de 2016.
Espera-se obter a construção de
perguntas objetivas e subjetivas, que
atendam aos objetivos do projeto, bem
como a colaboração em responder ao
questionário da maioria dos sujeitos da
pesquisa.
Aplicação do questionário com os
sujeitos da pesquisa.
Espera-se que os alunos dos primeiros
anos respondam as questões propostas
no questionário.

Análise
3
dos dados do questionário Reflexões
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3

4

5

6

7

8

aplicado. 21/10 a 22/11/2016.

questionário aplicado com os sujeitos
da pesquisa.
Espera-se que com os dados obtidos no
questionário, possamos relacioná-los
com os objetivos propostos na
pesquisa.

Elaboração
4
do documento - Parte Construção de um documento a ser
A. 23/11 a 25/12/2016.
partilhado com escolas do Trairi e no
IFRN, constando apontamentos que
favoreçam metodologias pedagógicas
relacionadas à leitura.
Espera-se elaborar um documento
contendo reflexões dos dados obtidos.
Elaboração
5
do documento - Parte Construção de um documento a ser
B. 26/12/2016 a 25/01/2017.
partilhado com escolas do Trairi e no
IFRN, constando apontamentos que
favoreçam metodologias pedagógicas
relacionadas à leitura.
Espera-se
revisar o documento
construído (Parte A) e elaborar
apontamentos para atividades docentes
relacionadas à leitura.
Compartilhamento
6
dos dados da Visitas às escolas mais citadas no
pesquisa nas escolas de Santa questionário do município de Santa
Cruz/RN. 26/01 a 28/02/2017.
Cruz, a fim de compartilhar os dados da
pesquisa e o documento elaborado.
Espera-se proporcionar reflexões que
possibilitem
novas
posturas
de
atividades pedagógicas relacionadas à
leitura.
Compartilhamento
7
dos dados da
pesquisa nas escolas das cidades
potiguares de Tangará, Japi e Serra
Caiada. 01/03 a 31/03/2017.

Visitas às escolas mais citadas no
questionário do município de Tangará,
Japi e Serra Caiada, a fim de
compartilhar os dados da pesquisa e o
documento elaborado.
Espera-se proporcionar reflexões que
possibilitem
novas
posturas
de
atividades pedagógicas relacionadas à
leitura.

Discussão
8
dos dados da pesquisa Reflexões
sobre
metodologias
com a equipe pedagógica e com os pedagógicas de leituras com a equipe
docentes do IFRN Santa Cruz. do Campus Santa Cruz, a partir do
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9

01/04 a 30/04/2017.

compartilhamento
do
documento
elaborado.
Espera-se que haja melhorias de
práticas pedagógicas de leitura,
favorecendo
competências
de
interpretação textual, a partir do
contexto de dados analisados.

Elaboração
0
de um artigo científico
sobre a pesquisa realizada, a ser
publicado em uma revista da área
educacional. 01/05 a 18/05/2017.

Mostra dos dados e reflexões das
discussões dos estudos da pesquisa em
diversas etapas do projeto.
Espera-se compartilhar a experiência
vivenciada da pesquisa com outros
pesquisadores, através de elaboração
de um artigo científico a ser publicado
em uma revista da área.

Fonte: Elaboração própria pelos autores deste artigo (2016), a partir do projeto de pesquisa.

Ao final de cada etapa da pesquisa, será feito um momento reflexivo com todos os
pesquisadores, a fim de analisarmos se cumprimos os objetivos e as metas estabelecidos, bem
como acrescentarmos alguma ação que melhor favoreça o desenvolvimento de nossa pesquisa.
Será feita, ao final de cada meta estabelecida, um relatório como forma de registro dos
apontamentos da pesquisa (dificuldades, resultados obtidos, descrições das ações...) para a
construção de um documento final. Esperamos também apresentar a pesquisa em feiras,
congressos ou workshops e ter a presença dos membros da equipe em reuniões relacionadas ao
projeto, ou em eventos que se façam necessários.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Ao final da pesquisa, esperamos que:
 Novas metodologias pedagógicas aconteçam de acordo com a realidade
apresentada pelos dados do questionário;
 Melhore o nível de leitura nas escolas da região do Trairi do Rio Grande do Norte, e
consequentemente, o favorecimento de competências de interpretação textual;
 Aumente os empréstimos de livros na biblioteca do Campus Santa Cruz e em outras
bibliotecas da região.
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5. CONCLUSÃO
Esperamos que com os dados obtidos nos questionários e com as discussões realizadas, o
documento elaborado pelos pesquisadores seja relevante para a problemática apresentada na
região do Trairi do Rio Grande do Norte, a fim de proporcionar aspectos de melhorias
metodológicas relacionadas à leitura e, consequentemente, favorecimento na formação Humana
Integral dos jovens dessa região potiguar e/ou perspectivas de políticas públicas eficazes
direcionadas para esse setor educacional.
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ANÁLISE DO CONTO “AQUELES DOIS”: DA EPIFANIA À CATARSE
L. H. S. da Costa1, B. S. da Costa2 e A. C. da S. Costa3
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RESUMO
O conto “Aqueles dois” de Caio Fernando Abreu foi
publicado no livro “Morangos Mofados” em 1982.
Descreve a história de dois solitários homens, Raul e
Saul, que, ao saírem de frustradas relações amorosas,
encontram um no outro um forte vínculo de amizade que
os unem fervorosamente, compensando as diferenças
que mais parecem completá-los. Porém, apesar de toda
sugestão homossexual envolvida durante a história, os
personagens não demostram desejo carnal um pelo

outro, mas sentimentos da sólida conexão que os dois
demonstram possuir. Esse ideal desencadeia o desejo de
libertação do pensamento conservador da sociedade em
que os personagens estão inseridos, chegando à epifania
do conto e, ao se desprenderem dessa realidade, à
catarse, que tanto é esperada na história. O presente
trabalho foi construído através do método bibliográfico e
de leitura dirigida. Foi dividido em sessões buscando um
melhor
entendimento
por
parte
do
leitor.

PALAVRAS-CHAVE: Aqueles dois, Epifania, Catarse.

ANALYSIS OF THE TALE " TWO THOSE ": EPIPHANY OF THE CATHARSIS
ABSTRACT
The tale "Those two" was published in the book
"Strawberries moldy" in 1982. Describe the history of
two lonely man, Raul and Saul, when they leave
frustrated love relationships ,found a strong bond in
friendship that unites them fervently, compensating
the diferences that more seems complete them.
However, although all the homossexsual sugestion
during the history, the characters don't demonstrate
carnal desire each other, but feelings of solid

conection. That ideal triggers the desire of release of
conservative thought of society that the characters are
inserted, arriving the tale's Epiphany, and when they
detach this reality, the catharsis that much is expected
in history. The present work was built through the
bibliographical method and directed reading. It was
split in sessions seeking a better understanding of the
reader

KEYWORDS: Those Two . Epiphany. Catharsis .
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1. INTRODUÇÃO
O conto “Aqueles dois” de Caio Fernando Abreu foi escrito e publicado durante um período
de reivindicações, iniciadas na década de 1960, ligadas à luta LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e
Transexuais) para conseguir um espaço na sociedade (OLIVEIRA, 2015). Esse fator proporcionou ao
autor uma posição crítica e avaliativa como forma de confrontar os ideais conservadores sobre o
preconceito ao homossexualismo.
A história é contada por um narrador onisciente em um tempo cronológico. Os
personagens principais, Raul e Saul, são descritos de forma criteriosa, um quase sempre possuindo
características complementares ao outro. Segundo Abreu (1982, p. 1), “Raul tinha um ano mais
que trinta; Saul, um menos. Mas as diferenças entre eles não se limitavam a esse tempo, a essas
letras. [...] o bonito de dentro de um estimulava o bonito de fora do outro, e vice-versa”.
Ao serem contratados para trabalhar em uma mesma firma, os protagonistas do conto
descobrem-se e libertam-se da sociedade em que estão inseridos através do sentimento homossexual ou não - que sentem um pelo outro, contemplando os aspectos Catarse e Epifania
que o conto sugere. Ao longo desse artigo, serão apresentadas comprovações da existência dessas
duas perspectivas na narrativa em questão, discutindo-as e justificando-as com trechos retirados
da própria história.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Define-se por Epifania, segundo Massaud Moisés (1985) “o instante existencial no qual o
personagem é acometido por uma súbita revelação interior que dura um segundo fugaz como a
iluminação instantânea de um farol nas trevas”. Nesse momento há uma revelação espontânea de
algo para o personagem, que consegue ver o que há ao redor dele muito melhor depois do
momento epifânico A palavra epifania é originalmente bíblica, usada para se referir a
manifestação dos Senhor Jesus aos Reis magos. Passou para o sentido literário quando o autor
James Joyce a usou, com uma conotação de “iluminação” , “revelação”, segundo Moisés (1985).
Outros autores também escrevem sobre Epifania como “Momento de intensa visão que
descortina uma significação muito além do Mundo cotidiano da experiência comum” (Dicionário
de termos literários apud HARVEY, 1968. p. 64). Essa definição, muito pertinente, descreve o
“momento epifânico” exatamente como essa descortinação, em que o personagem percebe
pontualmente o que está a sua frente. Além disso, o momento é revelador, permitindo a quem
passa por ele enxergar as cosias de uma maneira diferente do que acontecia antes.
Definida como “purificação” ou “purgação” a Cartase, segundo alguns teóricos como
Moisés(1985), é uma das perspectivas analíticas mais sujeitas a mudanças, pois seu entendimento
depende de forma direta do tempo em que se encontra, cada época lhe emprega diferentes
conotações.
Relata-se que a palavra foi usada nos primórdios por Aristoteles, que a usava em suas
peças, muito embora a tenha pego da Medicina, significando, nesse contexto, a eliminação do
que afetava a saúde para que esta pudesse ser restabelecida. A palavra ainda adquiriu significado
religioso: “purificação ritual, espécie de batismo ou cerimônia de iniciação”, segundo Moisés
(1985.p.71).
Grande parte do seu sentido veio das peças de tragédia, em que palavra é usada como
ideia de libertação, descarrego de emoções e de circunstâncias que afligem muitas vezes em meio
a tragédia. Ao final de espetáculo, o espectador toma-se por um estado de bem estar, por saber
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que tudo que se passou foi na ficção. Na literatura é muito usada como sentido de libertação e
purificação de algo, que antes se fazia “prisão”.

3. METODOLOGIA
O presente artigo foi construído através do método bibliográfico e de leitura dirigida, que
se apresentam como modelos essenciais para fase analítica: “Já não se pode conceber a não ser
depois de amadurecido o raciocínio a elaboração de um trabalho cientifico ao sabor da inspiração
intuitiva e espontânea sem obediência a um plano e aplicação de um método.” (Severino, 2002,
p.73). Analisado à luz das perspectivas Catarse e Epifania, a leitura do conto permitiu uma análise
crítica, que se faz necessária para a melhor compreensão do escrito, bem como uma discussão
acerca do tema que o conto engloba. Além disso, é importante destacar que a escolha das
perspectivas de análise foram fundamentais para determinar as diretrizes do trabalho
O estudo foi realizado em sessões, para que houvesse melhor compreensão por parte do
leitor. Através desse método, o conto analisado torna-se mais entendível a ponto de que leitores
que desconhecem o conto tenham a capacidade de interpretá-lo, mesmo que de forma mais
sucinta.

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES
Ao analisar o conto “Aqueles dois”, descobre-se que Caio F. de Abreu, muito mais do que
revelar o preconceito embutido naquele lugar, que passou a surgir de forma crescente em 1982
quando o homossexualismo começou a ser tratado de forma aberta, gostaria de provocar uma
sociedades com perguntas que teriam de ser respondidas pelo próprio leitor.
Raul e Saul, dois estranhos cheios de diferenças, encontram nas poucas características em
comum o abrigo que precisavam. O primeiro era divorciado, vindo de um casamento frustrado e
sem filhos, o segundo acabara de terminar um noivado. Um do norte e outro do sul,
respectivamente, eram seres sem família ou amigos, faltava-lhes um referencial. Um encontra no
outro a amizade sincera, o afago e o apego de quem anda sem companhia na cidade grande, até
então pouco descoberta e inexplorada.
Na trama escrita, a aproximação dos dois personagens desencadeia uma percepção
diferente do que usualmente enxergavam. Como nos trecho em que os personagens encontramse:
Os fins de semana tornaram-se tão longos que um dia, no meio de um papo
qualquer, Raul deu a Saul o número de seu telefone, alguma coisa que você
precisar, se ficar doente, a gente nunca sabe. Domingo depois do almoço, Saul
telefonou só para saber o que o outro estava fazendo, e visitou-o, e jantaram
juntos a comidinha mineira que a empregada deixara pronta sábado. Foi dessa
vez que, ácidos e unidos, falaram no tal deserto, nas tais almas. Há quase seis
meses se conheciam. Saul deu-se bem com Carlos Gardel, que ensaiou um canto
tímido ao cair da noite. Mas quem cantou foi Raul: Perfídia, La Barca e, a pedido
de Saul, outra vez, duas vezes, Tú Me Acostumbraste. Saul gostava principalmente
daquele pedacinho assim sutil llegaste a mí como una tentación llenando de
inquietud mi corazón. Jogaram algumas partidas de buraco e, por volta das nove,
Saul se foi. (ABREU, 1982, p.4).
Aos domingos, agora, Saul sempre telefonava. E vinha. Almoçavam ou jantavam,
bebiam, fumavam, falavam o tempo todo. Enquanto Raul cantava —
vezenquando El Día Que Me Quieras, vezenquando Noche de Ronda —, Saul fazia
carinhos lentos na cabecinha de Carlos Gardel, pousado no seu dedo indicador. Às
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vezes olhavam-se. E sempre sorriam. Uma noite, porque chovia, Saul acabou
dormindo no sofá. (ABREU, 1982, p.4).

A Epifania que, segundo Benedito Nunes, se caracteriza como “Manifestação, aparição no
sentido religioso, manifestação da divindade no Mundo, sensível para os olhos espirituais. O
referido termo generalizado poética e esteticamente visto como iluminação súbita, instantânea,
fora de tempo”, se mostra uma perspectiva de análise muito presente no que se refere ao conto.
Quando os personagens descobrem-se na possibilidade de ter um ao outro em sua vida, e notam
que isso os muda de algumas forma, e ainda, que muda o seu modo de ver o Mundo, libertam-se
das prisões preconceituosas e estigmatizadas da sociedade.
Raul e Saul, que estavam no escuro daquela sociedade, seguindo as ideias da epifania,
foram iluminados e isso fez com que encontrassem respostas para o quebra cabeça da vida, a peça
que faltava. Além disso, a possibilidade do novo abriu a porta para os personagens que, juntos,
tiveram a possibilidade de reconhecer-se novamente e enxergar-se diferente. Imersos um no
outro, começavam a perceber a importância da presença mutua que cada um exercia. Há o clarão
epifânico:
Saul contou do noivado antigo. E concordaram, bêbados, que estavam ambos
cansados de todas as mulheres do mundo, suas tramas complicadas, suas
exigências mesquinhas. Que gostavam de estar assim, agora, sós, donos de suas
próprias vidas. Embora, isso não disseram, não soubessem o que fazer com elas.
No dia seguinte, de ressaca, Saul não foi trabalhar nem telefonou. Inquieto, Raul
vagou o dia inteiro pelos corredores subitamente desertos, gelados, cantando
baixinho Tú Me Acostumbraste, entre inúmeros cafés e meio maço de cigarros a
mais que o habitual. (ABREU, 1982, p.3).

Nota-se novamente o momento Epifânico, em que a influência do afeto e do carinho já
sensibiliza os personagens, dessa vez ocorre em Saul. Raul falta o trabalho para ir ao funeral de
sua mãe, Saul mostra-se desconcertado e incomodado com a falta que o amigo faz:
[...] quando começava dezembro, a mãe de Raul morreu e ele precisou passar
uma semana fora. Desorientado, Saul vagava pelos corredores da firma esperando
um telefonema que não vinha, tentando em vão concentrar-se nos despachos,
processos, protocolos. Á noite, em seu quarto, ligava a televisão gastando tempo
em novelas vadias ou desenhando olhos cada vez mais enormes, enquanto
acariciava Carlos Gardel. Bebeu bastante, nessa semana. E teve um sonho:
caminhava entre as pessoas da repartição, todas de preto, acusadoras. À exceção
de Raul, todo de branco, abrindo os braços para ele. Abraçados fortemente, e tão
próximos que um podia sentir o cheiro do outro. Acordou pensando mas ele é que
devia estar de luto. (ABREU, 1982, p.5).

Percebe-se então que o redescobrir-se dos personagens não ocorreu de forma excepcional
e nem chocante, mas de forma reveladora. A eles foi mostrada a possibilidade do ombro do outro,
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sem que houvesse uma real definição do que era sugestivo no conto (se os dois se relacionavam
como amigos ou amantes). Nota-se também que essa realidade, agora modificada, não mais
voltará ao que era, depois que os dois encontraram a real ideia do papel que cada um
desempenha na vida. Os personagens despiram-se do velho eu e puderam dar novas definições de
si.
Ao se desprenderem dos ideais impostos pela sociedade em que estão inseridos, Raul e
Saul libertam-se de todo o preconceito e angustia ao qual estavam submetidos, chegando à
catarse que o conto proporciona. Apesar de não ser claro, uma das aparentes portas para que eles
pudessem se desmembrar completamente daquela realidade era o homossexualismo, insinuado
em alguns momentos durante o decorrer da história:
Sem tempo para compreenderem, abraçaram-se fortemente. E tão próximos que
um podia sentir o cheiro do outro: o de Raul, flor murcha, gaveta fechada; o de
Saul, colônia de barba, talco. Durou muito tempo. A mão de Saul tocava a barba
de Raul, que passava os dedos pelos caracóis miúdos do cabelo do outro. Não
diziam nada. No silêncio era possível ouvir uma torneira pingando longe. Tanto
tempo durou que, quando Saul levou a mão ao cinzeiro, o cigarro era apenas uma
longa cinza que ele esmagou sem compreender. (ABREU, 1982, p. 5).

Entretanto, ao apresentar um final crítico e negativo, sem muitos esclarecimentos ou
conclusões, Caio F. Abreu proporciona ao leitor uma oportunidade de refletir sobre os
sentimentos que tanto Raul e Saul quanto todos os demais personagens compartilhavam,
permitindo que essa reflexão seja feita de forma criteriosa e pertinente:
Mas quando saíram pela porta daquele prédio grande e antigo, parecido com uma
clínica ou uma penitenciária, vistos de cima pelos colegas todos postos na janela,
a camisa branca de um, a azul do outro, estavam ainda mais altos e mais altivos.
Demoraram alguns minutos na frente do edifício. Depois apanharam o mesmo
táxi, Raul abrindo a porta para que Saul entrasse. Ai-ai, alguém gritou da janela.
Mas eles não ouviram. O táxi já tinha dobrado a esquina. [...] Pelas tardes
poeirentas daquele resto de janeiro, quando o sol parecia a gema de um enorme
ovo frito no azul sem nuvens no céu, ninguém mais conseguiu trabalhar em paz na
repartição. Quase todos ali dentro tinham a nítida sensação de que seriam
infelizes para sempre. E foram. (ABREU, 1982, p.5).

Por fim, ao ápice da catarse, o autor sugere que, apesar do julgamento e das conclusões
que os demais personagens tinham sobre Raul e Saul, apenas os dois amigos puderam ser felizes.
Demitidos, vão embora da empresa de taxi, partindo juntos para a descoberta de um novo mundo,
libertando-se da intolerância que havia dentro daquela sociedade, encontrando-se finalmente no
amor - homossexual ou não - que possuíam um pelo outro.

5. CONCLUSÃO
A análise do conto permite inferir diversos aspectos sobre o objeto de estudo: a
observação minuciosa das entrelinhas é fundamental para tentar entrar no universo do autor e
decifrar os códigos que a leitura nos oferece; além disso as perspectivas de estudo nos favorecem
para entender a quantidade de vertentes que um mesmo conto oferece.
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Quanto ao conto, a partir da análise crítica dos aspectos catarse e epifania, podemos inferir
que, ao se descobrirem, Raul e Saul irão se revelar libertos de todo o preconceito apontado pela
sociedade, A importância que um exerce na vida do outro e as muitas revelações comprovam a
existência das duas perspectivas de análise.
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RESUMO
O presente trabalho aborda a maneira como a obra O
Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna interage com
a sociedade. A peça retrata a criticidade de aspectos
socioculturais – diferenças de classes, religiosidade e
sabedorias populares – através do riso. Ao mesmo
tempo, os personagens são envolvidos por uma visão de
misericórdia de Deus e pelo incessante desejo de superar
a subalternidade, nuanças provenientes da realidade
árdua e sofrida do sertão. Objetiva-se, aqui, analisar a
referida obra pelo viés sociológico e cômico através da
forma como o autor elaborou esse drama em sua época.

Realizou-se pesquisas literárias sobre o contexto social
em que a peça está inserida, além de terem sido
efetuadas interpretações a partir da obra, com uma
análise essencialmente qualitativa. Os resultados
apontam para a intenção do autor em escolher um
formato humorístico para criticar a sociedade. Com isso,
há denúncias das mazelas da população pobre do sertão
e das proezas que, por sua vez, provocam risos de
persistência e força. O riso, desse modo, serve para
satirizar a luta e o sofrimento sertanejo, sem, no entanto,
em decorrência disso, julgar a conduta humana.

PALAVRAS-CHAVE: O auto da compadecida, Crítica social, Riso.

SOCIAL CRITICISM OF LAUGHING IN “O AUTO DA COMPADECIDA”, BY ARIANO
SUASSUNA
ABSTRACT
The present study approaches the manner how the work
O auto da compadecida, by Ariano Suassuna interacts
with society. The play portrays the criticism of
sociocultural aspects – differences of classes, religiosity
and popular wisdoms – through laughing. At the same
time, the characters are involved by a vision of mercy of
God and by the incessant desire of overcoming the
subalternity, nuances from the arduous and suffered
reality of the sertão. The aim, here, is to analyze the said
play by the sociological bias of the comic through the
way how the author elaborated this drama in his epoch.

Literary researches on the social context in which the
play is inserted were performed, besides interpretations
from the play having been made, with an analysis
essentially qualitative. The results point to the intention
of the author in choosing a humorous format to criticize
society. Thereby, there are denunciations of the ills of
the poor population of sertão and of the feats that, in
turn, provoke laughs of persistence and strength. The
laughter, thus, serves to satirize the struggle and the
backcountry suffering, without, however, due to this,
judging human behavior.

KEYWORDS: O auto da compadecida, Social criticism, Laugh.
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1 INTRODUÇÃO
O Auto da Compadecida é uma peça teatral, lançada pelo advogado e professor Ariano
Suassuna no ano de 1955, tendo como objetivo demonstrar a realidade nordestina naquela época.
Como decorrência, a obra inaugurou o Movimento Armorial que se interessava pelo
conhecimento e desenvolvimento das formas de expressões populares e tradicionais do Nordeste
(MORAES, 2006).
A narrativa conta a história dos sertanejos que vivem rodeados por diferentes classes
sociais. Faz-se o uso da ambição por dinheiro, refletido pela igreja e por comerciantes. João Grilo,
um dos personagens principais, é um malandro que com suas estratégias de golpes, tenta
sobreviver. E, para tal, conta com seu companheiro Chicó. Ele se aproveita da estupidez dos ricos e
da soberba do clero para exercer sua esperteza, conseguindo sempre sair ileso de situações
complicadas em que se metia. Após enganar a todos, com êxito, o protagonista tenta enganar
Severino, cangaceiro perigoso, mas é morto pelo justiceiro. Ao chegar ao tribunal celeste, onde
todos já estavam, é acusado pelo Encourado (diabo) diante de Manuel (Cristo) e clama
misericórdia a Compadecida (Nossa Senhora). Esta, por vez, consegue convencer seu filho de que
todos são inocentes. João Grilo, sob intervenção da Compadecida, volta à vida real com a
promessa de ser uma pessoa mais justa (SUASSUNA, 1999).
De acordo com Suassuna (2005, p. 134-135) o medo é um fator primordial para justificar os
atos antiéticos do ser humano. João Grilo só recorre à compadecida por temer nunca mais voltar à
vida terrestre. Sentia medo da condenação pelas coisas que fez. Entretanto, a compadecida vem
em seu socorro.
João Grilo é a figura principal da peça. Nele, percebemos claramente a comédia empregada
de diversas maneiras. Mas o riso só nasce porque a dor proveniente dos sofrimentos da vida o
impulsiona à sátira. Argumentar no tribunal celestial nada mais é do que justificar as mazelas que
o pobre passa na famigerada existência. É usar a alegria para, quiçá, ter a oportunidade de driblar
tantos avessos de desigualdades sociais.
Outra proeza do protagonista consiste nas invenções que este arquiteta para se dar bem
no ‘‘testamento da cachorra’’, no primeiro episódio da obra. Suassuna dá liberdade ao
personagem João Grilo para a tarefa de explorar os efeitos cômicos das cenas. Chicó, entretanto,
menos importante no contexto dramático, é o mentor das histórias mirabolantes que acabam por
divertir o público por meio, também, da comicidade. O público ri sobre o contraste que é
empregado às personagens, as quais são conscientes de sua posição social e de suas invenções,
quando, por exemplo, Chicó, uma personagem simplória, acaba por se envolver amorosamente
com a mulher do padeiro por meio de uma armação de João Grilo, isso para poderem ao menos
terem o que comer (MACHADO, 1960).
O riso funciona como um agente que propicia a integração social, favorecendo a
comunicação e a aprendizagem de acordo com a posição sociológica a qual cada indivíduo faz
parte. Além de caracterizar diversão, o riso permite o manifesto em combate às injustiças e
repressões. O laço que se pode estabelecer entre riso e crítica é bem estreito. A partir disso, as
manifestações cômicas são comparadas a remédios que aliviam as mazelas da sociedade (STHIEL,
2016).
Nesse contexto, o presente trabalho propõe por meio de análises pontuais e
interpretações recorrentes da obra o Auto da Compadecida, abordar a função do risível frente às
condutas sociais das personagens. Ademais, as seções seguintes pautarão por ancorar
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teoricamente as perspectivas – social e do riso – ao longo desta pesquisa; fazer uma análise mais
detalhada do itinerário proposto a partir da obra de Suassuna. Por fim, concluiremos mostrando
as impressões do que aqui se discutirá; e apresentaremos as referências utilizadas.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Nas obras literárias, o fator externo (social) desempenha a função de constituinte na
estrutura, tornando-se intrínseco à obra. Dessa maneira, a questão social atua no que há de
essencial no interior da peça, apresentando a função de explicar fundamentalmente a produção
de Ariano e seu teor de ideias, fornecendo meios para que possamos identificar sua influência
sobre nós (CÂNDIDO, 2006).
A análise crítica nas produções literárias busca ir mais profundamente, identificando os
elementos responsáveis pelo aspecto e o significado das obras. Logo, podem-se realizar vários
trabalhos do tipo sociológico na literatura, feitos conforme critérios que oscilam entre sociologia e
crítica (CÂNDIDO, 2006). Dentre eles, o que mais se aplica ao “Auto da Compadecida”, é o que
Cândido (2006) ordenou como segundo tipo de estudo, o qual se caracteriza como uma análise
que pretende averiguar a relação existente entre obra e sociedade, ou seja, procura investigar o
quanto as obras se espelham ou representam a realidade social.
O cômico e o riso permaneceram por muito tempo sendo vistos como representações que
mostraram a inferioridade da sociedade, pois se caracterizavam pela apologia às baixezas da
moral humana. E foram através destas, que os modos os quais estavam em desacordo com o
modelo social vigente eram castigados. A partir disso, o riso surge como um fenômeno humano e
social que ocorre quando a sociedade se vê ameaçada, ou seja, desabrocha para alertar algo que
não está ocorrendo bem no meio do convívio sociológico. Ademais, o que torna algo risível é o
excesso de maneiras extremas e imutáveis (PETRY, 2010).
Segundo Carvalho (2009) o riso é um processo que engloba a cultura social. A realização do
risível possibilita a emissão de atos opressores e recalcados, demonstrando uma análise social no
cotidiano. O formato ideal do risível ganha sentido no momento em que ocorre uma partilha
coletiva, em determinada esfera histórico-cultural e expande-se com a principal função de gerar
críticas em meio à sociedade.
As atitudes humanas são fatores que vêm sendo estudadas como temas de reflexões
científicas por intermédio dos textos cômicos. Os relacionamentos que os indivíduos assumem
entre si são contemplados pelas observações críticas das manifestações cômico-humorísticas
(PEREIRA, 2006).
Ao longo da história da sociedade ocidental, o riso é compreendido pela análise das festas
e costumes populares. Dessa forma, as expressões do risível eram manifestadas em decorrência
das análises críticas presentes no interior de uma comunidade. Com isso, o riso assume função
essencialmente sociológica e, diante disso, é inevitável associá-lo a conjuntura histórico-cultural
de cada indivíduo (PEREIRA, 2006).
Além de indicar um caráter social, o riso também se caracteriza como um fenômeno
psicológico. As pessoas riem de diversas situações, dentre elas as dos erros humanos na pretensão
de corrigi-los diante de quem observa. Ademais, o cômico possui a capacidade de expressar a
ridicularidade humana e representar as falhas sociais (BERGSON, 1987).
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Bergson (1987) aborda que o riso se determina pela união dos atos específicos e
organizados como cômicos ante a um grupo social. Reconhecer o que é realmente humorístico
está estritamente ligado as atitudes sociais que corrompem com o caráter padrão.
Na busca de compreender o riso em O Auto da Compadecida, a sociedade nessa obra se
retrata por enfocar seu lado pitoresco o qual identifica as personagens, ou seja, ainda com as
situações de uma vida bastante difícil, decorrente do clima, região e condições financeiras, a
diversão é constante. Diante dos dramas tragicômicos vistos no auto, percebe-se a grandiosidade
da fé, a simplicidade, inocência, esperteza de alguns para sobreviverem, além de crendice
vitoriosa do amor e da justiça de Deus (PEREIRA, 2006).

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
A peça começa com a apresentação do narrador, Palhaço. Os diálogos feitos por esse
enunciador configuram, na maioria das vezes, expressões orais mais diretas. O palhaço assume
utilidade metalinguística, uma vez que reflete acerca da identidade mágica de produção da
imitação.

Palhaço, grande voz: Auto da Compadecida! O julgamento de alguns canalhas, entre os
quais um sacristão, um padre e um bispo, para exercício da moralidade.
Palhaço: Ao escrever esta peça, onde combate o mundanismo, praga de sua igreja, o
autor quis ser representado por um palhaço, para indicar que sabe, mais do que ninguém,
que sua alma é um velho catre, cheio de insensatez e de solércia. Ele não tinha o direito
de tocar nesse tema, mas ousou fazê-lo, baseado no espírito popular de sua gente, porque
acredita que esse povo sofre e tem direito a certas intimidades.
Toque de clarim.
Palhaço: [...] Auto da Compadecida! Uma história altamente moral e um apelo à
misericórdia (SUASSUNA, 2005, p.15-16).

Nesse momento da obra, a narração se desenvolve pelo palhaço, criação do autor. Podemos
entender que existe uma preocupação do escritor em unir o povo e apaziguar a tremenda realidade
do nordestino sertanejo por intermédio do risível. A comicidade é utilizada pelo autor paraibano na
intenção de defender aquela gente sofrida, o que implica negar a convergência com as dificuldades,
forma a qual se pode encarar a realidade difícil. O individual e coletivo se constroem a partir dos
sentimentos daquela vida em paralelo com a dor e o riso, o que forma um ambiente interiorano
delineado pelo desejo.
Assim, a figura do palhaço é primordial nesse instante do auto, visto que introduz o histórico
processual de uma organização social complexa. A sociedade da época se refugia ao cômico para
fugir daquela realidade. Dessa forma, as personagens procuram meios divergentes de sua vivência
social para se tornarem mais alegres, resistentes e batalhadoras, ainda que as circunstâncias não
fossem características de risibilidade.
Nas falas abaixo, acontece à manifestação do riso a partir do desentendimento quanto à
expressão das palavras. Por meio de uma estratégia de esperteza utilizada por João Grilo, acontece
uma interpretação errada na conversa entre o padre e o Senhor Antônio Moraes. Ao falar sobre o
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filho que se encontra enfermo, o sacerdote entende que se trata da cachorra que pertence à esposa
do padeiro, a qual João Grilo tinha lhe explicado ser do major.

Padre: Mas, uma cachorra?
Antônio Moraes: O quê?
Padre: Uma cachorra!
Antônio Moraes: Repita!
Padre: Não vejo nada de mal em repetir, não é uma cachorra, mesmo?
Antônio Moraes: Padre, não o mato agora mesmo porque o senhor é um padre e está
louco [...]. (SUASSUNA, 2005, p. 34)

Na situação anterior, a comicidade é explícita em decorrência dos equívocos existentes no
diálogo, visto que para o Padre João, o Major Antônio Moraes estava mencionando a sua cachorra
(animal) e não o seu filho que estava doente. Com essa contradição, o major furiosamente
entendeu que o padre estivesse referindo-se à sua esposa. Pelo fato de haver uma discordância
entre os diálogos dessas personagens, o riso, nesse contexto, é evidenciado.
Analisando a trajetória de João Grilo, por exemplo, é perceptível que sua representação se
configura como anti-heroica, visto que se harmoniza com as mais variadas personagens da peça e
tem o compromisso de arcar com suas próprias artimanhas. Entretanto, é por intermédio dele que
o enunciador enfatiza uma reflexão sobre os princípios sociais e a moralidade instituída. Por meio
dessa personagem é possível refletir sobre nossa fragilidade enquanto ser humano, além de nos
sensibilizar ao propor um entendimento mais claro do sentido que vertemos à vida e convicções
adquiridas.
No momento abaixo, João Grilo se expressa para Manuel (Cristo) com ar de espanto e
admiração. Isso se dá porque a fisionomia racial de Cristo não atendeu as expectativas da
personagem principal.

João Grilo: Mas, espere, o senhor é que é Jesus?
Manuel: Sou.
João Grilo: Aquele Jesus a quem chamavam Cristo?
Jesus: A quem chamavam, não, que era Cristo. Sou, por quê?
João Grilo: Porque... não é lhe faltando com o respeito não, mas eu pensava que o senhor
era muito menos queimado.
Manuel: Você é cheio de preconceitos de raça. Vim hoje assim de propósito, porque sabia
que isso ia despertar comentários. Que vergonha! Eu Jesus, nasci branco e quis nascer
judeu, como podia ter nascido preto. Para mim, tanto faz um branco como um preto. Você
pensa que eu sou americano para ter preconceito de raça? (SUASSUNA, 2005, p. 146-148)
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No trecho acima, é importante denotar que a função cômica se emprega na desconstrução
do racismo. Jesus aparece com cor preta de forma proposital, a fim de provocar o sentimento
racista de João Grilo. Dessa maneira, a concepção de Deus com estereótipo bonito aos olhos da
sociedade torna-se errôneo e inconsistente, visto que Deus pode ser imaginado de variadas
formas, independente da estrutura física.
Logo, a função cômica aparece como instrutora social. Isso se dá em decorrência da
percepção dos defeitos humanos, combatendo as atitudes autoritárias, o preconceito e as
desigualdades, resultados de uma moral social em decadência.
O diabo, por sua vez, se caracteriza por ser uma figura representante da justiça e do mal, e
esse paradoxo é uma maneira de provocar a comicidade no auto de Ariano. Acompanhemos
abaixo:

Encourado: As acusações são graves. Seu filho disse que há tempo não via tanta coisa
ruim, junta!
A Compadecida: Ouvi as acusações.
Encourado: E então?
João Grilo: E então? Você ainda pergunta? Maria vai-nos defender. Padre João, puxe aí
uma Ave-Maria! (SUASSUNA, 2005, p. 171-172)

O Encourado (diabo) cita as falhas de João Grilo e decreta sua sentença direta para o
inferno, sem que o acusado tenha direito a um processo de julgamento honesto. No entanto, a
Compadecida aparece como intercessora, a fim de salvar a personagem do castigo eterno.

A Compadecida: É verdade que eles praticaram atos vergonhosos, mas é preciso levar em
conta a pobre e triste condição do homem. A carne implica todas essas coisas turvas e
mesquinhas. Quase tudo o que eles faziam era por medo. Eu conheço isso, porque convivi
com os homens: começam com medo, coitados, e terminam por fazer o que não presta,
quase sem querer. É medo (SUASSUNA, 2005, p. 174).

Com isso, a perspectiva social que se pode extrair da peça de Suassuna remete-se pela
maneira a qual é organizada. Diante de um povo pautado em suas próprias atitudes para vencer
na vida, compreendemos que a trajetória das personagens reflete o medo, a busca por uma
melhor condição de sobrevivência, as artimanhas sem importar-se com as consequências, assim
como, o profundo desejo, ainda que implícito, de combater a opressão e as desigualdades.
Juntamente com o riso, a obra é capaz de demonstrar a luta constante de um povo que se
contrapunha a resignação vital.
Sendo assim, o riso é encontrado como ferramenta capaz de minimizar as angústias do ser
humano, utilizada como libertação de ideais e concepções que estão omissas no inconsciente,
realizando uma desconstrução das circunstâncias que parecem lineares no meio social que nos
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encontramos. Nos trechos acima, como em toda obra, pode-se perceber que há uma crítica social
através do sofrimento e da comicidade dos personagens.
O riso expresso em O Auto da Compadecida é o resultado de uma determinada sociedade,
específica e com sua complexidade. É indiscutível que em cada cultura existente na sociedade
ocorrerá perspectivas diferentes para o sentido do riso, a fim de expressá-lo de maneira particular.
Assim, as figuras personificadas na obra agregam os valores e costumes de um contexto social, o
qual se oprime e limita-se pelos entraves existentes numa história de vida marcada pelo medo,
miséria, repressão, condutas humanas imorais e visões equivocadas da religião a fim de salvaremse.

4 CONCLUSÕES
Em suma, a obra O Auto da Compadecida conseguiu levar aos coenunciadores o que o risível é
capaz de fazer. O riso perdura ao longo dos fatos da peça desconstruindo o tradicional, emitindo
liberalmente à consciência, à razão e à imaginação do ser humano, com a finalidade de propiciar
novas expectativas.
A sociedade em sua forma mais complexa foi o meio em que pudemos intensificar o nosso
estudo. A crítica social latente contribuiu para compreendermos as mazelas de uma gente imersa
na angústia a qual vivia, além de demonstrar forte bravura e desejo de um novo histórico,
características típicas do nordestino sertanejo. Ademais, a expressão da história das personagens
mostra o quanto o riso pode inserir-se em diversas circunstâncias de nossa vida, até mesmo nos
momentos difíceis.
Por intermédio do riso, o povo descrito na peça consegue enfrentar os percalços de uma
vida árdua e miserável a partir da possibilidade de melhor integração e comunicação com o
público. O risível manifesta-se não somente com a intenção de causar divertimento, mas como um
amenizador de opressões e injustiças frente a um povo que lamenta sua história de vida. Dessa
maneira, a criticidade e a comicidade são elos que, juntos, nos fazem refletir acerca das mazelas
sociológicas que se originam da vida comum.
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RESUMO
O objetivo do presente trabalho é analisar a epifania na
obra “Amor”, de Clarice Lispector, diante do contexto
histórico-social em que a mulher está inserida. Para a
realização desse estudo, foi utilizado o método da
pesquisa bibliográfica, dentre eles Campos (2010), Luz
(2009) e Aguiar (2010). O conto em estudo retrata a
rotina de uma mulher, Ana. Casada e dona de casa,
sempre cuidava dos seus afazeres domésticos, do seu
marido e seus filhos. Até que certo dia, Ana vislumbrou
uma epifania e percebeu o quanto sua vida era
monótona e cíclica. Porém, ela continuou com sua rotina

repetitiva,
pois
diante
de
seu
comodismo
Ana preferiu manter seu casamento e a segurança
familiar a buscar e alcançar sua verdadeira e concreta
liberdade. Com isso, conclui-se que Ana, após seu
momento epifânico, se prende ao mundo no qual se
acostumou, por considerá-lo seguro, porém, sua
consciência não continua do mesmo modo. Logo, ela
consegue assumir sua própria identidade, embora, de
maneira incompleta, uma vez que Ana não modifica suas
ações.

PALAVRAS-CHAVE: epifania, Clarice Lispector, “Amor”.

THE EPIPHANY ON WOMEN'S SOCIAL STATUS IN THE LITERARY WORK "LOVE" BY
CLARICE LISPECTOR
ABSTRACT
The objective of this study is to analyze the epiphany in
the literary work "Love", by Clarice Lispector, on the
historical and social context in which the woman is
inserted. To perform this study, we used the method of
literature, including Campos (2010), Luz (2009) and
Aguiar (2010). The tale study portrays the routine of a
woman, Ana. She is married and housewife, always took
care of her housework, her husband and their children.
Until one day, Ana saw an epiphany and realized how her
life was monotonous and cyclical. However, she

continued with her repetitive routine as before her selfindulgence Ana preferred to keep their marriage and
family security to pursue and achieve their real and
concrete freedom. Thus, it is concluded that Ana after his
epiphanic moment, holds the world in which it is
accustomed, as they consider it safe, but his conscience
does not continue the same way. Therefore, it can
assume its own identity, though incompletely, since Ana
does not change their actions.

KEYWORDS: epiphany, Clarice Lispector, “Love”.
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1. INTRODUÇÃO
Haia Lispector nasceu na Ucrânia, em 1920, e tornou-se Clarice Lispector, umas das
maiores e mais célebres escritoras da Literatura Brasileira. As obras, em sua maioria, principiam
um estilo literário marcado por reflexões e paradigmas voltados às agonias do “eu” (CHAVES,
2012).
Após a morte de sua mãe, Clarice com 12 anos mudou-se para o Rio de Janeiro,
juntamente a sua família. No ano de 1960, tornou-se colaboradora de jornais e autora consagrada
de livros e contos. Nesse período lançou o livro “Laços de Família”, no qual focaliza
principalmente, um processo de aprisionamento dos personagens na vida doméstica, nos
cotidianos e rotinas familiares (AGUIAR et al, 2010).
As obras de Lispector possuem infinitas construções linguísticas, capazes de encantar,
fascinar e prender o leitor em um universo paralelo linguístico e fantástico, renovando assim todos
os conceitos possíveis de leitura. A temática é bastante centralizada nas questões existenciais, no
espaço e na história da mulher na sociedade, como é o caso do conto “Amor” (LUZ, 2009).
Também ressalta a expressão constante da epifania em seus contos, sendo traduzida como
um momento de revelação, em que determinado personagem se confronta com a verdade. Assim,
deduz-se que em todo o enredo há uma aparente transformação, justificada por momentos em
que a autora coloca os personagens em estado de epifania (LUZ, 2009).
Com base nas informações supracitadas, esta pesquisa tem como objetivo analisar a
epifania no conto “Amor” de Clarice Lispector, diante do contexto histórico-social em que a
mulher estava inserida na época da produção do texto. De início, serão apresentados conceitos
sobre personagem, contexto histórico e epifania. Em seguida, será feita a interpretação do conto.
Por último, segue a conclusão.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Personagens
Clarice Lispector produzia uma literatura mais intimista, marcada por elementos internos
da vida pessoal, demostrando um turbilhão de sentimentos, sensações e reflexões vivenciados
pelas personagens. Geralmente, ocorrem poucos fatos externos no qual o espaço urbano é o
plano de fundo (CADEMARTORI, 2015).
Fraqueza, frustração, desajustes são características gerais de suas personagens, que se
escodem por trás de uma “armadura”. Têm sua fragilidade e insegurança revelada a partir de um
momento epifânico, permitindo-lhes perceber a rotina que as cega e esmaga. Entretanto, esta
simboliza o refúgio das fraquezas e ambições. Faltam-lhes autodeterminação e liberdade de ação,
uma vez que seguem a vida conforme o que é imposto nos âmbitos familiar e social (FERREIRA,
2008).
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2.2

O contexto histórico das mulheres

Durante a história da sociedade há vários registros da discriminação homem-mulher. A
ideologia do poder masculino atribui ao homem a condição de dono do saber e às mulheres o
“papel feminino”, que consistia em ser dona de casa, mãe e responsável pelo cuidado do marido e
dos filhos. Essa visão idêntica não igualitária entre os sexos, preconizada pelo masculino com base
nos preconceitos e estereótipos, foi a responsável pela consolidação da sociedade machista nos
séculos XIX e XX, provavelmente (RODRIGUES, 2009).
Em meados do século XIX, com as manifestações contra a discriminação feminina e a luta
pelo direito ao voto, surge um novo discurso filosófico sobre a mulher. Esses foram alguns
acontecimentos que preveem uma melhoria na perspectiva do modo de vida das mulheres,
considerando o pensamento generalizado da sociedade naquela época (RODRIGUES, 2009). Por
exemplo, Rousseau “detinha um discurso de que a educação feminina deveria ser restrita ao
doméstico, pois, segundo ele, elas não deveriam ir em busca do saber, considerado contrário à sua
natureza” (GASPARI, 2003). De modo que a mulher era considerada um ser somente para a
procriação, para o lar e para agradar os outros (RODRIGUES, 2009).
No início do século XX, o Brasil passava por grandes transformações em decorrência da
Segunda Revolução Industrial. Essas transformações impulsionaram mudanças de valores e
costume na família tradicional brasileira, com o intuito de tornar-se a cópia da Europa. Embora a
mulher se tornasse cada dia mais “independente”, ainda existia a sombra do patriarcalismo
incutida na sociedade. A mulher ainda era vista como mãe, dona de casa, submissa ao marido e
modelo exemplar a ser seguido dentro da sociedade daquela época (WALLER, 2008).

2.3 Epifania
O processo de construção da epifania na escrita de Clarice Lispector se aproxima muito da
escrita de James Joyce. Nele, o leitor é elevado ao plano do inconsciente humano, onde o “ver”, o
“pensar” e o “dizer” são reconstruídos para avaliar os diversos tipos de situações. Lispector
aproveitava as denúncias de anseios interiores e a problematização do perfil psicológico de cada
personagem, para mostrar as suas angústias e desvelos. A composição de suas personagens se fixa
na procura do “eu”, o principal foco da autora (LUZ, 2009, p.20-21).
A epifania constitui uma realidade complexa, que é perceptível aos sentidos e, sobretudo, à
visão (olhos), às vozes (ouvido) e ao tato (pele). Além das epifanias nos contos de Clarice Lispector,
há também o surgimento do enjoo e da náusea, como marca sensível da epifania crítica, uma vez
que os momentos epifânicos não se constroem somente de transfigurações do banal em beleza
(SÁ, 2010).
O momento de tensão conflitiva (epifania) nos contos de Clarice Lispector se dá de modo
súbito, dando início a uma ruptura do personagem com o mundo, podendo manter-se do início ao
fim do conto. Essa crise existencial pode advir de causas diversas e corriqueiras, como um
devaneio, mal-entendido, embate de sentimentos, além de fatores psicológicos, como sentimento
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de culpa, ódio ou loucura, que se manifestam de uma maneira inesperada em diversificadas
situações (FEREIRA, 2008).

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Ana, a protagonista do conto “Amor”, era uma boa dona de casa. Preocupava-se muito
com os afazeres domésticos e com as prestações rotineiras de serviço aos filhos e ao marido. Em
um dia qualquer, ela saiu de casa para comprar os mantimentos do jantar e, ao retornar de bonde,
deparou-se com um cego. O homem mascava chiclete naturalmente, o que levou Ana a associar
sua vida ao movimento repetitivo da mastigação. As emoções desta relação reagiram
profundamente em sua imaginação, uma percepção que rompeu com sua rotina.
Distraída, Ana derrubou as compras e, mesmo reunindo tudo com a ajuda dos passageiros,
a confusão permaneceu em meio a tantos sentimentos. Por isso, ela acabou perdendo o ponto de
retorno para casa, descendo, então, no Jardim Botânico. A tarde passou, e Ana apenas observava
o local: pássaros, insetos, folhas, vento e flores. Até que as lembranças das obrigações lhe
apressaram a correr para casa. Ao chegar, a personagem viu tudo diferente. Depois do jantar, Ana
dormiu com o seu marido, como costumeiramente fazia.
Ana era dona de casa aparentemente submissa às funções e ao trabalho doméstico, sendo
este o centro em torno do qual sua vida gravita, como também, o sentido de sua existência.
Campos (2008) ressalta que as tarefas cotidianas, juntamente com o marido e os filhos,
representam a estabilidade que ela perderia, caso levasse outra vida.
Por isso, ao deparar-se com o cego, vestígios de uma ruptura do cotidiano e da
tranquilidade interior, tem início uma epifania. Este desconcerto geral da narrativa é marcado: no
plano “sintático, por meio da ruptura da sequência das sentenças, devido ao emprego de muitos
travessões; no cenário, evidenciado pela súbita arrancada do bonde, o que faz com que Ana
derrube as compras; e no comportamento, dado o grito proferido pela personagem” (CAMPOS,
2008, p.3). Tal desconcerto é perceptível no seguinte trecho:
Mas continuava a olhá-lo, cada vez mais inclinada — o bonde deu uma arrancada súbita
jogando-a desprevenida para trás, o pesado saco de tricô despencou-se do colo, ruiu no
chão — Ana deu um grito, o condutor deu ordem de parada antes de saber do que se
tratava — o bonde estacou, os passageiros olharam assustados (LISPECTOR, 1998, p.12).

Além disso, o homem desprovido de visão causa em Ana a percepção de que ela é quem
não percebia levar uma vida regrada. Sua vida é tão fechada em si, que ela não consegue notar o
mundo em sua volta. Outra percepção acontece quando a autora descreve a viscosidade e a
deformação dos ovos: a ruptura da casca deve ocorrer para que a clara e a gema surjam. Assim, a
autora relaciona a repetitiva rotina em casa com a necessidade de quebrar a “casca” da mulher
para alcançar a libertação (LUZ, 2009).
Já no Jardim Botânico, ela percebe a complexidade do ambiente que a cerca. A sua
observação das árvores, das flores e das folhas, dá-se de maneira nova. A visão das frutas
apodrecendo instiga-lhe uma mistura de fascínio e nojo. Ela constata que viver é esgotar a vida, e
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seu mundo tornara-se perecível como as plantas e os animais cuja vida culmina em morte
(ZANELLO, 2007). Observa-se a passagem a seguir:
As árvores estavam carregadas, o mundo era tão rico que apodrecia. Quando Ana pensou
que havia crianças e homens grandes com fome, a náusea subiu-lhe à garganta, como se
ela estivesse grávida e abandonada. A moral do Jardim era outra [...] A decomposição era
profunda, perfumada. Mas todas as pesadas coisas, ela via com a cabeça rodeada por um
enxame de insetos, enviados pela vida mais fina do mundo. A brisa se insinuava entre as
flores. Ana mais adivinhava que sentia o seu cheiro adocicado… O Jardim era tão bonito
que ela teve medo do Inferno (LISPECTOR, 1998, p.14).

De modo geral, todo o reconhecimento das condições em que Ana vivia levou-a a refletir
sobre suas inquietações e dores, seja no plano individual, seja no coletivo, na condição de mulher
cuja identidade construída durante vários séculos esteve relegada ao ambiente doméstico sob o
poder das figuras do pai e do marido. Por isso, ela passou desenvolver uma exagerada piedade
pelo cego, assim como uma ânsia, devido a essa visão de um mundo sujo e perecível. Tudo
poderia ser um violento desejo de liberdade, o que desencadeou um desconforto intenso. Luz
(2009) evidencia que o conto “Amor” mostra uma visão feminista da condição da mulher que era
idealizada na época em que a narração foi escrita, na década de 50. O papel de dona de casa, mãe
e esposa era inevitável para todas as mulheres, e era o que se esperava delas.
Por isso, os questionamentos que Ana se fazia - emergiam como uma vontade de desfrutar
outra realidade. Aguiar et al. (2010, p.218) acrescentam ainda que, “após seu momento epifânico,
Ana questiona-se da moral coletiva e patriarcal que estava enraizada na sociedade por décadas”.
Todavia, a situação de comodismo imposta pela sociedade naquela época a impedia de sair deste
mundo, levando-a a deixar as coisas seguirem na mesma linha, uma vez que ela continuou vivendo
a mesma vida.
A personagem se prende ao mundo no qual se acostumou, por considerá-lo seguro,
embora sua consciência não continue do mesmo modo. Logo, Ana consegue assumir sua própria
identidade, embora não assuma essa nova postura totalmente, pois suas atitudes não mudam. Luz
(2009) firma que, chegando ao final de seus questionamentos e dúvidas, Ana, apesar de estar
consciente de sua insatisfação, prefere manter seu casamento e a segurança familiar, ao invés de
buscar e alcançar sua verdadeira e concreta liberdade.

4. CONCLUSÕES
Assim, concluímos que Clarice Lispector desenvolve em suas obras os famosos fenômenos
epifânicos. Ao se deparar com um cego mascando chicletes, Ana tem uma epifania, havendo a
ruptura do seu cotidiano e tranquilidade interior.
Após seu momento epifânico, Ana continua presa ao mundo no qual já estava
acostumada, por considerá-lo seguro; todavia, sua consciência não continua do mesmo modo,
fazendo-nos perceber que ela consegue assumir sua própria identidade parcialmente, pois suas
atitudes continuam as mesmas. Por isso, constatamos que a epifania e o papel da mulher na
sociedade se fazem muito presentes nas obras da célebre autora, mostrando as agonias e
reflexões da personagem.
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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo analisar o conto
“Estranhos”, em Os cem melhores contos brasileiros do
século XX, de Sérgio Sant'Anna. São retomados
aspectos literários como a vinculação à pósmodernidade, através da identidade fragmentada dos
personagens, além de destacado o simbolismo da

mulher depois de 1960 e as relações sociais nas
metrópoles associando essas temáticas ao conto
supracitado. Por meio dessa análise será possível
conhecer melhor o contexto e o porquê dos atos
realizados pelos personagens na obra.

PALAVRAS-CHAVE: “Estranhos”, relações sociais, simbolismo da mulher, identidade fragmentada.

LITERARY ANALYSIS OF THE TALE "STRANGERS", SÉRGIO SANT'ANNA
ABSTRACT
This work aims to analyze the tale "Strangers" in The
hundred best Brazilian-century tales (2000), Sergio
Sant'Anna. Are taken literary aspects such as linking to
postmodernity, through the fragmented identity of the
characters, in addition to highlighting the woman’s

symbolism after 1960 and social relations in the
metropolis linking these issues to the above tale.
Through this analysis it will be possible to better
understand the context and why the acts performed by
the
characters
in
the
work.

KEYWORDS: “Strangers”, social relationships, woman’s symbolism, fragmented identity.
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1.

INTRODUÇÃO

O conto “Estranhos”, em Os cem melhores contos brasileiros do século XX, de Sérgio
Sant'Anna apresenta a história de duas pessoas, um homem e uma mulher, que se encontram na
metrópole do Rio de Janeiro. Os dois vão à procura de um apartamento no bairro de Botafogo.
Ambos vão ao imóvel e lá compartilham emoções intensas e instáveis durante a tarde que passam
juntos.
Nessa perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo apresentar uma leitura analítica da
obra de Sérgio Sant’Anna, percebendo as características do pós modernismo presentes na obra
tais como a identidade fragmentada dos personagens e a analogia referente a revolução feminista
de 1960, conceituada como “Segunda onda feminista”, quando as mulheres conseguiram
autonomia e reconhecimento na sociedade. Ademais, pleiteamos mostrar a relação entre o conto
e as nuanças sociais dos grandes centros urbanos, abordadas a fim de contextualizar o trato dos
dois “Estranhos” em uma metrópole que, por acaso, se encontram e constroem vínculos
inconstantes.
Para a análise do conto, o trabalho será dividido em seções que, primeiramente, apresentem
as temáticas propostas de acordo com a literatura. Em seguida, será feita uma discussão
relacionando esses quesitos com a obra, respeitando as normas da metodologia científica
descritas por Oliveira (2002).

2.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1

PÓS-MODERNISMO E A IDENTIDADE FRAGMENTADA

O pós-modernismo, em linhas gerais, é definido como um movimento que ocorre desde os
anos 50, após a segunda guerra mundial, e que trouxe mudanças na ciência, na sociedade e nas
artes. É claro que o que esse movimento realmente significou transcende tal definição, pois abriu
portas em distintas modalidades à inovação e quebra de paradigmas não visto antes.
Dentre tantas características do pós-moderno pode-se destacar a ruptura de conceitos
estáticos. Em uma das análises de Bauman (2005) para a pós modernidade, temos “A liquefação
das estruturas e instituições sociais. Estamos passando agora da fase sólida para a fase fluida. E os
fluidos são assim chamados porque não conseguem manter a forma por muito tempo...” (Bauman,
2005, p. 57).
David Harvey fala da modernidade como implicando não apenas “um rompimento
impiedoso com toda e qualquer condição precedente”, mas como “caracterizada por um processo
sem fim de rupturas e fragmentações internas no seus próprio interior”. (Harvey, 1989, p.12 apud
Hall, 2006, p. 16)
Quando se fala em identidade, Bauman (2005) prossegue com o mesmo ponto de vista. Ele
sugere uma luta contra o próprio “eu” do indivíduo de se auto afirmar defendendo que “A
identidade é uma luta simultânea contra a dissolução e a fragmentação; uma intenção de devorar
e ao mesmo tempo uma recusa resoluta a ser devorado.” (Bauman, 2005, p. 84). Para ele, a
sociedade age agora inesperadamente, de maneira instável e multifacetada. Nesse espaço
incerto, as pessoas a todo momento necessitam se reinventar como forma de driblar peripécias da
sociedade.
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Nesse sentido, não é mais possível construir uma identidade duradoura e isto proporciona
a liberdade efetiva do indivíduo. Sobre esse viés Hall (2006) complementa que:
A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia.
Ao invés disso, à medida em que os sistemas de significação e representação
cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade
desconcertante e cambiante de identidade possíveis, cada uma das quais
poderíamos nos identificar - ao menos temporariamente.” (Hall, 2006, p.13).

2.2

A SIMBOLOGIA DA MULHER APÓS 1960

Em sua obra, Hall (2006) apresenta as teorias utilizadas por aqueles que justificam a
fragmentação da identidade durante o período pós moderno como precursor de nova concepção
do sujeito que não ocorrera simplesmente pela sua desagregação mas pelo seu descolamento.
Essas ideias reforçam um pensamento de ruptura do conhecimento moderno.
Nesse cenário, ele apresenta o “quinto descentramento” para firmar essa ideia que seria o
feminismo, tanto como uma crítica teórica quanto como um movimento social. Os movimentos
feministas abriram portas para a contestação de paradigmas sociais como a divisão do trabalho, a
família e a sexualidade. Essa ideologia que tem início no fim do século XIX, em um momento de
processos de mudanças intelectuais, filosóficas e políticas, possui dois marcos: a primeira e a
segunda onda feminista.
Ambas as ondas feministas objetivavam garantir a equidade entre homens e mulheres,
sendo a segunda mais longa e com melhor resultado. Dentre as conquistas da primeira onda,
pode-se destacar luta pela equidade de gênero, contra as diferenças contratuais, a diferença na
capacidade de conquistar propriedades e contra os casamentos arranjados.
Já no século XX, na década de 60, a segunda onda se consolidou e buscou uma
intensificação desses direitos, principalmente a questão sexual, como o aborto e o uso de
anticontraceptivos. No que se refere a família houve uma ruptura do casamento perfeito a partir
do momento em que as mulheres passam a praticar atos comuns aos homens, como a traição.
Além disso, deu oportunidade para a formação de identidades sexuais e de gênero, constituindo
um novo conceito de família. A mulher a partir dos anos 60 é símbolo de força. Exige o direito de
ser equiparada aos homens e inspira dominância nas relações homem-mulher.

2.3

AS RELAÇÕES SOCIAIS NAS GRANDES METRÓPOLES

Em sua obra, Calvino (1990) exalta a estranheza e a indiferença que permeia os indivíduos
nas grandes metrópoles. Nestes espaços, se encontram a figura do indivíduo solitário, exilado e
alienado, colocado contra uma multidão desconhecida. Segundo ele, “As pessoas que passam
pelas ruas não se reconhecem. Quando se veem, imaginam mil coisas a respeito umas das outras,
os encontros que poderiam ocorrer entre elas, as conversas, as surpresas, as carícias, as mordidas”
(CALVINO, 1990, p. 51).
Dá- se um destaque a invisibilidade, ao anonimato do ser, num lugar em que todos tem
uma rotina atarefada, o indivíduo é livre para fazer o que deseja. Essa relação se torna mais clara
quando comparada às relações em pequenas cidades, onde todos conhecem a vida, os desejos e
cada ação do outro. Se por um lado esse indivíduo é livre, ele também se torna sozinho diante de
tantos conflitos gerados pelo meio urbano e para escapar dessa realidade, a pessoa se apega,
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então, à fantasia. Nessa perspectiva, sentimentos ocultos vão sendo criados, até mesmo para o
próprio sujeito. Para isso, Walter (2013, p. 42) afirma que “É no espaço urbano que se dá a
possibilidade do desenvolvimento de sentimentos contraditórios pelo indivíduo. Assim como o
indivíduo fica desnorteado, se protege e desenvolve uma atitude de reserva, também por um
maior trabalho intelectual, esse mesmo indivíduo se torna mais sensível.”
Além disso, em locais que a vida social pode se desenvolver e encontros se tornarem mais
espontâneos, a metrópole torna tudo vago, a impessoalidade toma lugar e define seus habitantes,
estes que precisam a todo instante se adaptar as mudanças do meio urbano. A complexidade das
relações acaba por construir também diferentes representações sobre o que é a cidade, sobre
seus espaços e sobre o conceito do que é social.
Nesse sentido, Walter (2013, p. 39) afirma que:
São complexas as relações entre os habitantes das cidades grandes e
desses com o espaço construído, como relações sociais e forma estão
totalmente imbricadas, uma fazendo parte da outra e, ao mesmo tempo,
sendo definida e redefinida pela outra. Nesse sentido, é importante
destacar a visão urbanística desse processo de abstração quando o espaço,
concreto, e a subjetividade, são apresentados como dimensões conjuntas
da cidade.

Esses novos conceitos, a partir da velocidade das mudanças, se completam ao passo que, o
vínculo e a desintegração das relações surgem, quase de maneira automática e obrigatória, no
entanto. Temos um reflexo do que a sociedade deveria ser.

3.

METODOLOGIA

Oliveira (2002, p. 62) apresenta que “Para o desenvolvimento adequado de uma pesquisa
científica, é necessário planejamento cuidadoso e investigação de acordo com as normas da
metodologia científica, tanto aquela referente à forma quanto a que se refere ao conteúdo.”
Dessa maneira, o trabalho, de acordo com os métodos científicos, apresentará uma leitura
analítica do conto “Estranhos” de acordo com as principais temáticas contidas na obra como o a
identidade fragmentada, característica do pós modernismo; o simbolismo da mulher depois de
1960 e as relações sociais nas grandes metrópoles. A discussão será feita discorrendo acerca
dessas questões relacionadas ao conto.

4.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Em sua obra Pechman (2007, p.35) se pergunta se Sérgio Sant'Anna não se questionara
sobre a impossibilidade de novas formas de interação e sociabilidade no vazio relacional das
grandes metrópoles. Segundo Pechman (2007), em “Estranhos” essa reposta é feita, pois em um
momento, mesmo num apartamento vazio na Zona Sul do Rio de Janeiro, os seres se encontram e
podem experimentar seus afetos, podem sair, momentaneamente, de suas solidões. Dessa forma,
essa solidão e isolamento causado pelos grandes centros são esquecidos e os estranhos, em meio
a tanta gente e tanto movimento, se encontram e dividem esse sentimento de nãopertencimento, de liberdade entre eles, e é onde também, encontram refúgio para as imaginações
e sentimentos contraditórios já referido por Simmel (1973 [1903]).
Ainda assim, depois de compartilharem intimamente sentimento, de solidão e não
pertencimento, ao final do conto, a história vivida pelos personagens se torna momentânea,
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proporcionada pelas mudanças velozes da metrópole. Calvino (1998, p.52) mostra que “Entre
aqueles que por acaso procuram abrigo da chuva sob o pórtico, ou aglomeram-se sob uma tenda
de bazar, ou param para ouvir a banda na praça, consumam-se encontros, seduções, abraços,
orgias, sem que se troque uma palavra, sem que se toque um dedo, quase sem levantar os olhos”.
Em “Estranhos” na verdade, o ato sugerido por Calvino (1998) foi consumado. Sobre isso,
em um trecho do conto Sérgio Sant'Anna escreve: “A resposta dela foi dar uma tragada funda e
provocativa, para depois aproximar-se de mim, pedindo que eu a beijasse na boca. Foi um desses
beijos profundos, sexuais, sem nada a ver com os beijos dos que se amam.”
Por um momento o homem e a mulher se sentiram vivos e visíveis, encontraram a
completude que faltava em suas vidas. No entanto, permaneceram meros estranhos, tendo em
vista que, nem mesmo o nome um do outro não conhecem.
Pode-se perceber, como característica do meio urbano que as coisas acontecem, ou seja,
são vinculadas, se desintegram no instante seguinte e tudo volta ao que era, existe uma
impessoalidade entre as pessoas. Esse caráter volátil está presente também na identidade dos
personagens que, como defende Simmel (1973 [1903]). desenvolve um atitudes de reserva como
meio de proteção. Essa peculiaridade é característica também do período em que o conto está
inserido, o pós-modernismo.
Na obra, a identidade dos personagens muda por ação dos acontecimentos, como afirmava
Hall (1989, p 13) “Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes
direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas”. Essa
inferência é validada em diversas passagens do conto. No início, por exemplo, ambos os
personagens se encontram indiferentes, ao se dirigirem para o apartamento, trocando poucas
palavras, um sentimento de curiosidade é estabelecido no homem. Este, ao perguntar se a mulher
fora abandonada causa um caos na outra e o conto tem uma reviravolta. A mulher, antes nervosa
e amarga, se transforma numa figura impetuosa ao passo que o homem, antes equilibrado, se
transforma em alguém que, na verdade, era reprimido e que ali encontra um escape. Por isso,
perde a sensatez da situação, tendo em vista que era um moço noivo, e realiza atos sexuais com a
dama. As fragmentações internas no interior do indivíduo, descritas por Harvey (1989) são
constatadas, gerando um ser multifacetado que se adequa as situações as quais está submetido.
No que tange ao simbolismo da mulher na obra, é possível elencar pontos que mostrem
como o feminismo ajudou a construir a imagem feminina que temos hoje, principalmente depois
de 1960. Em algumas oportunidades pode-se perceber a dominância da mulher sobre O homem.
Este, no conto, era submetido às regras da noiva Clarice, que não o deixava fumar. Em um
segundo plano, quando ele vai procurar pelo apartamento, quer encontrar um lugar que Clarice
quereria gostar, como se fosse passível aos seus desejos. E então, mesmo depois da liberdade
proporcionada pelo encontro da mulher, essa figura continua exercendo domínio sobre o homem,
principalmente no conduzir do ato sexual.
Esse domínio feminino é perceptível, em especial, no trecho abaixo:
“- Quer que eu faça com você uma coisa que faço sempre com ele? - ela perguntou.
- Quero - eu disse, ainda meio grogue.
- Então vira de bruços.” (SANT’ANNA, 1969, p. 5).
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Em uma outra perspectiva, a mulher tenta e se auto afirma, posteriormente, igual ao homem
no quesito traição. Por meio do feminismo, o conceito de casamento perfeito é quebrado e a
mulher tem a autoridade de cometer os mesmos atos que o homem. Além disso, é perceptível a
autonomia da mulher pelo fato de que ela estava procurando um apartamento por conta própria,
mostra-se uma mulher que mora sozinha e tem independência econômica. Pode-se destacar a
autoestima da mulher quando ela mesma se pergunta e pergunta para O homem: “O que eu não
tenho que uma menina de dezoito anos tem?”, tendenciando a mostrar uma imagem madura e
autônoma, diferente das mulheres subservientes de antes.

5.

CONCLUSÃO

A leitura do conto “Estranhos” possibilita uma abrangência de discussões devido aos temas
que aborda. No desenvolver do trabalho, nota-se a presença do feminismo alterando a visão da
mulher na nossa sociedade, principalmente depois dos movimentos que ocorreram após 1960.
Além disso, destaca-se o valor que carrega as relações sociais nos grandes centros urbanos. O
homem é mais invisível e impessoal aos olhos da comunidade, ao mesmo tempo que ganha
liberdade e um sentimento de solidão em meio à multidão. Isso afeta o vínculo quase inexistente
entre os indivíduos desses espaços, tornando-os pessoas estranhas até de si mesmas.
O pós-modernismo literário na obra é um dos principais aspectos, no que se refere a
inconstância de uma identidade. A medida que o meio urbano se altera, a personalidade segue
esse fluxo e gera uma multiplicidade de identidades possíveis, cada uma com características com
as quais podemos nos identificar, nem que seja em um curto período de tempo.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo analisar o modo
como o fantástico é representado no conto “A menina de
lá”, de Guimarães Rosa. O conto está inserido na vertente
do fantástico, que pode variar entre o estranho e o
maravilhoso e, nesse sentido, aborda assuntos como a
presença da morte, religiosidade e o místico. A partir de

uma leitura crítica do conto e de outros autores da área,
desenvolveu-se uma análise literária do conto “A menina
de lá”. A análise revelou a influência e o caráter duplo do
fantástico, uma vez que Nhinhinha não precisava lidar
com responsabilidades maiores que a sua inocência lhe
exigia.

PALAVRAS-CHAVE: Guimarães Rosa, Fantástico, Inocência.

LITERARY ANALYZE OF THE FANTASTIC-WONDERFUL IN THE TALE “A
MENINA DE LÁ”, BY GUIMARÃES ROSA
ABSTRACT
This study aimed to analyze the mode how the fantastic
and the innocence are featured in the tale “A menina
de lá”, by Guimarães Rosa. The tales are inserted in the
fantastic aspect, can vary between the stange and
wonderful and, in this sense approached issues like the
presence of the death, religiosity and mystic. Onwards

a critic read of the tale ando f othrs authors of the área,
developed a literary analyze. The analyze reveled the
influence and the double character of fantastic, since
Nhinhinha did not handle with responsibilities higher
that your innocence required.

KEYWORDS: Guimarães Rosa, fantastic, innocence.
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1. INTRODUÇÃO
Sabendo que a narrativa é o ato de narrar acontecimentos, esta apresenta determinados
elementos como enredo, personagens, tempo, espaço, ambiente e narrador. A narrativa pode se
apresentar tanto em prosa como em versos. Quando esta se apresenta em prosa, é mais comum
que sejam romances, novelas, crônicas ou contos.
O conto é um tipo de narrativa mais curta, cuja principal característica é tornar mais densa
a presença de um conflito, de tempo e espaço e reduzir a quantidade de personagens. É um tipo de
narrativa tradicional, ou seja, é incorporado por diversos autores dos séculos dezesseis e dezessete.
Um grande contista brasileiro foi João Guimarães Rosa. Nos seus contos é possível perceber
uma temática bastante regionalista, pois seus textos são muito influenciados pela linguagem
popular. Essa temática foi posteriormente reelaborada pelo autor e acabou surgindo com outros
componentes que seriam relacionados à agitação metafísica
Outros elementos que constituem relações metafísicas nas obras, mas principalmente nos
contos, é a presença da morte, a constante religiosa, o místico, a essência incontaminada da
“menina” (no caso da personagem protagonista do conto “A menina de lá”), a inocência, dentre
muitos outros.
O intuito deste trabalho é realizar uma análise literária de como o fantástico se apresenta
no conto “A menina de lá”, de João Guimarães Rosa. Para isso, serão feitas demonstrações de
trechos do conto em questão associados aos itens de análise.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
No início de sua jornada literária, ainda quando cursava medicina com 21 anos de idade,
Guimarães Rosa deixava claro que abordaria efeitos estéticos que fizessem menção ao mistério, ao
horror, ao fantástico. Isso para dar um quê menos realista e racionalista, que tinha como objetivo
usar o poético por meio do choque, do misterioso e do fantástico. (MACHADO, 2009)
Em contos como “Tempo e Destino”, por exemplo, Guimarães Rosa busca elementos
literários que não se restrinjam à vertente regionalista. Mesmo que este se considerasse
regionalista, seu regionalismo era composto por elementos espirituais e místicos. (MACHADO,
2009)
Nos primeiros contos de Rosa, a temática regionalista não é encontrada. Mas, quando esta
surge, posteriormente reelaborada, nela estarão presentes elementos como pano de fundo que
façam menção à inquietação metafísica. Esta sim se mostra presente nas primeiras produções de
contos de Guimarães e continuará presente em suas criações posteriores como algo de maior valor.
(MACHADO, 2009)
Em suas obras é recorrente a temática da morte. Tal característica advém de seu
condicionamento psicológico ao trabalho de médico no sertão, convivendo diariamente com tal
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realidade. Dessa forma, centra-se na afetuosidade humana e mais especificamente nas relações
fraternais (COUTINHO, 2004).
A constante religiosa também é presente na narrativa rosiana. Esta é de modalidade livre e
está associada à beleza eterna, a perenidade ideal para saciar a sede de infinito e a fome do absoluto
do autor (COUTINHO, 2004).
Uma das marcas da revolução de Rosa está relacionada à visão da infância. Não a criança em
si, mas “o menino” como um ser puro. No plano metafisico, ou seja, em sua significação essencial,
o menino é o ser incontaminado, isento das impurezas dos adultos, podendo, dessa forma, filtrar
todos os mistérios do universo, comunicar-se com seu enigma, ensinar poesia, portar sabedoria
infusa, ser símbolo de uma realidade impossível e por isto ter de morrer. Entretanto, a visão
metafísica da criança não é alienada, pois assume um caráter duplo, abordando assim, a valorização
social da criança, no nível político (COUTINHO, 2004).
Para Coutinho (2004, p. 520) “ela cumpre o papel valorativo de pressuposto da defesa social
da criança, tanto no âmbito da proteção de sua vida física, quanto na esfera de sua vida psicológica:
A criança não pode ser esmagada pelo mundo dos adultos”. O mágico, o fantástico, bem como o
sentido sobrenatural, deve ser instituído, a fim de que a violência não se imponha à infância.
O fantástico é uma vacilação experimentada por um ser que não tem o conhecimento das
leis naturais, frente a um conhecimento aparentemente sobrenatural. Entretanto, o fantástico
implica não só a existência de um estranho acontecimento que acaba provocando uma vacilação
entre o leitor e o herói, mas também em uma mudança na leitura (TODOROV, 1975). Nessa
perspectiva, a pesquisa de Todorov (1975) acaba mostrando que o fantástico se apresenta por meio
de acontecimentos que são impossíveis de serem explicados pelas leis naturais.

3. ANÁLISE LITÉRARIA
Em “A menina de lá”, é narrada a história de Nhinhinha, uma menina de “nem quatro anos”
que possuía poderes paranormais, contatos místicos. Com o tempo passa a ser vista como santa por
conseguir realizar “milagres” de acordo com seus desejos.
No conto, Guimarães expõe a vertente do fantástico, do choque da morte, das influências
religiosas, de modo a criar uma visão extraordinária dos poderes e da personalidade da personagem
Nhinhinha.
No que tange à presença do fantástico, tem-se o seguinte trecho:
“Eu queria o sapo vir aqui”. Se bem a ouviram, pensaram fosse um patranhar, o de seus
disparates, de sempre. Tiantônia, por vezo, acenou-lhe com o dedo. Mas, aí, reto, aos pulinhos, o
ser entrava na sala, para aos pés de Nhinhinha – e não o sapo de papo, mas uma bela rã brejeira,
vinda do verduroso, a rã verdíssima. Visita dessas jamais acontecera [...]” (ROSA, 1962, p. 41)
Nele é perceptível que a presença do irreal fica evidente quando ela exprime um desejo
incomum, o qual se realiza de forma racionalmente inexplicável.
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As peculiaridades dos desejos da personagem evidenciam uma inocência característica de
personagens que se encontram no estágio da infância. Na narrativa de Rosa, os(as) “meninos(as)”
nunca são corrompidos por vontades que busquem o benefício próprio, uma vez que são puros de
mente e alma, como explanado abaixo.
“[...]O que ela queria, que falava, súbito acontecia. Só que queria muito pouco, e sempre as
coisas levianas e descuidosas, o que não põe nem quita[...]” (ROSA, 1962, p. 42)

“Veio a seca, maior, até o brejo ameaçava se estorricar. Experimentaram pedir a Nhinhinha:
que quisesse a chuva. – “Mas, não pode, ué…” – ela sacudiu a cabecinha [...]” (ROSA, 1962, p. 42)
Partindo dos princípios religiosos das personagens, Mãe, Pai e Tiatônia, percebe-se que uma
devoção exacerbada acaba por comprometer o real significado dos poderes místicos de Nhinhinha,
que poderiam ser simplesmente coincidências cotidianas. A intenção de Rosa é instigar dúvida no
público para que questionem a veracidade do fantástico, uma vez que as crenças religiosas
difundem a presença do irreal, do “milagre”. Observam-se abaixo trechos do conto em que essa
religiosidade é comprovada.
“[...] a Mãe, urucuiana, nunca tirava o terço da mão, mesmo quando matando galinhas ou
passando descompostura em alguém.” (ROSA, 1962, p. 40)

“[...]Mas veio vagarosa, abraçou a Mãe e a beijou, quentinha. A Mãe, que a olhava com
estarrecida fé, sarou-se então, num minuto. Souberam que ela tinha também outros modos[...]”
(ROSA, 1962, p. 42)
Por possuir supostamente capacidades paranormais, destoando assim do plano em que vive,
e por ter uma mentalidade mais sábia em relação às pessoas com quem convive, Nhinhinha vê-se
pertencente a um plano irreal, impossível, e por isso morre. Como a personagem era ciente de que
não pertencia ao plano em que vivia, chega a desejar “ir para lá”. Os exemplos a seguir ilustram esse
desejo:
“[...]O dedinho chegava quase no céu. Lembrou-se de: – “Jabuticaba de vem-mever…”
Suspirava, depois: – “Eu quero ir para lá.” – Aonde? – “Não sei” [...]” (ROSA, 1962, pág. 41)
“E, vai, Nhinhinha adoeceu e morreu. Diz-se que da má água desses ares. Todos os vivos atos
se passam longe demais[...]” (ROSA, 1962, p. 43)

“Mas houve que, a certo momento, Tiantônia repreendesse a menina, muito brava, muito forte,
sem usos, até a Mãe e o Pai não entenderam aquilo, não gostaram. E Nhinhinha, branda, tornou a
ficar sentadinha, inalterada que nem se sonhasse, ainda mais imóvel, com seu passarinho-verde
pensamento.” (ROSA, 1962, p. 42)
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O fantástico presente na narrativa de Rosa assume um caráter duplo, uma vez que também
significa, de maneira implícita, uma visão social acerca da criança, e mais propriamente da infância.
Em “A menina de lá”, podemos atribuir esse sentido duplo às liberdades física e psicológica, uma
vez que, Nhinhinha não precisa lidar com responsabilidades maiores do que a sua inocência lhe
exija.

4. CONCLUSÃO
Portanto, com base nos pontos analisados, conclui-se que o conto se enquadra nas
características literárias de Guimarães Rosa. No que tange os aspectos metafísicos, há realmente a
presença do fantástico e a exaltação da inocência da protagonista, como criança que é.
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A BUSCA POR SI E O INCOSCIENTE REPRESENTADOS NO CONTO “A TERCEIRA
MARGEM DO RIO”
A. S. F. Silva1, C. D. F. da Silva2 e J. H. A. Mesquita3
E-mail: shita.16@outlook.com1; daniel.fontesjp@hotmail.com2; henriquejorge78@hotmail.com

RESUMO
Autor de grande destaque no cenário literário brasileiro,
Graciliano Ramos ainda desperta, através de suas obras,
as mais diferentes reflexões que envolvem o homem e os
mistérios de sua alma. Apesar de ser conhecido pelo
romance "Grande Sertão: Veredas", sua obra estende-se
por coletâneas de contos que retratam, principalmente, o
ambiente sertanejo, tais como "Primeiras Estórias", em
que está presente o conto "A terceira margem do rio", o
qual, através de uma narrativa simples e com um enredo
curto, consegue despertar intenso espanto com a

profundidade que consegue na análise dos conflitos
interiores do homem. O desafio do presente é estudo é o
de realizar uma análise literária que abranja os temas de
autoconhecimento e inconsciente presentes no conto à
luz de trabalhos de outros autores que também
analisaram a obra, provando que esses dois temas foram
decisivos no comportamento do personagem principal, o
qual, simplesmente, decide deixar de morar com sua
família para viver pelas correntezas do rio em sua canoa
até o fim de sua vida.

PALAVRAS-CHAVE: Autoconhecimento, análise literária, modernismo.

THE SEARCH FOR YOURSELF AND UNCONSCIOUS REPRESENTED IN TALE “THE
THIRD RIVER MARGIN”
ABSTRACT
Large prominent author in the Brazilian literary scene,
Graciliano Ramos still awake, through his works, the most
different reflections involving the man and the mysteries
of his soul. Despite being known for the novel "Grande
Sertao: Veredas", his work extends for collections of short
stories that portray mainly the backcountry environment,
such as "Primeiras Estórias", where it is present the story
"The third river margin", which, through a simple story,
can arouse intense amazement at the depth that can in

the analysis of man's inner conflicts. The challenge of this
is study is to conduct a literary analysis covering the selfknowledge of issues and unconscious present the story in
the light of the works of other authors who analyzed the
work, proving that these two issues were decisive in the
main character's behavior, which simply decides to leave
to live with his family to live by the currents of the river in
his canoe to the end of his life.

KEYWORDS: Self-knowledge, literary analysis, modernism.
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1. INTRODUÇÃO
Um dos principais escritores do século XX, quiçá o melhor, João Guimarães Rosa escreveu
desde romances a contos, e, apesar de ter exercido a profissão de médico e diplomata, tornou-se muito
conhecido graças ao seu trabalho literário. Nascido em Cordisburgo, Minas Gerais, no dia 27 de junho
de 1908, começou seus estudos de idiomas aos 7 anos, e aos 16 ingressou na faculdade de medicina.
Só aos 38 anos que Guimarães Rosa iniciou seu trabalho literário, onde mostrou grande originalidade
ao retratar a vida e a cultura sertaneja.
O autor de “Grande Sertão: Veredas” soube trabalhar de forma única com as palavras, sendo
conhecido pelo uso de neologismos e de expressões típicas das regiões interioranas. A sua linguagem
poética aprimorada é muito influenciada pela fala popular com a qual o autor conviveu quando
trabalhou como médico no interior, lembrando que o mesmo tinha um conhecimento abrangente sobre
idiomas, o que facilitava e influenciava sua escrita.
O presente trabalho analisa o conto “A terceira margem do rio”, publicado no livro “Primeiras
Estórias”, sob algumas perspectivas, tais como o inconsciente, o autoconhecimento e o sentido do rio
na estória. Justifica-se a escolha desse tema pela importância do autor na Literatura Brasileira e pelo
universo de sua obra, buscando mostrar que, quando as duas margens da vida não bastam, procura-se
uma terceira.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1. Autoconhecimento
O autoconhecimento, como o próprio nome sugere, é a capacidade que o indivíduo consegue
alcançar para obter a consciência de si mesmo, de descobrir seus desejos, limites e inclinações, o que
só é obtido após uma longa reflexão individual, em que a disciplina e a concentração são os
ingredientes básicos (BOAVENTURA, 2010).
Desde a antiguidade que este é um assunto debatido, ganhando notoriedade na Grécia Antiga,
período em que, supostamente, viveu Sócrates, filósofo ateniense, o qual afirmava que “o conhece-te
a ti mesmo é o princípio de toda a sabedoria”, indo de encontro com a perspectiva anteriormente
citada. O filósofo estimulava seus ouvintes a refletirem sobre diversos assuntos que envolviam a alma
humana, isso através de perguntas, incentivando as pessoas a se conhecerem, visto que, para ele, o
conhecimento estava dento do ser humano. No dialogo platônico “Teeteto”, Sócrates compara seu
trabalho ao de uma parteira, dizendo:

Nesta minha arte de dar à luz, coexistem as outras todas que há na outra arte,
diferindo não só no facto de serem homens a dar à luz e não mulheres, mas também
no de tomar conta das almas e não dos corpos dos que estão a parir. (PLATÃO, 2008,
p.202)
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Assim como no parto a mulher sofre para parir seu filho, do mesmo modo o homem sofre para
“dar à luz” a si mesmo, pois para obter o autoconhecimento, é necessário passar provações e
abdicações, e assim como há dores no parto, pode também ser doloroso conhecer a si mesmo.

2.2. Inconsciência
A mente humana sempre foi alvo das mais variadas dúvidas as quais cientistas, filósofos e
religiosos se propuseram a responder, o que levou ao surgimento de especulações metafísicas e
também empíricas, além de discussões que até hoje geram debates que, na maioria das vezes, são
inconclusivos. Um dos grandes estudiosos da mente humana foi o neurologista Sigmund Freud,
considerado o pai da psicanálise, responsável pelo desenvolvimento de conceitos que abrangem
explicações para o comportamento e as reações humanas. Um de seus principais estudos foi o da
divisão da mente em partes, afirmando que existe uma área consciente, pré-consciente e inconsciente
(CARLONI, 2011).

O inconsciente não segue uma lógica linear, mas atemporal e dialético, onde
contrários coexistem. O inconsciente é estruturado como linguagem e é a fonte de
energia do psiquismo humano. O pré-consciente seria responsável por armazenar as
informações que não estão na consciência naquele exato momento, mas podem ser
acessadas sempre que necessário. Há um fluxo constante entre as três instâncias.
(CARLONI, 2011, p. 4)

O inconsciente humano seria o lugar onde estariam armazenadas boa parte das informações
que recebemos ao longo da vida, como lembranças e sensações, das quais nossa mente não tem
acesso. As descobertas de Freud, além de influenciarem o mundo acadêmico, também atingiram o
campo artístico, estimulando a produção de obras plásticas e literárias baseadas em suas ideias, como
o movimento surrealista, que teve seu auge nos anos 30 (MENDES, 2006).

3. METODOLOGIA
O método de pesquisa utilizado no presente fora o bibliográfico, sendo o estudo baseado em
realizadas uma leitura detalhada de artigos científicos pesquisados em meio eletrônico e de livros que
tratam do assunto.
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4. ANÁLISE
Guimarães Rosa foi um exímio escritor, tendo sempre grande apreço por rios. Seu fascínio
por esses está explícito em sua própria citação:

Em outas palavras, gostaria de ser um crocodilo vivendo no rio São Francisco.
Gostaria de ser um crocodilo porque amo os grandes rios, pois são profundos como
a alma de um homem. Na superfície são muito vivazes e claros, mas nas profundezas
são tranquilos e escuros como o sofrimento dos homens.

Tendo em vista seu encanto por flúmens, o autor escreve “A Terceira Margem do Rio”, conto
em que, como o próprio nome já diz, tem como palco principal o rio. Em seu conto, o autor retrata a
estória através de um narrador-protagonista, o qual narra alguns acontecimentos vivenciados por este
na sua infância até próximo do seu tempo presente. O que é contado pelo narrador gira em torno de
seu pai, que abdica da vida em sociedade e passa a viver em um rio próximo, solitariamente, dentro
de uma canoa. Inicialmente, ele é taxado como doente e muitos tentam justificar seu exílio por
motivos divinos.
Muito se é feito pela família e sociedade para tentar trazer o pai de volta à terra, porém nada
obtém êxito. Com o passar do tempo, a família acaba se acostumando com a ausência do pai, todos
continuando sua vida, até que sobra apenas o narrador-personagem na casa próxima ao flúmen. Este,
com o passar do tempo, começa a, também, evitar o convívio em sociedade, assimilando-se cada vez
mais ao pai, até que decide ir ao rio com o intuito de abdicar o lugar do pai na canoa. Porém, ao vêlo, o narrador foge apavorado e desiste da ideia.
O rio assume um importante papel no conto, não apenas o de refúgio em um espaço, mas
também um refúgio para se autoconhecer. Sob essa perspectiva, pode-se associar a escolha do flúmen
enquanto refúgio pelo pai do narrador por causa da flexibilidade deste, associando essa característica
ao caminho de transformação e autoconhecimento interior a qual o pai pretendia passar. Este
pensamento também é compartilhado por Abreu (2013), a qual diz que:

Na solidez de uma montanha seria difícil encontrar a maleabilidade que a água
oferece para as transformações do ser. Por ser o rio esse elemento transitório, o
homem pode vislumbrar a passagem de sua vida e aprofundar-se em busca de sua
própria substância. (ABREU, 2013, p. 2)

Ambas opiniões entram em acordo pelo fato de acreditarem que o flúmen é responsável pelo
aprofundamento que o pai do narrador passará, a fim da busca pelo conhecimento interior. Ainda
complementando essa ideia, Buhler (2006) diz que “o rio pertence à geografia interna do pai”.
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Além disso, é evidente que rios não possuem três margens, porém, nesse caso, ocorre a
transcendência do plano material, interpretando a terceira margem do rio como o local até então
desconhecido pelo pai do narrador, mas algo que está dentro dele, e é este local que ele almeja
encontrar. Essa opinião é reforçada, ainda, por Buhler (2006), a qual diz que a imagem do flúmen
representada é a própria instância constituidora do cogito devaneador do pai, sendo o rio algo que
transcende o objeto, e a vida real e a transcendência se encontram a fim da busca por si mesmo.
No conto, o pai encomendou uma canoa feita sob medida, assim como está escrito no conto:

Encomendou a canoa especial, de pau de vinhático, pequena, mal com a tabuinha da
popa, como para caber justo o remador. Mas teve de ser toda fabricada, escolhida
forte e arqueada em rijo, própria para dever durar na água por uns vinte ou trinta
anos. (ROSA, 1968, p. 32)

Tendo em vista isso, pode-se assumir que o pai encomendou um “caixão”, mas não para ser
enterrado, e sim para flutuar na água por tempo indefinido. Essa mesma opinião é compartilhada por
Orione (2008), o qual diz que há semelhança entre a canoa encomendada com um caixão, em virtude
de ambos serem feitos sob medida para uma pessoa, porém diferem-se entre si porque a canoa é
destinada para a água.
Pode-se fazer uma analogia entre a busca pela essência do pai e a inconsciência a qual ele se
submete para poder alcançar seu objetivo, abdicando de todas as coisas materiais e sociedade, indo
para o rio, onde encontra a o silêncio e a possibilidade de reflexão. Papette (2009) reforça essa ideia
ao dizer que o rio é capaz de levar o pai para uma dimensão desconhecida e distante, distância esta
que não é medida em termos físicos.
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RESUMO
Neste artigo propomos o estudo dos aspectos
religiosos abordados na obra literária “O Auto da
Compadecida” de Ariano Suassuna, tomando como base
conhecimentos e conceitos fundamentais para uma boa
analise do mesmo, como por exemplo o surgimento e
amadurecimento da religião na vida do autor, o tornando

apto a abordar fatos cotidianos de uma sociedade
religiosa; e, o autor como idealizador do conceito de
Movimento Armorial que unia aspectos da cultura
medieval com o regionalismo nordestino. A partir desses
aspectos vamos expor a nova face que o autor deu a
religião em sua obra.

PALAVRAS-CHAVE: religião, “Auto da Compadecida”, Ariano Suassuna, Movimento Armorial.

THE PRESENT RELIGIOUS ASPECTS IN THE BOOK THE CAR OF THE ARIAN'S FELT
PITY ONE SUASSUNA
ABSTRACT
In this article we propose the study of the
religious aspects boarded in the literary work “The Car of
the Felt pity one” of Arian Suassuna, taking like base
knowledges and basic concepts for a good analysis of the
same thing, like for example the appearance and maturing
of the religion in the life of the author, it returning suitably

boarding daily facts of a religious society; and, the author
as idealizer of the concept of Movement Armorial that
was joining aspects of the medieval culture with the
northeastern regionalism. From these aspects we are
going to expose the new face that the author gave the
religion in his work.

KEYWORDS: religion, “Car of the Felt pity one”, Arian Suassuna, Movement Armorial.
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1. INTRODUÇÃO
O conceito de religião é, de fato, uma das heranças culturais mais antigas da humanidade.
Estima-se que seu surgimento se deu durante o período pré-dinástico, quando os egípcios passaram
a cultuar novos deuses provenientes de aspetos naturais, como o sol. Com o passar dos anos e a
evolução das diversas sociedades, novas religiões de difundiram ao redor do mundo.
Durante a Idade Média (Séc. X – XV), o clero da igreja e a religião católica dominava a
organização social da Europa. A imagem do divino regia as ações daqueles que viviam nesse
contexto histórico, de modo à serem organizados e regidos a partir das vontades da igreja. Nesse
período, a religião católica se fortaleceu de maneira considerável e se inseriu nos diversos
contextos, fazendo parte desde a política até a forma de vida das pessoas.
Ariano Suassuna, ficou conhecido por difundir o Movimento Armorial, que se tratava da
união de características medievais à cultura regional nordestina. A partir disso, todas as obras desse
escritor traziam aspectos regionais mesclados com alguma característica medieval.
Em O Auto da compadecida isso não foi diferente. Mais do que uma comédia burlesca, essa
obra é um apanhado da uma tradição popular e religiosa acerca da vida como é vista pelo povo do
nordeste brasileiro, uma vez que o mesmo se baseia em textos anônimos da sua tradição popular.
Um retrato que Suassuna construiu a partir do que sentia – ou do que ainda sente – o povo, do
mesmo povo que ele também retirou seus personagens, as situações e experiências de cada um
deles, além das suas crenças.
Sabendo disso, esse artigo tem por finalidade identificar as crenças da religião exposta na
obra de Suassuna. Ao nos apropriar desses traços inseridos no contexto dos costumes e cultura
popular do nordeste descrito por Suassuna, faremos uma análise da face que Suassuna deu à
religião em sua obra.

2. REFERÊNCIAL BIBLIOGRÁFICO
2.1 Contextualização
A religião é um conceito de certo modo humanizado, já que são homens que constituem as
características principais de uma religião. Entretanto, o que difere essa de outras atividades
humanas é que a gênese de convicção de um poder ou mistério existe em uma realidade que está
acima de qualquer realidade, com o qual o homem deseja se inserir. “A religião como
comportamento é dividida em uma dicotomia introduzida em um duplo nível de realidade para as
referências humanas – o sagrado e o profano” (JORDÃO, 1993).
Essa ideia de que a sociedade constitui a religião foi defendida inicialmente pelo filosofo
Emile Durkheim (1912). Para esse filosofo, a religião é um conceito estabelecido a partir da crença
de uma sociedade, pois “a sociedade contém todos os ingredientes para fazer despertar nos seus
membros o sentido do divino”. Em suma, para ele a sociedade trata-se de um “grande pai” e todos
os outros seres são os “filhos” que agem a partir das vontades e desejos do coletivo. Entretanto, o
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homem com sua vontade de independência se sente preso por uma “força maior” a qual não
consegue identificar e nem se libertar. Dessa forma, cria-se a existência de um soberano que rege
aspectos de sua vida cotidiana e impõe sua vontade acerca do que é certo e errado, a qual os
homens devem obedecer sem discutir.

A sensação dum tal poder, embora gerada pela sociedade, não surge aos indivíduos
como tendo uma tal origem. Razão pela qual eles se dedicam a venerar ou prestar
culto a Deus. Daqui o aparecimento da Religião. (Jordão, 1993)

A origem do conceito religioso se deu no antigo Egito, mais precisamente no período prédinástico. Os egípcios notaram que quando o sol estava mais quente, o volume do rio Nilo
aumentava. Baseando-se nisso, eles passaram a cultuar o sol como o deus Sol. Após isso, surgiram
as outras divindades da mitologia egípcia.
O fato é que, independente se ser ou não o resultado de concepções de uma sociedade, a
partir dessa “origem” egípcia e com a evolução de outras sociedades, ou grupos sociais, novas ideias
religiosas, ou seja, novas religiões com outras divindades, crenças e tradições. Uma dessas novas
religiões é o catolicismo que surgiu a partir das crenças do cristianismo, que, por si só, herda
aspectos de outras crenças e religiões.
Em meados do século X ao século XV a Europa vivenciou um período conhecido como Idade
Média. Durante esse período surgiram vários novos conceitos e organizações da sociedade. A partir
desse período a sociedade começou a ser dividida em classes, muito similar a uma pirâmide social.
Na base, encontravam-se os servos, que eram os que sustentavam o resto da pirâmide completa.
Essa classe era responsável por trabalhar e conseguir subsídios para sustento das classes superiores.
Em um nível superior ao dos servos, basicamente o meio da pirâmide, encontravam-se a nobreza,
que era a classe social dona de terras e poder aquisitivo considerável, que comandava os servos e
enriquecia a partir do trabalho deles. No topo da pirâmide, como a classe mais importante, se
encontrava o clero, ou seja, a igreja católica e todos os seus membros constituintes (padres, bispos
e afins).
Durante esse período histórico, a religião católica cresceu de forma considerável e mudou a
forma de vida da sociedade europeia da época. A forma de agir, de se comportar, de viver
cotidianamente, até mesmo os costumes das pessoas mudaram para o que a igreja afirmava ser
correto. De certo modo, as pessoas viviam na ditadura de seguir ao pé da letra o que lhes era
ensinado para, dessa forma, alcançarem o reino de Deus. Essa vulnerabilidade das pessoas acerca
das vontades da igreja se dava pelo fato de todo poder do conhecimento estar disponível apenas
ao clero na Idade Média, já que essa classe social era responsável por estudar e difundir as opiniões
dando, dessa forma, credibilidade àqueles que eram analfabetos de escrita e conhecimento.

2.2 Ariano Suassuna e o Movimento Armorial
Ariano Suassuna foi um dos principais escritores da literatura brasileira. Escritor de obras
como O auto da compadecida, O casamento suspeitoso e O Santo e a porca, Suassuna se
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caracterizou por ser o idealizador e difusor do conceito de Movimento Armorial, em meados da
década de 1960, se tornando a principal referência desse movimento por fazer uso dele em todas
as suas obras.
O Movimento Armorial aponta uma recuperação da cultura ibérico-brasileira, que mescla
aspectos da cultura medieval com o regionalismo nordestino, presentes nos ritos e festas populares
religiosos ou profanos remontando, dessa forma, o espetáculo da tradição do teatro europeu
medieval dando como adicionais as expressões artísticas-culturais do nordeste brasileiro (RABETTI,
2005).
Em Genealogia nobiliárquica do teatro brasileiro, um artigo brasileiro publicado em
dezembro de 1964 pela revista Américas, Suassuna nos fornece informações sobre a persistência
de uma cultura tão distante como a ibérica nos ritos tradicionais regionais nordestinos:
Na verdade, a literatura, a pintura, a escultura, a arquitetura e a música brasileira,
apesar de ser isso um fato pouco notado e salientado pelos que escrevem a esse
respeito, tem um lastro tradicional e nacional respeitável. E o lastro formado pelo
barroco ibérico que, desde o século XVI, começou a ser recriado, reinterpretado e
reinventado aqui, num sentido brasileiro e original, com uma grosseria artesanal e
mestiça que já encaminhava para a criação de outro lastro: aquele que é constituído
por toda uma poesia, todo um teatro, toda uma escultura, uma pintura e uma música
populares e de primeira qualidade. (SUASSUNA, 2000)

Esse “lastro tradicional” se trata das diversas manifestações culturais existentes ainda na
época medieval, portanto oriundas na cultura do colonizador que, ao chegar no contexto brasileiro
e com a atuação do tempo e das formações sociais regionais, foram reescritas e transformadas a
partir do contato de culturas presentes na região, como a do índio e do escravo, esse último
posteriormente. Essa miscigenação de culturas permitiu a reformulação da cultura ibérica
formando, dessa forma, uma cultura mesclada do “ser” ibérico com o “ser” nacional regional.
A obra O auto da compadecida, assim como todas as obras de Arino Suassuna, traz consigo
aspectos de religiosidade medieval inseridos e modificados no popularismo regional.
A religiosidade popular pode ser defina como a expressão religiosa construída por um grupo
a partir de uma dialética entre seu entendimento daquilo que é ensinado pela religião oficial e as
diversas experiências que o grupo tem com as mais diferentes manifestações com que o sagrado se
apresenta. Pode-se dizer que a religiosidade popular surge a partir de um sistema de referência. Ela
é referente dos elementos da religião oficial, isto é, neste caso específico, o catolicismo romano.
Suassuna recupera, em O Auto da Compadecida, elementos muito comuns, próprios da
religião popular europeia da Idade Média. Isso fica ainda mais evidente na trinca Deus, a Virgem e
o demônio.
Em seus estudos sobre essa trinca teológica popular, Cunha e Santos (2015) afirmaram que:
Toda moralidade pretendida neste auto orbita em torno das categorias
personificadas: o bem e o mal. O bem ideal e o factível, opondo-se ao mal. O bem
desejado pelo divino, mas que é inatingível ao homem comum. Mas esse bem, por
outro lado, não se ressente de não poder alcançar o ideal posto, mas que busca o
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factível, isto é, aquele que é realizável dentro dos limites meramente humanos. Por
outro lado, o mal que é mau em si. O é sem categorias. O mal está em conflito com
o bem em suas possibilidades. A religiosidade, portanto, não é o lugar do ideal, mas
é o lugar do realizável. (CUNHA E SANTOS, 2015)

Para esses autores, O auto da compadecida é figurado pelas imagens populares do “bem” e
do “mal”, caracterizados pela imagem do divino Jesus e o maligno diabo. Entretanto, a religião em
si não é o lugar ideal para o homem se firmar, já que o bem desejado e pregado pela igreja é
inalcançável. Dessa forma, o homem de fixa no realizável e se segura na piedade divina para alcançar
o reino divino.

3. ANÁLISE RELIGIOSA DA OBRA
A igreja católica baseia-se no cristianismo, na qual encontramos a crença de Jesus Cristo, um
homem que veio ao mundo afirmando ser filho do criador. Apesar dos cristãos serem perseguidos
ao longo de 300 anos, a religião começou a ser aceita na Europa e assim acabou espalhando-se por
todo o mundo durante o período das grandes navegações.
Com o início da Idade Média, a religião foi tomando outro rumo. A igreja começou a propagar
regras que eram impostas as pessoas e caso elas fossem cumpridas acabariam ganhando um lugar
reservado no céu. Os nobres, com o intuito de atingir o paraíso e se livrarem de seus pecados
acabavam doando bens materiais, como dinheiro e terras para a instituição, ajudando assim com
que ela crescesse e tomasse o valor que possui atualmente.
A partir disso, um dos grandes escritores paraibanos, Ariano Suassuna, retrata em sua obra
o Auto da Compadecida uma realidade encontrada na vida do povo nordestino, mostrando aspectos
reais de uma forma cômica, além de apresentar também críticas relacionadas aos membros da
igreja.

3.1

Título

O título da obra “Auto da Compadecida” mostra o que será tratado ao longo da obra,
focando na Compadecida, que apesar de aparecer em um curto momento da obra é de extrema
importância para o seu desfecho, além de repassar uma religiosidade presente dentro dos
personagens.
A palavra auto remete a um tipo de encenação popular ocorrida durante um longo tempo
no interior do Nordeste, retratando os ensinamentos religiosos. Ele possuía um modelo a ser
seguido e, normalmente, era uma forma de se catequisar as pessoas de uma forma mais didática,
demonstrando exemplos da vida de alguns santos, que seriam um certo padrão a ser seguido.
No caso, a obra é um auto da Compadecida, por retratar um pouco da Nossa Senhora
Aparecida, padroeira dos brasileiros que é clamada por João Grilo ao final da obra, demonstrando
assim a enorme devoção tida por ela.
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3.2

Influências da vida do autor na obra

A família de Ariano Suassuna está presente em alguns capítulos da história da Paraíba, com
relação as disputas de família. Dentro de uma dessas disputas, seu pai, João Suassuna, que era
governador do estado, foi assassinado quando o escritor possuía apenas três anos de idade.
A partir desse momento, sua mãe exerceu um papel de grande importância, criou seus nove
filhos, sem deixar que dentro de algum deles o sentimento de vingança se desenvolvesse. Para se
afastar da situação, a família se mudou para Recife, onde Ariano Suassuna começou a frequentar o
Colégio Americano Batista.
Durante esse período em que sua mãe ficou viúva, a mesma converteu-se para a religião
Protestante. Apesar de ter uma grande influência dessa religião, o autor optou por seguir o
Catolicismo, mas com base nela, Ariano criou sua própria concepção religiosa, sem seguir o padrão
ortodoxo imposto pelos padres.
O autor começou a olhar para Deus de outro modo ao começar a ler livros de Dostoiévski,
como por exemplo “Os irmãos Karaazov”, com o passar do tempo ele conheceu obras de Miguel de
Unamuno e obteve uma grande admiração pelo escrito, pois ele possuía um catolicismo
heterodoxo. A partir disso, ele começou a formar sua concepção religiosa, escolhendo dentro da
religião apenas aquilo que lhe agradava, sem seguir os padrões da igreja.

3.3

Personagens

A obra do “Auto da Compadecida” retrata os costumes tradicionais encontrados dentro do
sertão nordestino, assim como também repassa a devoção do povo ao catolicismo, suas crenças,
costumes e todo um imaginário relacionado a esse meio.
Ariano Suassuna inicia sua obra com a fala do palhaço, que anuncia: “PALHAÇO, grande voz:
Auto da Compadecida! O julgamento de alguns canalhas, entre os quais um sacristão, um padre e
um bispo, para exercício da moralidade. (pag.12) “, usando esse personagem justamente como uma
forma de criticar os cargos altos presentes a igreja.
Dessa forma, ao longo da história ele vai mostrando a atitude tida pelos membros
que componham a igreja. Inicialmente é mostrada de forma clara a pessoa interesseira que seria o
padre, pois na hora em que João Grilo tenta convence-lo a realizar o sepultamento da cachorra do
padeiro, o mesmo diz que isso seria um ato contra os valores da igreja, porém quando é dito que o
animal era do Coronel, o padre abre imediatamente uma exceção, já que o Coronel era dono de
grandes riquezas e sempre oferecia suas ofertas a instituição.
JOÃO GRILO Que aperreio é esse? A desgraça agora foi que começou! BISPO Então
houve isso? Um cachorro enterrado em latim? JOÃO GRILO E então? É proibido?
BISPO Se é proibido? Deve ser, porque é engraçado demais para não ser. É proibido!
É mais do que proibido! Código Canônico, artigo 1627, parágrafo único, letra k.
Padre, o senhor vai ser suspenso. (pag.60)
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O bispo, membro de grande autoridade na igreja, é retratado como uma pessoa
gananciosa e arrogante, quando sabe todo o ocorrido se demonstra indignado pelo acontecido, logo
tenta suspender o padre da igreja. Apesar disso, João Grilo tenta o fazer mudar de ideia quando
comenta que o animal deixou um testamento de dez mil réis para a igreja, fazendo com que a
opinião do bispo mude imediatamente, como visto no trecho: “BISPO É por isso que eu vivo dizendo
que os animais também são criaturas de Deus. Que animal interessante! Que sentimento nobre! ”
(p. 62)
No julgamento final, parte mais importante ao longo da obra e que é essencial para seu
desfecho, podemos encontrar três figuras de extrema importância para o acontecimento,
mostrando, dessa forma, personagens conhecidos, mas que são retratados de uma maneira
diferente.
O encourado, como é chamado o diabo é o acusador do julgamento. Ele é moreno e vestese como um vaqueiro, repassando, assim, uma visão nordestina desse ser. É mostrado uma pessoa
séria. Logo, chama a intenção em alguns momentos da obra e pede respeito aos que estão sendo
julgados.
ENCOURADO: Protesto contra essas brincadeiras. Isso aqui é um lugar sério. (p.
118)

Jesus Cristo é retratado como sendo um homem negro e humilde. Assim, aparece com um
elemento surpresa dentro da obra, sendo utilizado para realizar uma crítica ao racismo, que é
mantida constantemente pela sociedade. Ele conduz o julgamento, mas é maleável e faz, em alguns
momentos, piadas com João Grilo, sendo bem paciente ao ouvir o julgamento de todos.
Apesar de Jesus ser considerado um ser de grande superioridade, a Compadecida veio como
uma maior representatividade dentro da peça e é uma das principais personagens. Ela surgiu na
obra como uma forma de homenagear a mãe de Ariano, que foi uma mulher batalhadora e que, ao
ficar viúva, seguiu a vida e teve misericórdia do homem eu matou seu marido. Além disso, retrata
um termo romancista conhecido: “Peça a mãe eu o filho atente”, servindo como uma advogada de
justiça e misericórdia.

4. CONCLUSÃO
Diante desse estudo, notamos que Ariano Suassuna é um dos principais autores literários no
que diz respeito á abordagem da religião em suas obras. “O Auto da Compadecida” é um exemplo
claro das críticas que o autor buscar fazer, com o objetivo que mostrar, de forma cômica, qual o real
interesse que algumas pessoas que ocupam cargos importantes na sociedade em que vivemos têm.
Em todo o momento mostramos a análise da religião dentro da obra, desde o título, que já
faz referência a religiosidade nordestina, até a forma como os personagens são representados. Além
de tudo, há influencias do autor na obra, pelo fato do mesmo ter uma ligação com religião e ter
aptidão para criar histórias que à relacione.
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Logo, o artigo retrata o estudo claro e objetivo de uma das mais famosas obras de Ariano
Suassuna, grande autor conhecido por fazer abordagens religiosas em seus livros.
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RESUMO
A narrativa de Ariano Suassuna “Auto da
compadecida”, conta a história de dois personagens
nordestinos, que vivem “aprontando” com as suas
tramas e gerando diversas confusões a partir delas.
Pela influência que o autor teve em sua vida do meio
nordestino, a obra está repleta de características
culturais nordestinas que o próprio fez questão de
transmitir pela obra. Assim, o trabalho visa analisar e
descrever como a cultura popular se manifesta no livro.
Para a realização da análise deu-se primeiramente

através da leitura da peça teatral “O Auto da
Compadecida” e posteriormente por uma pesquisa
bibliográfica à luz de Azevedo (2008), Oliveira (2007),
Sousa (2010), e Menezes (2008); acerca das
manifestações populares da cultura nordestina, a fim
de identifica-las na obra. A análise revelou diversos
elementos culturais, tais como religiosidade, cordel e o
modo de vida dos sertanejos que estão de modo
intrínseco interligados com o meio nordestino.

PALAVRAS-CHAVE: Cultura popular, Literatura de cordel, “Auto da compadecida”.

A POPULAR CULTURE IN BOOK “AUTO DA COMPADECIDA” OF ARIANO SUASSUNA
ABSTRACT
The narrative of Ariano Suassuna “Auto da Compadecida”
tells the history of two northeastern personages, what live
“readying” with their plots and generating various
confusions from them. The influence that the author had
in his life of the northeastern half, the work is full of
northeastern cultural characteristics that made itself the
question of transmitting the book. So, this work aims to
analyze and describe how popular culture is manifested in
the book. To perform the analysis took place primarily

through the play reading “O Auto da Compadecida” and
later by a literature search to light of Azevedo (2008),
Oliveira (2007), Sousa (2010), e Menezes (2008); about
the demonstrations of northeastern culture in order to
identify them in the book. The analysis revealed various
cultural elements, such as religion, string and the way of
life of the country people who are intrinsically intertwined
with the northeastern half.

KEYWORDS: Popular culture, Literature of twine, “Auto da Compadecida”.

1. INTRODUÇÃO
O “Auto da compadecida” é uma peça teatral de autoria de Ariano Suassuna. Nela, é
apresentada a realidade de João Grilo e Chicó com suas malandragens no sertão paraibano e em
um plano sobrenatural. A peça em forma de auto traz como inovação a figura de um palhaço que
substitui o convencional coro e é responsável por contar toda a trama.
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A obra foi escrita por volta de 1945 e, segundo Magaldini (2004), é o texto mais popular no
que tange o moderno teatro brasileiro, tanto que foi adaptado para o meio cinematográfico. Na
produção do auto, Ariano buscou inspiração na cultura europeia e mais especificadamente nos
autos vicentinos, porém não deixou de, ao mesmo tempo, fazer uso dos romances e histórias
populares nordestinas (QUEIROZ,1998). Ele faz então uma assimilação entre essas duas realidades,
tentando adaptá-las e reordená-las com o intuito de incorporar as duas em uma só, junto com a
aplicação dos meios estilísticos do gênero textual auto, resultando na obra.
Por isso, do ponto de vista cultural, o texto teatral pode ser considerado misto por conter
marcas de culturas diferentes, tanto a europeia, que é evidenciada pelas características dos autos
medievais europeus, quanto nordestina, com as narrativas e o contexto bastante religioso
(MOREIRA; SILVA, 2007).
Desse modo, o trabalho visa a analisar manifestações e marcas da cultura popular em “O
Auto da Compadecida” de Ariano Suassuna, que estão presentes desde a religiosidade até a
literatura de cordel, e a descrição do modo de vida dos personagens na obra que busca se
assemelhar à realidade dos nordestinos.
A realização deste trabalho deu-se primeiramente através da leitura da peça teatral “O Auto
da Compadecida” e posteriormente por uma pesquisa bibliográfica acerca das manifestações
populares da cultura nordestina, a fim de identificá-las na obra.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Na organização tão complexa e diversificada da sociedade brasileira, é inevitável afirmar que
existem diferentes formas de percepção da realidade. Essas configurações conhecidas como
sistemas de conhecimento implicam hábitos, formas de pensar, padrões mentais e sociais, além de
modelos éticos e estéticos (AZEVEDO, 2008).
Um desses conjuntos é a cultura erudita ou oficial, que é marcada principalmente pela
escrita e é representada pelas elites culturais e econômicas, cujos padrões por eles elaborados estão
organizados de forma sistemática e esquematizada (AZEVEDO, 2008; SOUSA, 2010).
Existindo de forma paralela à cultura erudita, a cultura popular é responsável por reunir uma
grande variedade de manifestações que se desenvolvem de forma caótica e espontânea através do
cotidiano das pessoas. Devido a esse fato, é repleta de uma heterogeneidade que se manifesta por
meio das variadas facetas encontradas e espalhadas pelas regiões do Brasil. Por isso, é muitas vezes
classificada no plural como “culturas populares” (AZEVEDO, 2008).
Para Sousa (2010), a cultura popular é considera instável e capaz de se modificar a qualquer
instante, portanto, adquire diversas configurações e reconfigurações de acordo com sua exposição
a alguns elementos.
Uma maneira de identificar esse tipo de cultura em uma sociedade, povo ou população é
analisar os elementos constituintes daquele meio, tanto externos, quanto internos; e, a partir disso,
montar uma interpretação com base nesses elementos, que são, principalmente, de caráter artístico
(OLIVEIRA, 2007). Alguns exemplos são os costumes, a religiosidade e as diversas crenças; e a tudo

XII CONGIC | II
II SECITEX

2529

isso cada sociedade responde de uma maneira diferente, produzindo sua própria identidade cultural
(SOUSA, 2010).
Portanto, a visão que possuímos de um determinado povo está intrinsicamente ligada à sua
cultura. A imagem que vemos é justamente esse conjunto de elementos que nos fornecem uma
noção do comportamento dessa sociedade, os seus costumes e suas tradições.
A literatura, por sua vez, é uma das formas existentes capaz de registrar os elementos
culturais com base na visão que cada pessoa ou grupo possui sobre determinada realidade. Por isso,
vários autores a utilizam para desenvolver em suas obras um sentimento nacionalista que resgata
elementos de alguma cultura alvo, como: crenças, artes, moral, linguagem, ideias, hábitos,
tradições, artesanatos, folclore, etc. (MENEZES, 2008).

3. ANÁLISE DA OBRA
O “Auto da compadecida” é um exemplo de um texto concebido pelo autor que recebe
influência direta do modo vida que o próprio levou. Ariano Suassuna, por ter vivido no Nordeste,
leva toda sua experiência e conhecimento das tradições sertanejas e nordestinas para sua obra.
Desse modo, revela um Nordeste composto por lendas, culturas populares e mistérios, ou seja, cria
um universo ficcional no auto. Sua mudança de religião do calvinismo para o catolicismo marcou
profundamente a sua escrita, deixando resquícios dessa marca no “Auto da compadecida”.
O primeiro quesito cultural que é resultado dessa influência é o modo como a obra foi
escrita, utilizando em algumas partes o formato de cordel. Nela, o autor utilizou-se de versos
simples, com rimas e certo padrão métrico, de modo a obter ritmo. Esse estilo é característico do
cordel, por sua simplicidade e pela facilidade em que é absorvida, fazendo com que pessoas sem
escolaridade consigam aprender os versos e os repassem por meio da oralidade. Essa marca do
cordel é para Cavignac (2006) intrínseco à cultura nordestina, já que ele foi incrementado nas
tradições do sertão desde o século XVII.
No que tange à presença do cordel na obra, é possível destacar o seguinte trecho:
Valha-me Nossa Senhora,
Mãe de Deus de Nazaré!
A vaca mansa dá leite,
A braba dá quando quer.
A mansa dá sossegada,
A braba levanta o pé.
Já fui barco, fui navio,
Mas hoje sou escaler.
Já fui menino, fui homem,
Só me falta ser mulher (SUASSUNA, 1995, p. 130).
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Nessa situação, o personagem João Grilo faz uso do cordel para clamar a interseção da
compadecida no seu julgamento, já que estava prestes a ser condenado pelos seus atos.
A religiosidade católica é outra questão bastante presente na obra. Os principais
personagens que caracterizam essa temática são: o padre, frade e o sacristão no plano terreno; e a
Compadecida – Nossa Senhora – e Manuel – Jesus Cristo – no plano espiritual.
A religiosidade católica permeada pelo devocionismo e o misticismo exagerado é algo
próprio do meio nordestino, com todas as suas crenças, valores éticos e imaginário. O sertanejo é
um povo muito entusiasmado quando se fala na religião, buscando no divino uma esperança para
uma mudança de vida, castigada pela seca ou outros problemas. Um exemplo disso na obra é a
figura de Padre Cícero, concebido um sinônimo de fé até mesmo para o personagem mais temido,
o cangaceiro de nome Severino, que considera o Padre como uma figura íntima, fazendo uso de um
pronome possessivo para indicá-lo como “Meu padrinho”, mesmo sem ter tido a oportunidade de
conhecê-lo, como fica claro no trecho em que ele fala:
“De conhecer meu padrinho? Nunca tive essa sorte. Fui uma vez ao Juazeiro só para conhecê-lo, mas pensaram
que eu ia atacar a cidade e fui recebido a bala” (SUASSUNA, 1995, p. 96).

No livro, a figura da Compadecida é o foco principal, e a presença da Virgem Maria no
imaginário do povo brasileiro e, mais especificadamente, nos nordestinos é muito forte, pois é vista
como uma figura materna e uma mediadora que intercede a favor dos homens. No caso, João Grilo
intercede por ela para se livrar de ir para o inferno, como pode ser visto no exemplo:
“O senhor não repare não, mas de besta eu só tenho a cara. Meu trunfo é maior que qualquer santo. A mãe da
justiça” (SUASSUNA, 1995, p. 129).

O tom crítico de que Ariano faz uso para se referir ao padre e ao bispo como pessoas
destituídas de moral, sem nenhum escrúpulo e sempre querendo levar vantagem, mostra como era
a representação do clero da época, marcada pela luxúria, que visava apenas à acumulação de bens
em detrimento dos fiéis, não deixando, portanto, de ser outro elemento cultural. Eis o trecho:
“É mesmo, é uma vergonha. Um cachorro safado daquele se atrever a deixar três contos para o sacristão,
quatro para o padre e seis para o bispo, é demais” (SUASSUNA, 1995, p. 61).

O modo de vida dos principais personagens, João Grilo e Chicó, faz referência a situações
que muitos nordestinos enfrentam, uma vida sofrida e castigada pela ausência de chuva, pela
desigualdade social e pela miséria. Essa é uma das justificativas que Ariano usa para amenizar a
culpa desses “pobres” personagens frente a suas artimanhas e astúcias, como visto no trecho:
“João foi um pobre como nós, meu filho. Teve de suportar as maiores dificuldades, numa terra seca e pobre
como a nossa. Não o condene, deixe João ir para o purgatório. (SUASSUNA, 1995, p. 142).

Diante do que foi explanado, conclui-se que a obra “O auto da compadecida” de Ariano
Suassuna está composta de diversos elementos culturais, como a religiosidade e a literatura de
cordel, ambos bastante característicos do estilo de escrita do autor.
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4. CONCLUSÃO
Percebe-se que a obra “Auto da Compadecida” carrega consigo as experiências e
conhecimento das tradições sertanejas e nordestinas do próprio autor, Ariano Suassuna. Apresenta
então elementos característicos da cultura nordestina, como: a literatura de cordel, através do
personagem João Grilo; e religiosidade católica, expressada pelo padre, frade e o sacristão no plano
terreno; e a Compadecida – Nossa Senhora e Manuel – Jesus Cristo no plano espiritual.
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RESUMO
Pretende-se com esse estudo, demonstrar os principais
aspectos da identidade do nordestino incorporados pelo
personagem João Grilo dentro do contexto da obra
literária “O auto da compadecida” de Ariano Suassuna.
O processo de construção do estudo se deu através da
leitura do livro proposto em sala e embasamento teórico
em que Silva e Cardoso (2015), Petry (2010) e Santos
(2014) contribuíram com estudos sobre a cultura popular
e ibérica e Brum (2008) ampliou o entendimento sobre a
identidade nordestina dentro da construção do
personagem João Grilo. As situações que beiram o

cômico e a crítica social são quase integralmente
protagonizadas por João Grilo, personagem que por meio
de contratempos, trambiques e trapalhadas, expõe a
crescente falta de comprometimento de instituições
religiosas, além de ter tornando público preconceitos e
privações sentidas pelos nordestinos. Portanto, João
Grilo encarna miséria dos refugiados e carentes do
nordeste, além do jeito de falar, de agir e de pensar do
nordestino. João também se coloca como um ser
pensante e crítico, tentando construir sua identidade e
representatividade na sociedade.

PALAVRAS-CHAVE: João Grilo, identidade, nordestinos, cultura popular, miséria.

REPRESENTATION OF NORTHEASTERN SOCIAL CHARACTER BY JOÃO GRILO IN
LITERARY WORK "O AUTO DA COMPADECIDA" BY ARIANO SUASSUNA.
ABSTRACT
The aim of this study demonstrate the key aspects of the
northeastern identity built by the character John Grilo
within the context of literary work "The self of
compassionately" Ariano Suassuna. The study
construction process was through the reading of the
proposed book room and theoretical foundation that
Silva and Cardoso (2015), Petry (2010) and Santos (2014)
contributed to studies on the popular and Iberian culture
and Brum (2008) expanded the understanding of the
northeastern identity in the construction of the character
João Grilo. The situations that border on the comical and

social criticism are almost entirely starring John Grilo,
character through setbacks, trambiques and blunders,
exposes the growing lack of commitment to religious
institutions, in addition to making public prejudices and
hardships experienced by Northeast. So John Grilo
embodies misery of refugees and impoverished
northeast, beyond the talk of way of acting and thinking
of the Northeast. John also stands as a thinking and
critical, trying to build their identity and representation
in society.

KEYWORDS: João Grilo, identity, Brazilian northeastern, popular culture, misery.
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1. INTRODUÇÃO
A peça “Auto da compadecida” do autor nordestino Ariano Suassuna foi um dos maiores
sucessos de sua carreira, como escritor e dramaturgo. Desde o primeiro ano de sua encenação, a
peça tem conquistado o interesse de diretores, roteiristas, produtores e do público pela sua
maneira simples e bem-humorada de tratar questões sociais, políticas e religiosas
(MASCARENHAS, 2006).
A história foi inspirada em romances e histórias populares do Nordeste. Trata-se
basicamente da saga do esperto (João Grilo) que, com a ajuda de seu amigo (Chicó), consegue
enganar todos à sua volta para garantir sua sobrevivência no sertão. (MASCARENHAS, 2006).
Sendo assim, notamos uma associação entre as personagens e os tipos sociais nordestinos,
não só por sua localização geográfica na narrativa, mas também pelos adágios, provérbios, ditos
populares e crenças. Desse modo, enquadra-se em uma abordagem regionalista (SILVA; CARDOSO,
2015).
Logo, o principal objetivo do presente trabalho é expor a representação do nordestino
através do personagem João Grilo, principal expoente da obra literária, como forma de
compreender seus comportamentos, trejeitos, cultura, linguajar e principalmente entender como
Ariano Suassuna aborda esses aspectos na narrativa.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A produção literária de Ariano Suassuna possui sempre marcas da cultura popular e a
religiosidade do povo brasileiro. Especificamente em Auto da compadecida, o escritor destaca
traços da cultura popular nordestina, compondo a base da estética literária da narrativa
regionalista. Na obra, a presença das características da tradição popular e dos símbolos comprova
esse fato (SILVA; CARDOSO, 2015).
A obra teatral de Ariano Suassuna possui raízes populares e ibéricas, uma vez que ocorre
uma associação entre os autos vicentinos, com personagens do imaginário medieval, como o
demônio, a Virgem Maria e Cristo, ligados à religiosidade; e traços tipicamente inerentes ao
universo nordestino, como o cangaceiro, o senhor de terras, o vaqueiro, o padre, entre outros.
Assim, os personagens representam as figuras sociais típicas da sociedade em que estão inseridos
(PETRY, 2010).
O autor brasileiro retrata também o nordeste através das contradições sociais, em que o
mais forte explora o mais fraco. Surge assim a figura do pícaro, aquele que para vencer o
poderoso, vale-se da “astúcia”, representado por um personagem, marginalizado. Logo, o
desfecho da obra, apresenta um caráter moralizante (PETRY, 2010).
Segundo Santos (2014), os personagens centrais do “Auto da compadecida” são caricaturas
estereotipadas do povo nordestino, que sofre pela fome, proveniente do período prolongado de
estiagem na região. Em sua obra, Suassuna traz o sotaque, como forma de criar traços indenitários
nas personagens. Além disso, faz uso de adágios e ditos populares, fortificando a impressão do
leitor sobre o espaço geográfico da narrativa (SILVA; CARDOSO 2015).
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A tradição religiosa constitui também uma realidade ao sertanejo, que são incorporados na
obra por meio dos representantes do catolicismo “bispo, padre, sacristão, entre outros” e
finalmente, o Cristo e a Nossa Senhora. Importante destacar que as divindades são humanizadas
na narrativa, tornando mais forte essa associação do nordestino com a religiosidade, assim como,
de certa maneira, descobrimos que somos como grandes amigos, compondo assim o cenário
religioso e ao mesmo tempo regionalista na obra (SILVA; CARDOSO 2015).
João Grilo, é então na narrativa o personagem que representa os pobres explorados, é o
homem do povo, é o peculiar e simples nordestino que tenta sobreviver no sertão (BRUM, 2008).

3. ANÁLISE LITERÁRIA: O AUTO DA COMPADECIDA
O Auto da compadecida, obra de 1955 consagrada e responsável pela notoriedade do
escritor nordestino Ariano Suassuna, adaptada para o cinema em 2001, expõe os infortúnios,
trambiques e artimanhas do amarelo e magrelo João Grilo junto com seu cúmplice e melhor amigo
Chicó. No decorrer da trama literária, os amigos vão se envolvendo nas mais variadas situações,
intercalando entre enganar o padre para benzer a cachorra de Dora, mulher do padeiro, e enganar
o cangaceiro valente e temido salvando a sua pele da morte.
No desenrolar da narrativa é exposto para o público a situação de precariedade e pobreza
dos sertanejos, a fragilidade da moral religiosa, a inversão de valores e as relações de poder e
subserviência dentro do ambiente sertanejo. O público se defronta com essa situação por meio do
personagem João Grilo e através das suas armações.
Aprofundando-se nas análises do conteúdo literário, é perceptível o quão João Grilo
encarna a pobreza e a miséria do povo nordestino. Ariano Suassuna buscou na narrativa construir
uma figura que representasse a estética precária, cruel e marginalizada de indivíduos atingidos
pela inconstância do clima e pela mesquinharia das autoridades. A fala em um tom reflexivo de
João Grilo, deixa explícito as consequências da seca para o sertanejo:
JOÃO GRILO - Quando você teve o bicho? E foi você quem pariu o cavalo,
Chico? (Suassuna, 1955, p. 26).
CHICÓ - Eu não. Mas do jeito que as coisas vão, não me admiro mais de
nada. No mês passado uma mulher teve um, na serra do Araripe, para os
lados do Ceará (Suassuna, 1955, p. 26).
JOÃO GRILO - Isso é coisa de seca. Acaba nisso, essa fome: ninguém pode
ter menino e haja cavalo no mundo. A comida é mais barata e é coisa que
se pode vender. Mas seu cavalo, como foi? (Suassuna, 1955, p. 26).

Os trechos destacadas expõem a problemática da seca no sertão, condição climática que
atinge à alguns e outros não, mas sempre é motivo de aflição entre os nordestinos, seja pelos
agricultores que sofrem com a falta de irrigação para plantações sendo sua fonte de sustento, seja
pelas constantes crises hídricas que assolam a região, seja pelo desconforto provocado pelo clima
árido, seja com a falta de alimentação para prover a família ou mesma pensar em tê-la em meio à
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ameaças de limitações futuras, como evidencia João no trecho destacado anteriormente:
“Ninguém pode ter menino e haja cavalo no mundo” (Suassuna, 1955, p. 26).
Analisando ainda a questão da seca e os problemas por ela impostos, João Grilo também
encarna uma característica importante e inerente ao nordestino: o inconformismo, a fé, a
capacidade de encarar a realidade e se colocar como sujeito mesmo dentro dessa condição. Os
fragmentos destacados elucidam o comportamento comum incorporado pelo personagem na
narrativa:
JOÃO GRILO - E quem foi que disse que nós já fomos julgados pela justiça?
(Suassuna, 1955, p. 166).
PADRE - Você mesmo ouviu Nosso Senhor dizer que a situação era difícil
(Suassuna, 1955, p. 166).
JOÃO GRILO - E difícil quer dizer sem jeito? Sem jeito! Sem jeito por quê?
Vocês são uns pamonhas, qualquer coisinha estão arriando. Não vê que
tiveram tudo na terra? Se tivessem tido que aguentar o rojão de João Grilo,
passando fome e comendo macambira na seca, garanto que tinham mais
coragem. Quer ver eu dar um jeito nisso, Padre João? (Suassuna, 1955, p.
166).

Suassuna buscou no desenrolar da narrativa, trazer humanidade e visibilidade para o
nordestino, que apesar do histórico de privações e invisibilidade por parte das autoridades e
figuras de justiça e misericórdia (o padre, os patrões e o estado), acabam por construir seu próprio
senso de sobrevivência, desenvolvendo valores como fé e coragem, tendo a oportunidade de
construir a própria identidade e marcar seu lugar como cidadão e parte da sociedade. Ao se
colocar a frente das figuras importantes para clamar por misericórdia à Jesus e à compadecida,
Grilo deixa transparecer a luta, embora tenha crescido em meio a uma vida sofrida permeada por
adversidades. Ariano pretendeu – se com essa alusão, evidenciar, mesmo em meio a todos os
estereótipos negativos e a toda calamidade perpetrada pela seca, aspectos positivos, valorosos e
mais ainda representatividade dentro deste contexto.

Alguns elementos expressivos na obra que se referem ao seu jeito de falar evidenciam a
representação do nordestino:

JOÃO GRILO - Nada disso, se o ponto fraco das pessoas daqui
fosse
somente a besteira, ninguém estava livre de mim. Você mesmo é um leso
de marca, Chicó. Só não boto você no bolso por que sou seu amigo
(Suassuna, 1955, p. 36).
JOÃO GRILO - E o que é que tem isso? Você pensa que eu tenho medo? Só
assim é que posso me divertir. Sou louco por uma embrulhada (Suassuna,
1955, p. 36).
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Os trechos deixam claro, em termos como “embrulhada”, “leso”, “besteira”, a simplicidade
e o linguajar único e particular dos nordestinos. Quando nos defrontamos com profundidade
acerca do conteúdo da narrativa, há uso frequente de expressões de cunho popular e coloquial,
marca essa que faz jus a uma situação vivida pelo próprio Suassuna em sua vida, aliás a construção
dos personagens, os nomes e a forma de falar são aspectos absorvidos por Ariano desse momento
de sua vida. A palavra “embrulhada” pode-se compreender no sentido de enrascada, de encrenca,
já “leso” segundo o vocabulário popular denota uma pessoa dispersa e “besteira” uma coisa boba,
tolices ditas por alguém.
Ainda se atendo a subjetividade do nordestino e a cultura popular, é manifestado na obra
literária um forte nexo com a religiosidade e moralidade. Os fragmentos em destaque
demonstram essas impressões:
JOÃO GRILO - Ah isso é comigo. Vou fazer um chamado especial, em verso.
Garanto que ela vem, querem ver? (Recitando)

Valha-me Nossa Senhora,
Mãe de Deus de Nazaré!
A vaca mansa dá leite,
A braba dá quando quer.
A mansa dá sossegada,
A braba levanta o pé.
Já fui barco, fui navio,
Mas hoje sou escaler.
Já fui menino, fui homem,
Só me falta ser mulher.

JOÃO GRILO - Falta de respeito nada, rapaz! Isso é o versinho de Canário
Pardo que minha mãe cantava para eu dormir. Isso tem nada de falta de
respeito! (Suassuna, 1955, p. 168-169).

A questão da religiosidade dentro do contexto da obra literária demonstra as heranças
católicas, principalmente com relação as festividades e as tradições folclóricas da região. Esse
aspecto é demonstrado por João Grilo nos trechos destacados, no qual ele evidencia o quanto foi
inserido desde criança nesse universo regado a cânticos, santos e orações. Apesar do aspecto
positivo que Ariano buscou imprimir em sua narrativa, o escritor também tece críticas
contundentes a fragilidade dos clérigos e da moralidade. As artimanhas de João Grilo assume um
tom social na medida que suas armações expõe esses comportamentos contraditórios. O que há
por trás dessa estratégia de Ariano não se resume à apenas escancarar esse conflito, mas também
colocar o nordestino como um ser crítico, pensante. Eis os trechos no qual João Grilo ao receber
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uma resposta negativa do padre quanto a benzer a cachorra da mulher do padeiro, inventa uma
história para convencer o clérigo:

PADRE - É, mas quem vai ficar engraçado sou eu, benzendo o cachorro.
Benzer motor é fácil, todo mundo faz isso, mas benzer cachorro?
JOÃO GRILO - É, Chicó, o padre tem razão. Quem vai ficar engraçado é ele e
uma coisa é o motor do major Antônio Morais e outra benzer o cachorro
do major Antônio Morais.
PADRE, mão em concha no ouvido Como?
JOÃO GRILO - Eu disse que uma coisa era o motor e outra o cachorro do
major Antônio Morais.
PADRE - E o dono do cachorro de quem vocês estão falando é Antônio
Morais?
JOÃO GRILO - É. Eu não queria vir, com medo de que o senhor se zangasse,
mas o major é rico e poderoso e eu trabalho na mina dele. Com medo de
perder meu emprego, fui forçado a obedecer, mas disse a Chicó: o padre
vai se zangar.
PADRE, desfazendo-se em sorrisos Zangar nada, João! Quem é um ministro
de Deus para ter direito de se zangar? Falei por falar, mas também vocês
não tinham dito de quem era o cachorro!
JOÃO GRILO, cortante Quer dizer que benze, não é?
PADRE, a Chicó. Você o que é que acha?
CHICÓ - Eu não acho nada de mais.
PADRE - Nem eu (Suassuna, 1955, p. 30-33).

Nos fragmentos é notório a esperteza de João Grilo, a mentira foi com a consciência de que
ao mencionar Antônio Morais, fazendeiro importante e de muitas posses, o padre iria
imediatamente mudar a opinião sobre a benza. Apesar de inventivo, Grilo se vale da consciência
da fragilidade do clérigo para influenciar sua atitude frente ao pedido. Religião, interesse e avareza
andam juntos compondo o personagem do padre e expondo uma atitude comum na região
nordeste por parte de igrejas e clérigos.

4. CONCLUSÕES
Levando em consideração a leitura do livro “Auto da compadecida” e as análises feitas a
partir disso, João Grilo como percebido possui na essência de sua construção, traços e trejeitos
típicos do nordestino, mas principalmente da pobreza e das privações ao qual é submetido.
Mas o personagem também apesar da pequinês de sua classe social, consegue a grandeza
e a glória com suas falcatruas e armações, e indo mais profundo ele consegue expor em cada
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situação, através de sua astúcia e imaginação, a decadência das instituições da moral e da
crueldade das desigualdades sociais. Esmiuçando a obra literária é perceptível os esforços de
Ariano para construir personagens com uma essência nordestina e valorizar a cultura popular
dentro do meio literário.
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RESUMO
Esse trabalho é uma análise do conto “Obscenidade para
uma dona-de-casa”, de Ignácio de Loyola Brandão, sob
duas perspectivas: a sociológica e a psicanalítica. Essas
perspectivas
complementam-se
mutuamente
e
promovem uma interpretação do conto a partir do

reconhecimento de seu caráter social e psicológico. Para
tal, parte-se sempre da obra para a pesquisa bibliográfica,
que resulta, especialmente, em ideias de Silva (2005) e de
Mandil (2005).

PALAVRAS-CHAVE: “Obscenidade para uma dona-de-casa”, Sociologia, Psicanálise.

SOCIOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE TALE "OBSCENIDADES
PARA UMA DONA-DE-CASA", AUTHORED BY IGNÁCIO DE LOYOLA BRANDÃO
ABSTRACT
This work is an analysis of the tale "Obscenidades para
uma dona-de-casa", authored by Ignácio de Loyola
Brandão, from two perspectives: the sociological and
psychoanalytical. These perspectives complement each
other and promote an interpretation of the tale from the

recognition of their social and psychological character. To
this end, it is always part of the work to the literature
search, which results especially in Silva (2005) ideas and
Mandil (2005) ideas.
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1. INTRODUÇÃO
Esse trabalho objetiva estudar a teoria do conto enquanto obra literária. A partir disso,
pretende-se investigar as teorias que a narrativa convoca nos âmbitos sociológico e psicanalítico,
por meio de teorias da psicologia, da psicanálise e da sociologia.
Concomitantemente a essa investigação, planeja-se relacionar as teorias do conto às
relações interpessoais, comprovando as devidas associações e, consequentemente, dando margem
a novas análises, seja sob perspectivas semelhantes ou diversas.
A fim de contextualizar a obra a ser analisada, trata-se, a seguir, de seu autor, do período
histórico no qual ela se insere e da teoria do conto. Posteriormente, tem-se revisão bibliográfica,
metodologia, resultados e discussões, tópico no qual se inserem as análises, e conclusão.

1.1 Autor
Ignácio de Loyola Brandão nasceu no dia 31 de julho de 1936, em Araraquara, interior do
estado de São Paulo. A principal influência de Brandão quando criança, no que diz respeito ao gosto
pela leitura e pela escrita, era seu pai, por ter montado uma biblioteca da qual desfrutava o filho
(NOGUEIRA JUNIOR, 2016).
Brandão graduou-se em jornalismo, mas ainda na adolescência optou por viver da literatura.
Ele morou por boa parte de sua vida no exterior, no entanto, dedicou-se à literatura brasileira e foi
formidavelmente premiado por isso, ganhando, por exemplo, o Prêmio Jabuti em 2000 (NOGUEIRA
JUNIOR, 2016).
Em entrevista ao Jornal O Tempo, o escritor afirmou que sua inspiração vem da observação
que faz da vida das pessoas e das histórias cotidianas que escuta, tanto que o conto “Obscenidade
para uma dona-de-casa” foi inspirado na história de uma vizinha (RESENDE, 2009).

1.2 Contexto histórico
Parte da sociedade brasileira atual afirma-se pós moderna, avançada e liberal. Porém, são
inegáveis a força e a representatividade, sobretudo política, do movimento conservador no país
(CARAM, 2014). Em 1981, quando o conto “Obscenidade para uma dona-de-casa”, de Ignácio de
Loyola Brandão, foi publicado pela primeira vez, o país passava por um período de abertura política
no qual a censura empregada pela ditadura se enfraquecia (GASPARETTO JUNIOR, 2010). O conto,
diferentemente de outros escritos de Brandão, não foi censurado (BERTOLINI, 2010).
Contudo, em 2010, uma coletânea de contos, dentre eles “Obscenidade para uma dona-decasa”, que havia sido distribuída pela Secretaria de Educação de São Paulo para os alunos da rede
pública de Jundiaí/SP, foi vetada pelo Tribunal de Justiça do referido estado. O motivo do veto foi a
manifestação contrária dos pais dos alunos com relação ao conto de Brandão. Eles afirmam que o
texto usa linguagem inapropriada e chula e contém alto teor sexual, sendo, portanto, prejudicial à
formação dos estudantes (BERTOLINI, 2010).
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O fato do conto em questão ter sido vetado recentemente, mas ter circulado livremente em
um período, em tese, mais conservador, que ainda era ditadura militar, evidencia uma contradição.
O liberalismo da sociedade brasileira contemporânea torna-se questionável a medida que o início
da década de 1980 revela-se não tão moralista como costumamos considerá-lo, apesar da abertura
política e moral e dos movimentos subversivos emergentes nesse período.
Por meio desse paradoxo, percebe-se que o leitor atual, de modo geral, não entende esse
texto para além da “linguagem chula”, julgando-o “inapropriado e infame”, não atentando para o
seu caráter crítico em relação a sociedade e aos seus estereótipos repressores, tampouco ao rico
perfil psicológico traçado para a personagem dona de casa. Dessa maneira, a sociedade que oprime
e veta o conto faz isso sem perceber que o texto denuncia justamente a hipocrisia causadora da
mobilização em prol veto.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Teoria do conto
O conto é necessariamente a narração que um ser humano faz, de forma escrita ou oral, de
algo de interesse humano e em uma unidade de ação. A necessidade de promover uma elevação na
alma do leitor em uma única unidade de ação é que caracteriza o conto como uma narrativa pouco
extensa (GOTLIB, 2006).
O gênero conto torna-se literário a medida que o contar se faz de forma escrita, quando as
figuras contista, narrador e escritor se fundem, e que sua elaboração é um trabalho consciente no
qual usa-se o mínimo de recursos para gerar no leitor o máximo de efeitos (GOTLIB, 2006).

2.2 Elementos da narrativa
As personagens do conto “Obscenidade para uma dona-de-casa” são: a dona de casa, o
marido, os filhos e o remetente. A dona de casa é a protagonista da estória, uma mulher de meia
idade, com boa aparência e cômoda condição financeira; o marido, assim como os filhos, é apenas
lembrado e citado por ela de maneira vaga, eles possuem importância secundária; o remetente é
um homem desconhecido, um suposto amante que, um dia sim e outro não, envia cartas eróticas à
dona de casa. Além destes, a mulher também cita, de maneira superficial, seus pais, suas amigas e
o porteiro do condomínio onde reside, responsável por receber do carteiro as correspondências dos
condôminos.
A portaria do condomínio, a rua, um supermercado próximo e, principalmente, o
apartamento da dona de casa constituem o espaço da narrativa. O tempo, embora marcado
cronologicamente por horas e também pela noção de que as cartas começaram a chegar há três
meses, é predominantemente psicológico por causa das lembranças que a dona de casa expõe ao
longo de todo o enredo, que vão desde recordações da infância até trechos de cartas recebidas há
algumas semanas.
Quanto à narração do conto há alternâncias. Ora é um narrador onisciente quem relata os
fatos em terceira pessoa, evidenciando que não participa deles, ora é a própria mulher, inicialmente,
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em tom de justificativa pelos trechos da carta que cita ou pelas palavras que usa, e depois, em tom
de confissão ao leitor: “confesso, o meu pavor é me sentir apaixonada por este homem que escreve
cruamente. Querer sumir, fugir com ele” (BRANDÃO, 1981).
O enredo se inicia com uma descrição da ansiedade da dona de casa em seu apartamento
ao esperar pela carta do dia. Enquanto a correspondência não chega, ela relembra trechos de cartas
passadas e tenta convencer a si mesma e ao leitor de sua decência e do quanto ela odeia essas
cartas, repletas de palavras que ela teoricamente não usa, como no seguinte trecho:
“Prestem atenção, vejam a audácia do sujo me escrevendo, semana passada [...]:
queria te ver no sururu, ia te pôr de pé no meio do salão e enfiar minha pica dura
como pedra bem no meio da tua racha melada, te fodendo muito, fazendo você
gritar quero mais, quero tudo [...] Tive vontade de rasgar tal petulância”
(BRANDÃO, 1981).

Depois de traçar e executar um plano para passar pela portaria do condomínio e receber a
correspondência sem levantar nenhum tipo de suspeita por parte do porteiro, a mulher lê a carta
do dia e deita-se para escrever uma nova carta, que lhe chegará em dois dias.
Durante a espera na qual se desenvolve todo o conto, a dona de casa se revela-se
preocupada ao extremo com os estereótipos culturais vigentes naquela sociedade – Brasil do início
da década de 80 – e também apresenta traços de desequilíbrios emocionais e psicológicos por
enfatizar exaustivamente sua pureza, evidenciando contradições e infantilidade. Esse estudo,
portanto, trata dessas duas vertentes: a sociológica e a psicanalítica.

3. METODOLOGIA
A metodologia empregada para o desenvolvimento desse trabalho é a bibliográfica e de
leitura crítica do conto a ser analisado, sempre com base nas teorias solicitadas por ele para a
perspectiva de análise escolhida. Os principais autores que fundamentaram a pesquisa foram Silva
(2005), Mandil (2005).

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 Análise sociológica
Antes de tudo, precisamos entender que o conto, enquanto obra literária, é social, e que
esse caráter é duplo. Por um lado, a obra é social porque é feita para uma sociedade e, por outro
lado, ela é social no sentido de partir de uma sociedade, pois o autor, que se insere em um meio
social, escreve em uma determinada língua, em um período histórico especifico, retratando a
realidade que o cerca e da qual faz parte (SILVA, 2005). Por isso, podemos analisar a obra
sociologicamente.

XII CONGIC | II
II SECITEX

2543

O conto “Obscenidade para uma dona-de-casa”, de Ignácio de Loyola Brandão, retrata uma
sociedade caracterizada por fortes e opressores estereótipos culturais especialmente voltados à
figura da mulher. A personagem não tem seu nome revelado em nenhum momento, o narrador
refere-se a ela apenas pela função que lhe era socialmente imposta para que fosse considerada bem
sucedida: dona de casa e, como condição para tal, esposa e mãe. Em outras palavras, ela
correspondia ao modelo de mulher ideal adotado pela sociedade retratada, que era o da “mulher
que tem um bom marido, filhos na escola, uma casa num prédio excelente, dois carros” (BRANDÃO,
1981).
Esse estereótipo de mulher não é um conceito natural, mas sim, criado pela sociedade. Vale
salientar que os estereótipos que se constroem com o tempo são mutáveis, portanto, podem ser
descontruídos (SILVA, 2005). Ao longo do conto, ela também se mostra uma pessoa que segue
totalmente os preceitos do “certo” e “errado” (NOGUEIRA JUNIOR, 2016). Sempre usa expressões
que imprimem uma mulher educada, e que não suporta ouvir nenhum tipo de palavra chula:
“escrito, com todas as palavras que não gosto: pau, bundinha. Tento outra vez, as palavras estão ali,
queimando” (BRANDÃO, 1981)
A personagem usa de um segundo plano justamente para se libertar dos estereótipos nos
quais se baseou a educação que ela recebeu na infância: “há que se ter compostura. Ouvi esta
palavra a vida inteira, e por isso levo uma vida decente, não tenho do que me envergonhar”
(BRANDÃO, 1981).
Ao passo em que ela se julga muito limpa e até se lava excessivamente com o propósito de
ser igualmente pura por dentro e por fora, “talvez por isso me lave tanto, para me igualar, juro que
conservo a mesma pureza de menina encantada com a vida” (BRANDÃO, 1981), age de forma
contraditória a seus preceitos guardando as cartas obscenas recebidas em uma cesta de natal que
o marido ganhou no trabalho.
Ao analisar esse conto sob a perspectiva sociológica em que ele se insere, é perceptível que
a personagem principal não só é influenciada pela sociedade na qual foi criada, como também
perpetua os estereótipos com os quais conviveu a vida toda. Contudo, ao mesmo tempo, ela deseja
libertar-se desses estereótipos e por esse motivo cria um segundo plano onde os filhos e os maridos
sempre estão ausentes e onde ela pode expressar e satisfazer seus desejos através das cartas.

4.2 Análise psicanalítica
A relação entre Psicanálise e Literatura não é unilateral. Entender que a Psicanálise é
aplicada à Literatura apenas como um mero recurso para a sua interpretação é restritivo tanto
quanto considerar a Literatura uma prática limitada ao puro ato de escrever com preocupações
estéticas, desconsiderando, assim, o saber nela contido e o quanto esse saber pode ser interessante
para a Psicanálise (MANDIL, 2005).
A prática literária de Freud não reduzia a obra a uma ilustração dos conceitos psicanalíticos,
mas convocava “a Literatura como interlocutora privilegiada para reflexões sobre a prática
psicanalítica” (MANDIL, 2005, p. 44). Nesse sentido, essa análise parte da obra literária, o conto
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“Obscenidade para uma dona-de-casa”, de Ignácio de Loyola Brandão, e do saber nela contido, para
então buscar na psicanálise os conceitos que com ela dialogam.
A dona de casa obscena, protagonista do conto em questão, é uma figura não convencional
que foge, portanto, das ideias preconcebidas que nós construímos social e culturalmente. Figuras
deste tipo são híbridas, como “suicidas por felicidade, assassinos por benevolência” (BORGES, 1986,
p. 8), e sua representação no fazer literário de cunho psicológico nos permite concluir que “ninguém
é impossível” (MANDIL, 2005, p. 42).
A solidão da personagem, evidente em todo o enredo, desperta essa obscenidade velada
(ARAÚJO, 2016). Os desejos reprimidos pela educação que ela recebeu se libertam quando está
sozinha – escrevendo, lendo ou aguardando as cartas eróticas – em pensamentos como: “[...] a
rainha das fodas? Eu. Seria a rainha, miss, me chamariam para todas as festas” (BRANDÃO, 1981)
ou “eu satisfaria os caprichos e as fantasias deles” (BRANDÃO, 1981).
Para a dona de casa, a solidão torna-se um “refúgio em um mundo próprio, uma fuga do
desprazer” (TATIT; ROSA, 2013, p. 137) da monotonia da vida que “instituiu [...] dentro de um
esquema nunca desobedecido” (BRANDÃO, 1981). O ato de escrever cartas e enviá-las a si mesma
é o bastante para percebermos o quanto a personagem desenvolveu um típico individualismo
indiferente ao outro, pois a produção das cartas distancia marido, filhos, pais e amigas, de forma
que eles praticamente pertencem a um outro plano (TATIT; ROSA, 2013).
Além disso, ela revela-se imatura por ser incapaz de construir com o marido um
relacionamento maduro e íntimo, preferindo criar para si uma fantasia que corresponde
perfeitamente às suas expectativas: “amo estas cartas, necessito, se elas pararem vou morrer”
(BRANDÃO, 1981).
Somente alguém oriundo da própria dona de casa solitária, o “querido correspondente”
(BRANDÃO, 1981), seria capaz de suprir essa solidão, porque a dona de casa, a partir da sua
imaturidade, ou mesmo infantilidade de quem jura conservar “a mesma pureza de menina
encantada com a vida” (BRANDÃO, 1981), desenvolve “uma satisfação narcísica” ((MIRIAM, 2003,
p. 16) por ser íntima somente de si mesma.

5. CONCLUSÃO
Diante de tudo isto, pode-se afirmar que a narrativa de ficção construída por Brandão
(1981), embora curta, como é característico do gênero conto, é suficiente para traçar um rico perfil
psicológico para sua protagonista e também para fazer duras críticas a sociedade.
A fusão das análises psicanalítica e sociológica permite entender o conto enquanto obra
literária e, portanto, social. Ademais, permite também extrair dele conhecimentos e reflexões
acerca de como essa sociedade molda-nos em nosso inconsciente, em nosso psicológico, refletindo
suas convenções e padrões em comportamentos que adquirimos e manifestamos.
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RESUMO
O crescimento do uso da telefonia móvel no
Brasil vem crescendo ao longo do tempo e com isso, o
uso de redes wireless e smartphones vêm promovendo o
uso dos chamados aplicativos móveis, que são
conhecidos muitas vezes por softwares e possibilitam a
seus usuários realizarem diversas tarefas através de seus
celulares, dentre essas a aprendizagem de um novo
idioma. Este projeto propõe a utilização de um aplicativo
móvel no celular, chamado Duolingo, como recurso
pedagógico de forma interativa e acessível, em uma
turma do primeiro ano de informática do IFRN Campus
Ipanguaçu, objetivando desenvolver as habilidades

comunicativas: escrita, leitura enfatizando o gênero
oral/oralidade na língua inglesa (L2). O Mobile
Learning, que toma por base o uso de dispositivos
móveis através da computação sem fio, é uma
modalidade de ensino que apresenta a concepção
ubíqua, levando ao aluno a acessar e aprender a
aprender em qualquer hora e em qualquer lugar
(UNESCO 2013), pois é portátil e acessível e proporciona
uma pedagogia sócio-interacionista, defendida por
Vygostsky (1999), que tem como enfoque a importância
da interação social no processo de aprendizagem.

PALAVRAS-CHAVE: aplicativo móvel, celulares, aprendizagem, língua inglesa.

MOBILE APPLICATION: DUOLINGO IN INITIAL CLASSROOM COMPUTERS IFRN
CAMPUS IPANGUAÇU
ABSTRACT
The growing use of mobile phone in Brazil has
been growing over time and with that, the use of
wireless networks and smartphones have been
promoting the use of so-called mobile apps, which are
known often by software and allow your users to
perform various tasks through their phones, from those
learning a new language. This project proposes the use of
a mobile application on the phone, Duolingo as a
pedagogical resource of interactive and accessible, in a
class of the first computer year IFRN Campus Ipanguaçu,

aiming to develop communication skills: writing, reading
emphasizing the oral genre/orality in English (L2). The
Mobile Learning, which is based on the use of mobile
devices over wireless computing, is a type of education
that presents the ubiquitous design, leading to student
access and learning to learn anytime and anywhere
(UNESCO 2013) because it is portable and affordable and
provides a socio-interactionist pedagogy advocated by
Vygotsky (1999), which has as its focus the importance of
social
interaction
in
the
learning
process.

KEYWORDS: mobile application, mobile phones, learning, English.
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1. INTRODUÇÃO

Em 1991, com o fim da União Soviética, o capitalismo se tornou ainda mais assíduo e com
isso a globalização também veio a crescer, criando uma integração ainda maior entre os países,
que contribuiu para o surgimento de novas tecnologias que auxiliassem na comunicação entre e
dentro deles.
Essas inovações são chamadas de Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC – e
correspondem a todas as tecnologias que interferem e auxiliam no processo informacional e
comunicativo dos seres. Além disso, podem ser consideradas como um conjunto de recursos
tecnológicos integrados entre si, que geram a automação e comunicação dos processos de áreas
importantes como de pesquisa científica, empresarial e ensino-aprendizagem.
A comunicação é algo necessário e está presente no cotidiano do ser humano desde o
princípio. Com o passar do tempo e a contribuição de fatos, como um já citado anteriormente,
fizeram com que o homem pudesse aperfeiçoar essa capacidade de se relacionar, tendo em vista a
importância das TIC no âmbito social, principalmente no meio escolar, onde as relações se tornam
ainda mais fortes.
Esse estudo explora a ideia de utilizar um aplicativo móvel (já existente no mercado para a
aprendizagem de idiomas), Duolingo na aprendizagem de alunos iniciais no curso de informática
do IFRN – Campus Ipanguaçu e através desse aplicativo móvel buscamos avaliar de forma
pedagógica o conhecimento dos alunos ingressos neste curso como forma dinâmica de ensino
linguístico e letramento.
De acordo com Ramírez Montoya (2009), a definição de aprendizagem através de um
aplicativo móvel pode-se incluir muitas formas de aprendizagem de uma língua devida suas
ferramentas e recursos inseridos nesses aplicativos.
Em um interessante experimento com telefones celulares, Cavus e Ibrahim (2009) mostram
que quando os alunos usam esses dispositivos adoram e aprendem novas palavras e os próprios
alunos recomendam que seus professores usem esses tipos de dispositivos no ensinoaprendizagem de uma língua estrangeira.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Por nosso objetivo de estudo se trata do aplicativo livre Duolingo, criado por Luis Von Ahn e
Severin Hacker em novembro de 2011 é imperativo entender de que maneira ele é usado e tudo
indica, é o aplicativo de aprendizagem de língua estrangeira mais popular do momento, com 46
cursos, 23 idiomas, sendo 3 cursos para brasileiros. 200 mil novos adeptos juntam-se diariamente
à plataforma que já possui 100 milhões de usuários, sendo 8 milhões apenas no Brasil. O curso é
disponível em forma de etapas, que, como em jogos de videogame, vão sendo desbloqueadas à
medida que o usuário vai cumprindo os objetivos de cada lição. No término de cada aula, é
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disponibilizado um relatório com o desempenho do sujeito em relação às atividades propostas.
Nesse momento, são oferecidos uma espécie de moeda, chamada Lingot, que pode ser trocada
por bônus, vidas extras, bloqueio de ofensivas, etc. O aplicativo permite seguir os amigos e ter
acesso ao progresso de cada um deles, criando uma espécie de competição em que os usuários
podem comparar o número de pontos que possuem e a quantidade de palavras que conhecem. É
possível também disponibilizar o próprio progresso entre conhecidos e, no caso de adoção formal,
com professores.
A frequência de uso reflete o objetivo de cada um, podendo ser escolhida segundo as
categorias casual, regular, séria ou insana. A plataforma é atrativa e facilmente manipulada. As
lições oferecidas pelo Duolingo são divididas em temas e tópicos gramaticais, e são baseadas em
repetição e tradução. As atividades são padronizadas e não sofrem alteração ao longo das etapas,
que têm exercícios de prática de repetição oral, ditado, tradução de palavras e frases, múltipla
escolha. O conteúdo aparece de forma repetitiva, descontextualizada e, muitas vezes, contém
informação artificial, não possuindo sentido semântico condizente com a realidade. Há a
possibilidade de revisão do conteúdo em uma seção com foco no vocabulário estudado e também
práticas cronometradas.
Todos esses dados são suficientes para evidenciar que o desenvolvimento das tecnologias
de computação móvel, juntamente com a proliferação de aplicações de softwares móveis podem
tornar a aprendizagem móvel ubíqua possível (CUMMINS; JOHNSON; ADAMS, 2012). Diante dessa
realidade, pensamos na necessidade de conhecer mais de perto o aplicativo
móvel Duolingo voltado para a aprendizagem de língua inglesa – dando ênfase nesse estudo no
gênero oral/oralidade - e entender o que esse dispositivo pode propiciar como experiência de
aprendizagem para esses alunos recém ingressos do curso técnico integrado de informática do
IFRN Campus Ipanguaçu.
Para Straubhaar e LaRose (2004) a indústria de telefonia tem grande impacto na trajetória
dos meios de comunicação e da sociedade em geral. A infra-estrutura de telecomunicação
combinada com tecnologias de computação pode ser considerada o sistema nervoso central da
comunicação contemporânea:
A razão é que acreditamos que o telefone é o ponto central no
entendimento da mídia de hoje e de amanhã. O telefone antecedeu o rádio
e a televisão; de fato, o rádio e a televisão foram em grande parte
inventados pelos pesquisadores da companhia de telefone. A infra-estrutura
através da qual a maioria das novas tecnologias de comunicação faz suas
conexões é o telefone. Os aparelhos de fax enviam documentos através de
linhas telefônicas. Mensagens via Internet são enviadas por linhas de
telefone (2004, p. XVI).
Ainda, de acordo com os autores, o telefone é, ao mesmo tempo, um dos mais antigos e
atualizados meios de comunicação. A convergência de sistemas de comunicação, computação e
informática transformou o telefone celular em um aparato multifuncional, possibilitando o
surgimento de aparelhos smartphone “telefone inteligente”. Para Costella (2002) a distância
sempre representou um desafio para as comunicações humanas. Desde os tempos mais remotos,
o homem vem idealizando soluções para comunicar-se a distância. Para o autor, o fenômeno da
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Globalização – estreitamento das relações entre países – levou a expansão de formas de
comunicação à distância. Segundo Straubhaar e LaRose (2004) a tecnologia é um agente de
transformação e gera implicações na sociedade. Buscando entender esse fenômeno pelo viés da
Filosofia da Tecnologia, uma corrente teórica que visa compreender a tecnologia para além da
utilidade no sentido estrito, como o tipo de mundo e o modo de vida que emerge com sua
utilização, é possível relacionar a indústria de telefonia, com a visão Aristotélica de tecnologia,
como instrumento para que o homem realize plenamente seu ser (LIMA, 2007).
Segundo Feenberg (2003) a humanidade é um tipo de animal que trabalha constantemente
para transformar a natureza. Outra definição de tecnologia que nos permite analisar o uso da
telefonia descrito por Costella (2002) é a de Milton Vargas. Para Vargas “a tecnol ogia é hoje a
atividade de transformação do mundo, resolução de problemas práticos, construção de obras e
fabricação de instrumentos, baseada em conhecimentos científicos e por processos
cientificamente controlados” (1994, p.20).

3. METODOLOGIA
Neste projeto iremos trabalhar com 20 alunos do curso técnico integrado de informática I
turno vespertino – turma de alunos iniciantes – do Campus Ipanguaçu do IFRN. Desses 20 alunos
10 são de escolas publicas e 10 são de escolas privadas e as formas que chegamos a selecionar
esses alunos foram através de seleção voluntária fazendo convite e reuniões com a turma e
apresentando o projeto e dessa forma chegamos a esse número de discentes envolvidos nessa
pesquisa.
Todos esses alunos selecionados fizeram o download do app Duolingo nos seus telefones
móveis e partindo desse ponto, buscaremos analisar o desempenho desses discentes envolvidos
na pesquisa através das etapas ou tarefas que o próprio aplicativo tem em sua sequencia didática.
Dessa forma, o que propomos como objetivo da pesquisa é trabalhar com o gênero oral/oralidade
com os alunos envolvidos.
O Duolingo proporciona ao pesquisador fazer a seleção de quantas atividades serão feitas
durante o dia ou até mesmo semana. No nosso caso, selecionamos 4 atividades proposta pelo
programa envolvendo oralidades e o aplicativo nos mostra em gráficos/dados se o alunos estão
desenvolvendo a tarefas propostas e suas evoluções. Em suma, esses gráficos serão analisados
semanalmente e através dessa analise iremos visualizar a evolução de cada participante e de
forma pedagogia iremos propomos um reforço aos alunos que no momento não consegui passar
de fase, já que a fase só é liberada para que estudante avance se o mesmo completar a anterior.
Esse apoio dado perpassar de forma sucinta para que não tenha uma interferência direta do
pesquisador na evolução do aluno.
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4. RESULTADO E DISCUÇÕES
A função social do IFRN se constitui em oferecer educação profissional e tecnológica
comprometida com a formação integral do homem, enquanto cidadão crítico atuante na
sociedade. A prática pedagógica na qual está alicerçado a nossa instituição se pauta por uma
formação reflexiva dos discentes, o aluno não é tido aqui como apenas um depósito de
conhecimento, no qual o professor insere saberes, mas enquanto sujeito ativo crítico da realidade,
que juntamente com os docentes constroem seus próprios saberes.
Este projeto visa inserir os discentes no mundo das pesquisas científicas, seguindo desta
forma um dos preceitos do Projeto Político Pedagógico do Instituto Federal, o qual se fundamenta
justamente na ampliação do mundo da pesquisa, deixando ela de ser uma atividade exclusiva da
Educação Superior, para ser produzida cada vez mais cedo por jovens do Ensino Médio.
Ao final desse trabalho pretende-se entender melhor de que forma o uso de aplicativos
como Duolingo, influenciar e ajuda no desenvolvimento do ensino-aprendizagem da língua inglesa
dentro de uma instituição de Ensino Tecnológico, todavia usando a tecnologia para o letramento e
proporcionando de forma mais interativa o ensino de línguas. Desta forma, um estudo dessa
proporção usando um aplicativo entre alunos oriundos de escolas publica e privadas, buscaremos
entender se esses tipos de tecnologia interativa os ajudam nessa aprendizagem e principalmente
dentro da oralidade já que como foco principal dessa pesquisa.

5. CONCLUSÃO

Essa pesquisa deu-se inicio no final de agosto e já nos leva nas primeiras analises que com o
uso do aplicativo a interação e a curiosidade com a língua inglesa está aumentando levando os
alunos a quererem passar de fase/nível e se relacionado melhor em sala de aula no momento da
oralidade, porém ainda é uma analise prévia que requer mais atenção nos dados ainda a serem
coletados.
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RESUMO
Este trabalho traz os resultados do projeto intitulado
Ensino de Língua Inglesa na Educação Profissional e
Tecnológica (EPT), aprovado no Edital 08/2015 –
Desenvolvimento de Projetos de Pesquisa/IFRN. Nesta
pesquisa, realizamos o estudo do status da língua inglesa
na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) em função
de sua oferta nos cursos técnicos. Visamos ao
mapeamento da oferta do ensino dessa língua
estrangeira pelos Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia (IF), nos cursos técnicos de nível
médio na modalidade integrada, usando como corpus os

Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC) e as matrizes
curriculares, disponibilizados pelos sites oficiais dos IF.
Sendo uma pesquisa de cunho predominantemente
exploratório (CELANI, 2005; LEFFA, 2006), obtivemos
como resultados os dados que identificam as séries em
que o inglês é ofertado e que caracterizam a oferta com
base em sua carga-horária. Percebemos que a oferta da
língua inglesa é realizada de forma bastante irregular,
concluindo que essa elucidação aponta para reflexões
acerca da oferta nesse contexto de ensino-aprendizagem
da EPT.

PALAVRAS-CHAVE: Língua Inglesa, Ensino, Educação Profissional.

ENGLISH TEACHING IN VOCATIONAL EDUCATION
ABSTRACT
This paper presents the results of the project entitled
English Language Teaching in Vocational and
Technological Education (VTE), approved in the Call
08/2015 - Development Research Projects/IFRN. In this
research, we conducted the study of the status of English
in Vocational and Technological Education (VTE) due to
its offer in technical courses. We aim to map the
provision of teaching this foreign language by the Federal
Institutes of Education, Science and Technology (IF), in
the technical secondary courses, using as corpus the
Courses Pedagogical Project (CPP) and the curriculum
matrices available by the official websites of the IF. Being

a predominantly exploratory research (CELANI, 2005;
Leffa, 2006), we obtained as a result the data that
identifies the series in which English is offered and
features the supply based on their load-time. We realized
that the offer of the English language is performed quite
irregularly, concluding that this elucidation points to
reflections on the offer in this VTE teaching-learning
context.

KEYWORDS: English Language, Education, Professional Education.
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1. INTRODUÇÃO
Em 2012, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
(IFRN) consolidou o trabalho de discussão e revisão dos projetos pedagógicos dos cursos (PPC)
ofertados pela instituição. O resultado promoveu alterações nas suas diversas modalidades e
níveis de ensino. Assim, os cursos técnicos de nível médio integrado regular alteraram sua
configuração na oferta de suas disciplinas integrantes, no programa e na ementa de suas
disciplinas e na organização dessas disciplinas dentro da matriz curricular dos cursos ofertados.
As Propostas de Trabalhos para as Disciplinas do Ensino Médio (PTDEM) configuram-se
como um dos produtos gerados através do momento da consolidação citada. A oferta de
disciplinas de língua inglesa nos cursos técnicos de nível médio integrado ficou assim
caracterizada: disciplinas anuais Inglês I (90h) e Inglês II (90h), garantindo o que prevê a lei 9694 –
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), concernente à oferta obrigatória de
uma língua estrangeira moderna.
Tendo em vista as particularidades resultantes dessa nova configuração, a questão
norteadora deste artigo é a seguinte: qual o status da língua inglesa na Educação Profissional e
Tecnológica (EPT)? Este artigo1 realiza, portanto, o estudo do status da língua inglesa na EPT,
visando ao mapeamento da oferta do ensino dessa língua estrangeira pelos Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia no Brasil.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Educação Profissional e Tecnológica
Através de leis e decretos, a oferta do ensino médio tem sido reformulada com o objetivo
de melhorar a oferta educacional como um todo, adequando-se às novas demandas econômicas e
sociais da sociedade globalizada, portadora de novos padrões produtivos de modernidade e
competitividade, impactando o ensino técnico de nível médio (MORAES, 1998). Nessa conjuntura,
o ensino profissional no país passou a ser visto como resultado de uma proposta de modernização
cujas características são: a) condutor ao desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva; b)

1

Este artigo é resultante do projeto Ensino de Língua Inglesa na Educação Profissional e Tecnológica (EPT)
contemplado pelo Edital 08/2015 – Desenvolvimento de Projetos de Pesquisa/IFRN – Edital de Pesquisa. Nossos
resultados foram publicados nos Anais do IV Seminário Nacional do Ensino Médio/I Encontro Nacional Ensino
Interdisciplinaridade: Ensino, Juventude e Diversidade na Escola Pública (2016).
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formador de técnicos de nível médio; c) formador de tecnólogos de nível superior; d) qualificador
de jovens e adultos com qualquer nível de escolaridade; entre outras.
Ao discutir a educação tecnológica, Schwartzman (2005) apresenta tensões que podem
ocorrer na relação entre educação e mercado. O autor advoga que, com o desenvolvimento da
sociedade do conhecimento, a expansão do ensino superior está relacionada às exigências das
competências científica e técnica demandadas socialmente. Esse contexto deve-se ao fato de que
se torna necessário o desempenho de tarefas especializadas típicas da atividade industrial, como
também das atividades mais complexas no setor da indústria e dos serviços. O autor ainda
defende que a educação técnica se torna útil à sociedade, pois ela garante o aumento da
produtividade da economia como um todo. No entanto, ressalta que, em alguns casos, essa oferta
tende a ser vista como opção menor, de pouco prestígio e reputação, sem condições de
proporcionar as credenciais educacionais mais apreciadas, em face à hierarquização do ensino
técnico e do ensino superior.
Em se tratando de eixos norteadores para a EPT, Moura (2007) propõe algumas
compreensões: a de homens e mulheres como seres histórico-sociais capazes de transformar a
realidade; a de trabalho e pesquisa como princípio educativo; a de realidade como síntese de
múltiplas relações; e a de interdisciplinaridade, contextualização e flexibilidade. Vale destacar que
esses são os princípios norteadores que perpassam o Projeto Político Pedagógico (PPP) do
Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), instituição dos pesquisadores deste artigo. Para o
autor, uma das possibilidades para a organização curricular dos cursos integrados é a estruturação
por base de conhecimentos científicos e tecnológicos, divididas em: núcleo comum; parte
diversificada; formação profissional; e prática profissional. Dentro dessa proposta, a oferta das
disciplinas de língua estrangeira se encontraria dentro do núcleo comum e da parte diversificada,
constituintes da oferta da EPT como um todo.
2.2 Ensino-aprendizagem de língua estrangeira (inglês)
No Brasil, o ensino de línguas estrangeiras passou por uma série de particularidades que
resultaram em desprestígio de sua oferta desde o período do Império: falta de metodologia
adequada; desprestígio da escola secundária; redução de carga horária (LEFFA, 1999). Após
diversas reformas, a LDB de 1996 prescreveu a obrigação do ensino de uma língua estrangeira no
ensino fundamental e médio, e os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (BRASIL, 2000)
incentivaram uma abordagem sociointeracional para o ensino de línguas, com ênfase na leitura.
XII CONGIC | II
II SECITEX
XII CONGIC | II SECITEX

2555

Ao defender uma abordagem flexível aos objetivos do ensino, Brown (2000) divide os
princípios de ensino-aprendizagem de uma segunda língua em cognitivos, afetivos e linguísticos.
Para o autor, os contextos sociopolíticos e institucionais também desempenham uma função
importante no ensino-aprendizagem, pois esses fatores influenciam em dimensões relevantes
nesse processo, a saber: na correção e adequação, nos registros e estilos, nas variedades de
discurso aceitáveis em uma determinada comunidade, nas normas regionais e nacionais da língua,
na política linguística nacional e nas variedades internacionais da língua estrangeira (inglês).
Paiva (2005) considera que uma língua estrangeira só é aprendida quando esta faz sentido
para os alunos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Esse sentido será encontrado
quando forem percebidas oportunidades de uso da língua de várias formas: lendo, ouvindo,
falando, etc. Assim, a visão predominante de que uma língua estrangeira é aprendida através da
análise de estruturas gramaticais, da memorização de regras e de exercícios de tradução se
demonstra incoerente com a orientação de uma abordagem sociointeracional e significativa.
Ainda em relação ao ensino-aprendizagem de língua estrangeira, Oliveira e Cardoso (2009)
reforçam a concepção de que o inglês é o idioma global de comunicação, além de ser a língua
universal da internet. Os autores defendem, ainda, o uso do computador e da internet como
meios pedagógicos e tecnológicos à disposição do professor. Através desse uso, pode-se haver a
reflexão acerca das metodologias desenvolvidas para ensinar uma língua estrangeira,
considerando contextos reais e concretos na busca de promover a aprendizagem de inglês como
língua estrangeira no ensino básico, através da interação oportunizada pelos ambientes virtuais.

3. METODOLOGIA
Metodologicamente, situamos esta investigação no paradigma das pesquisas qualitativas,
de cunho predominantemente descritivo e exploratório (CELANI, 2005; LEFFA, 2006). Para a
descrição do status da língua inglesa na EPT, utilizamos como corpus os Projetos Pedagógicos de
Cursos (PPC) disponibilizados nos sites dos Institutos Federais do Brasil, pois nesses documentos
podemos localizar os dados sobre a oferta de disciplinas, sua relação com a matriz curricular, entre
outras informações pertinentes para a realização do nosso estudo exploratório. Assim, acessamos
as páginas online dos Institutos Federais na internet e buscamos o PPC do curso técnico integrado
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ao ensino médio, preferencialmente, eletrotécnica, por fazermos parte deste curso no nosso
campus de origem.
Vale salientar que quando não encontramos a oferta do curso de eletrotécnica, realizamos
a substituição por outro curso técnico de nível médio integrado; informática, por exemplo, por
também ser um curso ofertado no nosso campus de origem. Em casos em que não encontramos o
PPC disponível nos sites dos institutos, procuramos localizar outras informações que pudessem
elucidar a oferta da língua inglesa, a saber: as matrizes curriculares. Ao encontrar o PPC ou outra
informação que atendesse aos nossos objetivos, paramos a navegação pelo site do instituto,
registrando aquele instituto como o representante daquela unidade federativa brasileira.
Destacamos, ainda, que o acesso aos sites dos Institutos Federais foi realizado no dia 08 de
novembro de 2015 e, posteriormente, revisado no dia 27 de fevereiro de 2016.
Os nossos procedimentos resultaram na elaboração de um quadro (ver Quadro 1 a seguir)
com as informações dos 27 sites consultados que originaram nosso banco de dados para o
mapeamento da oferta de ensino de língua inglesa.
Quadro 1: Institutos Federais consultados por unidade federativa brasileira (AUTORIA PRÓPRIA).

INSTITUTO
FEDERAL

SITE ACESSADO

IFAC

http://www.ifac.edu.br/

DADOS PARA ANÁLISE
PPC ou informações pertinentes não disponíveis.
A estrutura curricular encontrada (curso de
Eletrotécnica) pertence à página do campus Palmeira
dos Índios.

IFAL

http://www2.ifal.edu.br/

IFAP

http://www.ifap.edu.br/

IFAM

http://www2.ifam.edu.br/

IFBA

http://www.portal.ifba.edu
.br/

IFB

http://www.ifb.edu.br/

IFCE

https://ifce.edu.br/

A matriz curricular encontrada (curso de Eletrotécnica)
pertence à página do campus Fortaleza.

IFES

http://www.ifes.edu.br/

O componente curricular encontrado (curso de Pesca)
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PPC ou informações pertinentes não disponíveis.
A grade curricular encontrada (curso de Eletrotécnica)
pertence à página do campus Manaus Centro.
PPC ou informações pertinentes não disponíveis.
A matriz curricular encontrada (curso de Informática)
pertence à página do campus Brasília.
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pertence à página do campus Piúma.
IFG

http://www.ifg.edu.br/

IFMA

http://portal.ifma.edu.br/

IFMG

http://www.ifmg.edu.br/

IFMT

http://ifmt.edu.br/

A matriz curricular encontrada (curso de Eletrotécnica)
pertence à página do campus Jataí.
PPC ou informações pertinentes não disponíveis.
A matriz curricular encontrada (curso de Eletrônica)
pertence à página do campus Sabará.
A matriz curricular encontrada (curso de Agropecuária)
pertence à página do campus Alta Floresta.

http://www.ifms.edu.br/

A matriz curricular encontrada (curso de Eletrotécnica)
pertence à página do campus Campo.

IFPA

http://www.ifpa.edu.br/

A matriz curricular encontrada (curso de Eletrotécnica)
pertence à página do campus Bragança.

IFPB

http://www.ifpb.edu.br/ini
cio

IFPE

http://portal.ifpe.edu.br/

IFPI

http://www5.ifpi.edu.br/

IFPR

http://reitoria.ifpr.edu.br/

IFRJ

http://www.ifrj.edu.br/

IFRN

http://portal.ifrn.edu.br/

IFRS

http://www.ifrs.edu.br/site
/

IFRO

http://www.ifro.edu.br/sit
e/

IFRR

http://www.ifrr.edu.br/

A matriz curricular encontrada (curso de Agropecuária)
pertence à página do campus Amajari.

IFSC

http://www.ifsc.edu.br/

A matriz curricular encontrada (curso de Eletrotécnica)
pertence à página do campus Florianópolis.

IFMS

A matriz curricular encontrada (curso de Eletrotécnica)
pertence à página do campus João Pessoa.
PPC ou informações pertinentes não disponíveis.
PPC ou informações pertinentes não disponíveis.
A matriz curricular encontrada (curso de Eletrônica)
pertence à página do campus Curitiba.
PPC ou informações pertinentes não disponíveis.
O PPC encontrado pertence à página do campus
Mossoró.
A matriz curricular encontrada (curso de Eletrotécnica)
pertence à página do campus Rio Grande.
A matriz curricular encontrada (curso de
Eletromecânica) pertence à página do campus Vilhena.

A matriz curricular encontrada (curso de
Eletroeletrônica) pertence à página do campus
Campinas.

IFSP

http://www.ifsp.edu.br/

IFS

http://www.ifs.edu.br/

A matriz curricular encontrada (curso de Eletrotécnica)
pertence à página do campus Aracaju.

IFTO

http://www.ifto.edu.br/

A matriz curricular encontrada (curso de Informática)
pertence à página do campus Araguaína.
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Da análise das informações encontradas nos vinte (20) sites disponíveis, emergiram duas
(2) categorias relevantes para a descrição do status da língua inglesa na EPT, ambas relativas à sua
oferta de ensino: identificação das séries em que seu ensino é ofertado; a carga-horária da oferta
desse ensino. A seguir, passamos à apresentação desses resultados.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Em relação às semelhanças e as diferenças na oferta do ensino de língua inglesa na EPT,
observamos que, em 6 campi (IFB, campus Brasília, curso de Informática; IFMT, campus Alta
Floresta, curso de Agropecuária; IFPA, campus Bragança, curso de Eletrotécnica; IFPR, campus
Curitiba, curso de Eletrônica; IFSP, campus Campinas, curso de Eletroeletrônica; IFTO, campus
Araguaína, curso de Informática), a disciplina de língua inglesa está presente em todas as séries
que compõem o ensino médio integrado. Nesses IFs, a oferta do curso técnico integrado ao nível
médio é realizada em 3 anos. A carga horária dessa oferta é, na maioria das vezes, de 2h/a
semanais, com a h/aula equivalente a 50min. Desse grupo, somente o IFMT apresentou uma
distinção, relativa a uma menor oferta em termos de carga horária em comparação aos demais:
oferta de apenas 1h/a na semana.
Em 7 campi (IFAM, campus Manaus Centro, curso de Eletrotécnica; IFES, campus Piúma,
curso de Pesca; IFG, campus Jataí, curso de Eletrotécnica; IFMG, campus Sabará, curso de
Eletrônica; IFRN, campus Mossoró, curso de Eletrotécnica; IFRO, campus Vilhena, curso de
Eletromecânica; IFS, campus Aracaju, curso de Eletrotécnica), a disciplina de língua inglesa está
presente em 2 das séries que compõem o ensino médio integrado. Nesses IFs, a oferta do curso
técnico integrado ao nível médio é realizada em 3 ou 4 anos. A carga horária dessa oferta é, na
maioria das vezes, de 2h/a semanais, com a h/aula equivalente a 50min. O IFRN e o IFRO
apresentam distinções significativas: o primeiro realiza a oferta de 3h/a semanalmente, com a h/a
equivalente a 45min; o segundo realiza a oferta com 1h/a semanal no segundo ano de sua oferta.
Com particularidades que impossibilitam um agrupamento, no IFAL (campus Palmeira dos
Índios, curso de Eletrotécnica), a disciplina de inglês está presente em 3 dos 4 anos (2º, 3º e 4º
anos) que compõem o ensino médio integrado, com carga horária semanal de 2h/a (2º e 3º anos)
e de 1h/a (4º ano). No IFCE (campus Fortaleza, curso de Eletrotécnica), a disciplina de inglês é
ofertada em 2 dos 8 períodos que compõem o ensino médio integrado (6º e 7º períodos), não
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havendo informação disponível acerca do equivalente da h/a nesse contexto. No IFMS (campus
Campo Grande, curso de Eletrotécnica), a disciplina de inglês é ofertada nos 4 primeiros períodos
do curso do ensino médio integrado, com 2h/a por semana, não havendo informação disponível
acerca do equivalente da h/a. No IFMS, a oferta de curso técnico de nível médio é realizada em 7
períodos. No IFPB (campus João Pessoa, curso de Eletrotécnica), a disciplina de língua inglesa é
ofertada nos 2 primeiros períodos do curso do ensino médio integrado, que apresenta 4 períodos,
e não há informações relativas à equivalência da h/a em minutos nas páginas navegadas. No IFRS
(campus Rio Grande, curso de Eletrotécnica), a disciplina de língua inglesa é ofertada somente no
1º dos 4 anos que compõem o ensino médio integrado, com 2h/a por semana, sem informação
acerca do equivalente da h/a. No IFRR (campus Amajari, curso de Agropecuária), a disciplina de
língua inglesa é ofertada no I e II módulos, de 6 módulos que compõem o ensino médio integrado,
sendo que não há informação da quantidade de h/a por semana. Por fim, no IFSC (campus
Florianópolis, curso de Eletrotécnica), a disciplina de inglês é ofertada nos 3º, 4º, 5º semestres de
8 semestres que compõem o ensino médio integrado, com carga horária semanal de 2h nos 3
semestres em que a língua inglesa é ofertada.

5. CONCLUSÃO
A língua inglesa tem sido considerada a língua da comunicação internacional e cujo
reconhecimento face ao mundo do mercado de trabalho é inquestionável.

Tendo em vista a

oferta dos cursos técnicos de nível médio, bem como sua recente expansão, registrada em pouco
mais de uma década no Brasil, questiona-se acerca das relações entre essas duas categorias
responsáveis pela promoção da construção e do sucesso do profissional cidadão: conhecimentos
profissionais e tecnológicos; conhecimentos linguísticos (inglês).
É preciso refletir sobre a forma de desenvolvimento da EPT e a oferta da língua inglesa,
buscando oportunizar um contexto de ensino-aprendizagem que garanta o sucesso dos
participantes desse processo face aos seus objetivos. O status da língua inglesa na EPT pode ser
elucidado mediante questionamentos diversos acerca: da formação de seus professores; da
metodologia adotada; dos materiais utilizados; da relevância atribuída a essa oferta de ensino;
entre outros. Nossa investigação contribuiu para apresentar a diversidade dessa oferta, tanto em
termos de organização em matrizes curriculares quanto em termos da carga horária destinada à
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oferta. Ainda há muito a ser explorado e discutido, contribuindo cada vez mais para a
consolidação dessa oferta de ensino na educação brasileira.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRASIL, L. D. B. Lei 9394/96–Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Disponível em:
<<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso em: 12 mar. 2016
BRASIL, MEC. Parâmetros curriculares nacionais: Ensino Médio: Linguagens, códigos e suas
tecnologias. Secretaria de Educação Média e Tecnológica, Brasília, 2000. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/blegais.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2016.
BROWN, H. D. Teaching by principles: an interactive approach to language pedagogy. 2nd ed. San
Francisco: Longman, 2000.
CELANI, M. A. A. Questões de ética na pesquisa em Linguística Aplicada. Linguagem & Ensino,
Pelotas, v. 8, n. 1, p. 101-122, jan./jun. 2005.
LEFFA, V. J. Aprendizagem de línguas mediada por computador. In: LEFFA, V. J. (Org.). Pesquisa em
Linguística Aplicada: temas e métodos. Pelotas: Educat, 2006. p. 5-30.
LEFFA, V. J. O ensino de línguas estrangeiras no contexto nacional. Contexturas, APLIESP, n. 4, p.
13-24, 1999. Disponível em: <http://www.leffa.pro.br/textos/trabalhos/oensle.pdf> Acesso
em: 03 jul. 2015.
MORAES, C. S. V. A reforma do ensino médio e a educação profissional. Trabalho & Educação, v. 3,
1998.
MOURA, D. H. Educação básica e educação profissional e tecnológica: dualidade histórica e
perspectivas
de
integração.
Holos,
v.
2,
2007.
Disponível
em:
<http://dx.doi.org/10.15628/holos.2007.11> Acesso em: 03 jul. 2015.
OLIVEIRA, S. A.; CARDOSO, E. L. Novas perspectivas no ensino de língua inglesa: blogues e
podcasts. Blogues e Podcasts. Educação, Formação & Tecnologias, v.2 (1), p. 87-101, maio
2009. Disponível em: <http://eft.educom.pt/index.php/eft/article/viewArticle/66> Acesso em:
03 jul. 2015.
PAIVA, V. L. M. O. Como se aprende uma língua estrangeira? In: ANASTÁCIO, E. B. A.; MALHEIROS,
M. R. T. L.; FIGLIOLINI, M. C. R. (Org.). Tendências contemporâneas em Letras. Campo
Grande: Editora da UNIDERP, 2005. p. 127-140.
SCHWARTZMAN, S. A sociedade do conhecimento e a educação tecnológica. Instituto de Estudos
do
Trabalho
e
Sociedade,
janeiro
2005.
Disponível
em:
<http://www.schwartzman.org.br/simon/pdf/2005_senai.pdf> Acesso em: 03 jul. 2015.

XII CONGIC | II
II SECITEX
XII CONGIC | II SECITEX

2561

Gerenciamento das vozes presentes em relatórios de estágio supervisionado do
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática do IFRN
1

2

3

V. P. Q. Silva ; G. R. Q. Vidal e E. G. Leite
1
2
E-mail: vitpriapaiva100@hotmail.com.br ; gladson_renato@hotmail.com

RESUMO
Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas
(2011), o relatório é um documento que descreve
formalmente uma investigação científica. Como em
todo gênero textual, no relatório há presença dos
mecanismos enunciativos, que segundo Bronckart
(1999), são responsáveis por estabelecer a coerência
pragmática do texto. Essa coerência pragmática faz
frente a julgamentos, opiniões, sentimentos para com
o texto, bem como as fontes dessas avaliações. No
presente trabalho, será exposta uma análise sobre o

gerenciamento de vozes em relatórios de estágio do
curso técnico de nível médio integrado em informática
do IFRN, Campus Pau dos Ferros. Para tanto, foram
coletados quatro relatórios (numerados de 1 a 4),
produzidos por quatro diferentes alunos concluintes
do Curso Técnico de Nível Médio em Informática do
IFRN, Campus Pau dos Ferros. Há, no conjunto dos
relatórios, problemas no gerenciamento da voz do
autor, estabelecimento de diálogo com o leitor e
pouca
menção
ao
intertexto
científico.

PALAVRAS-CHAVE: Relatório de estágio, mecanismos enunciativos, gerenciamento de vozes.

Management of these voices on stage reports supervised Integrated Course MidLevel Computer Technician of IFRN
ABSTRACT
According the Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT, 1989) the report is a document that formally
describes a scientific investigation. As in every genre, in
the report there is presence of enunciation mechanisms,
which according Bronckart (1999), are responsible for
establishing the pragmatic coherence of the text. This
pragmatic coherence is facing judgments, opinions,
feelings about the text and the sources of those ratings.
In the present study, will be exposed to an analysis
comprising the presence of these enunciative elements

in the internship report of integrated course in
Informática of IFRN, Campus Pau dos Ferros, more
specifically the management of the voices in them are.
Therefore, we collected four reports (numbered 1
through 4), produced by four different graduating
students of Course Middle Level Technician in
Informática of IFRN, Campus Pau dos Ferros. 3 of the 4
analyzed reports showed a deficiency in the author's
voice management and establishing a dialogue with the
reader and the absence of scientific intertext.

KEYWORDS: Report of internship, enunciative mechanisms, Management voices.
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1. INTRODUÇÃO
A formação educacional proposta pelo IFRN propõe o desenvolvimento omnilateral dos
alunos, ou seja, no campo da ciência, da cultura e do mundo do trabalho, o que significa a
formação integral do educando por meio do aprendizado de diversos saberes teóricos e práticos
que permitam sua atuação nas mais diversas atividades humanas.
Um dos momentos catalizadores de congregação de muitos desses aprendizados é a
prática profissional, que, dentre algumas modalidades possíveis, permite a inserção do aluno no
mundo do trabalho e a posterior elaboração de um relatório técnico-científico. Essas atividades
são normalmente realizadas no último ano do curso técnico e requisitos para a conclusão do curso
e obtenção do certificado de técnico numa dada área. A produção do relatório de estágio é
definida pelo Projeto Político Pedagógico (PPP) e instruída a partir do Projeto Político do Curso
(PPC), ambos do IFRN.
Esta pesquisa tem o intuito de estudar relatórios técnico-científicos produzidos como
decorrência do Estágio Curricular Supervisionado realizado por alunos do Curso Técnico de Nível
Médio Integrado em Informática, na modalidade regular, do Campus Pau dos Ferros do IFRN. Mais
especificamente, as vozes presentes nesses textos1.
O referente estudo contribui para uma melhor orientação do trabalho de produção desse
gênero, ao descrever sua constituição e eventualmente detectar problemas em relação às normas
socialmente estabelecidas para o gênero. Além disso, pode ajudar a desenvolver metodologias de
ensino e orientação para os alunos que optarem por este modo de conclusão do curso,
contribuindo assim para a escrita de relatos científicos.
Diante disso, o presente artigo, expõe a análise final dos relatórios coletados e analisados,
a luz da teoria do linguista Bronckart, comparando-os com os manuais de metodologia científica,
bem como a ABNT vigente.

2. OS MECANISMOS ENUNCIATIVOS
Os mecanismos enunciativos são os responsáveis por estabelecer a coerência pragmática
que deve estar presente no texto. Essa coerência pragmática faz frente a julgamentos, opiniões,
sentimentos para com o texto, bem como as fontes dessas avaliações e agem orientando mais
diretamente a interpretação do texto pelo destinatário (BRONCKART 1999).
O autor do texto, como o agente da ação de linguagem que se realiza em um texto
empírico, torna-se responsável por todo o conjunto de elementos e operações linguísticas que
estarão presentes no texto. No entanto, existe a necessidade de invocar no texto outras instâncias

1

Uma versão preliminar e mais condensada dessa temática foi apresentada na forma de resumo na 68ª Reunião
Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). O pressente artigo, dessa forma, é uma versão mais
completa e expandida do estudo. Vale ressaltar ainda que os resultados aqui expostos referem-se a uma pesquisa
realizada no IFRN, aprovada no Edital 07/2015 – PIBIC-EM/CNPq.
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(enunciador e narrador, respectivamente), às quais se delega a responsabilidade enunciativa
(BRONCKART, 1999).
Ao escrever um texto, o autor movimenta, do vasto conjunto de conhecimentos que
possui, subconjuntos de representações que se referem, em particular, ao contexto físico e social
de sua influência, ao conteúdo temático que nele será mobilizado. Assim como os conhecimentos
humanos, essas representações são criadas a partir de discursos alheios. Ainda que seja
reorganizado de modo singular por cada indivíduo, essas representações ainda irão conter traços
alheios ao autor (BRONCKART, 1999).
Para o estudioso, “a ação de linguagem se traduz por uma ‘reposição em circulação’, no campo
das representações sociais cristalizadas no intertexto, de representações já dialógicas”
(BRONCKART, 1999, p. 322).
As regularidades referentes à organização dos mundos coletivos-discursivos são
denominadas de instâncias de enunciação. Como dito anteriormente, o autor transfere a
responsabilidade pelo que se está sendo enunciado a essas instâncias, mas com a condição de que
se destaque o caráter obrigatório dessa transferência (BRONCKART, 1999).
Sendo assim, segundo Bronckart (p. 323, 1999)
O narrador pode ser então redefinido como a instância de gestão ou
gerenciamento dos mundos discursivos da ordem do NARRAR. Desde que os
mundos discursivos da ordem do EXPOR apresentam regularidades análogas,
devemos introduzir a noção correspondente de expositor, para designar a instância
de gestão que neles se encontra ação.

De acordo com Bronckart (1999), a instância coletiva está essencialmente presente no
conjunto de operações em que se fundamentam a infraestrutura e os mecanismos de
textualização. Em consequência disso, ocorre um uso mais direto dos mecanismos enunciativos
propriamente ditos; neste caso, no gerenciamento das vozes e das modalizações.
[…] as instâncias enunciativas que personalizam essas regras de funcionamento
discursivo são as principais responsáveis pelas operações de linguagem utilizadas
pelo autor: não são nem as suas capacidades propriamente cognitivas nem as suas
capacidades acionais (intenções, motivos) que determinam, por si sós, as
operações de linguagem efetivamente realizadas. (BRONCKART, 1999, p. 324)

As vozes podem ser definidas como as entidades que se encarregam da responsabilidade
do que está sendo enunciado. Na maioria dos casos, quem assume a responsabilidade direta do
dizer é a instância geral de enunciação; é essa voz que se pode denominar de voz neutra de
acordo com o tipo de discurso, seja do narrador ou do expositor (BRONCKART, 1999).
Há alguns casos em que a instância de enunciação pode fazer o papel de uma ou várias
outras vozes, que são as vozes infraordenadas em relação ao narrador ou ao expositor. Essas
vozes secundárias podem ser reagrupadas em três categorias: as vozes dos personagens, as vozes
de instâncias sociais e a voz do autor empírico do texto (BRONCKART, 1999).
As vozes dos personagens são aquelas que provêm de seres humanos, ou entidades
humanizadas, como os animais que se manifestam em determinados contos. As vozes sociais são
aquelas provenientes de personagens, grupos ou instituições sociais que não influenciam no
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trajeto temático dos segmentos do texto, porém são mencionadas como instâncias externas de
avaliação de algum aspecto desse conteúdo. A voz do autor é aquela concernente à pessoa que
originou a produção textual e que interfere, como tal, para comentar ou avaliar algum aspecto
enunciado (BRONCKART, 1999).

3. METODOLOGIA
A análise baseia-se em relatórios técnico-científicos produzidos por alunos do Curso
Técnico de Nível Médio Integrado em Informática na modalidade regular do Campus Pau dos
Ferros do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte.
Como critério para coleta dos dados, foram selecionados os relatórios produzidos pelos
concluintes do ano de 2014. Ao todo, 17 (dezessete) alunos concluintes daquele ano optaram pelo
Estágio Supervisionado e consequente produção de relatório técnico-científico como modalidade
de prática profissional. Desses, foi definida uma amostragem de 4 (quatro) relatórios técnicocientíficos, escolhidos aleatoriamente, a configurarem o corpus da presente pesquisa. Os
relatórios foram coletados junto à Coordenação de Estágio do campus, onde os relatórios ficam
arquivados. Os nomes dos autores serão mantidos em sigilo, e será adotada a denominação
RELATÓRIO 1, RELATÓRIO 2, RELATÓRIO 3 e RELATÓRIO 4.
O estudo segue uma abordagem prioritariamente qualitativa, mas também quantitativa
como complemento da primeira. Quanto aos procedimentos de análise, apresenta-se o
gerenciamento das vozes nos relatórios, além da comparação desses dados com os documentos
oficiais do IFRN e com prescrições socialmente validadas para o gênero, como manuais de
metodologia científica e orientações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
De posse dos textos empíricos, percebeu-se que, quanto à presença de diferentes vozes
nos relatórios, foram encontradas quatro: voz de instituição social, voz de personagem, voz do
autor e voz de outros autores na forma de citações.
Três dos quatro relatórios fizeram menção à Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, a
lei do estagiário. Dois desses de forma direta e um de forma indireta, como vê-se a seguir:

Relatório 1
“Estágio é o ato educativo supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa
a preparação para o trabalho produtivo de educandos...” (Lei Nº 11788, de 25 de setembro de
2008). (p. 8.)

Relatório 2
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Segundo a lei Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, Art. 1º Estágio é o ato educativo
escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho que visa à preparação para o
trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular de instituições de
educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial dos anos
finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. (p. 10.)

Relatório 3
As atividades tiveram início em 1º de julho com carga horária de 400 horas, de acordo com
a Lei Nº 11.788, que discorre sobre o estágio de estudantes. (p. 3.)
Percebe-se que os três exemplos diferem na maneira de fazer menção à lei do estagiário.
Há duas citações diretas e uma indireta. Todos os relatórios a mencionam no intuito de
complementar o objetivo da atividade de estágio, mostrando seu reconhecimento legal, mas o
fazem de forma inadequada se comparados às normas da ABNT (2002).
Apenas em dois dos relatórios analisados há a presença da voz de outro autor, sendo uma
delas de forma direta e outra de forma indireta, como se observa a seguir:

Relatório 1
(...) Multiterminal, trata-se de um computador ao qual estão ligados dois ou mais
monitores, com seus respectivos periféricos. Uma única CPU alimenta dois monitores, dois
teclados e dois mouses independentes. Com essa solução cada monitor inicia uma sessão do X,
que funcionará de maneira independente à do monitor ao lado. (PEREIRA, 2011) (p. 10.)
Relatório 3
Uma vez que não soube como proceder, busquei a solução em algumas pesquisas. A
resposta para o problema foi encontrada no YouTube. Um jovem com o mesmo problema no PC
entrou em contato com a empresa fabricante do produto e solicitou uma solução para o caso.
Como resposta, recebeu uma sequência de instruções de como proceder, compartilhando tais
informações em um vídeo no YouTube. (p. 15.)

Uma vez que o relatório técnico-científico deve ser embasado por referenciais científicos
para dar mais autoridade aos conhecimentos do estagiário ali expostos, todos os relatórios
deveriam apresentar vozes de outros autores de credibilidade na área em questão em forma de
citações. Quando isso não acontece, o leitor pode questionar os conhecimentos do autor quanto
ao campo científico a que ele pertence, uma vez que não demonstra seus conhecimentos teóricos
usando citações para embasá-los.
Apenas em um dos relatórios foi encontrada a voz de personagem. No documento
analisado, ela se encontra da seguinte maneira:
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Relatório 1
[...] Depois de instalar os gabinetes aos seus respectivos periféricos, foi solicitado pela
diretora da escola que fizesse a troca do sistema operacional (SO) (p. 10.)

No que se refere à voz do autor, notou-se que três dos quatro relatórios de estágio
apresentam uma constante oscilação no emprego dessa voz. A seguir, pode-se perceber como
essa oscilação aparece nos relatórios:

Relatório 1
Durante o período do estágio, tive contato com muitas pessoas, diretores de escolas,
secretários, e as próprias pessoas que trabalhavam na prefeitura. [...] (p. 9.)
[...] Foi solicitado à visita do estagiário em virtude dos computadores apresentarem
lentidão e estavam travando. (p. 14.)

Relatório 2
[...] Tem-se a necessidade de um maior número de pessoas qualificadas que possam
atender a essa demanda, sendo assim a disponibilização de estágio[...] (p. 14.)
Inicialmente por está começando o estágio realizei apenas tarefas simples, com a
orientação dos meus coordenadores. (p. 14.)

Relatório 4
Tal prática profissional é de valiosa importância para o aprendizado e a iniciação ao meio
empresarial, no qual passamos a de fato empregar a relação teoria-prática, em vista da devida
adequação ao ambiente profissional. (p. 7.)
Durante o período de 400 horas, atribuíram-me a função de desenvolvedora de softwares
[...] (p. 8.)

Ao ler-se os trechos retirados dos três relatórios que apresentam oscilação na voz do autor,
percebe-se que eles fazem uso de primeira pessoa do plural ou do singular e terceira pessoa, ou
impessoal.
Tal oscilação apresenta um padrão de ocorrência. Observou-se que o uso da voz em
primeira pessoa é mais recorrente nas partes narrativas do relatório. Esta presença pode ser
ocasionada pela intenção que o autor tem de se incluir no relato, já que está apresentando as
atividades que ele próprio realizou. Quanto à voz na terceira pessoa, ou impessoal, notou-se que é
mais recorrente nas partes do relatório que envolvem a caracterização da empresa onde o estágio
foi vivenciado, em exposições teóricas, ou em partes instrutivas. Ou seja, o emprego do impessoal
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ocorre em partes que não estão estritamente relacionadas com as atividades que o estagiário
desenvolveu. Essa oscilação da voz do autor, guiada pela intenção de incluir-se no relato, acaba
por comprometer a qualidade do que se foi relatado, quanto à textualização. Além disso, pode
comprometer a coesão verbal, bem como contraria os manuais de metodologia científica.
Em todos os quatro relatórios, percebe-se que o autor estabelece, em determinados
momentos, um diálogo com o leitor. Veem-se, a seguir, exemplos desses contatos estabelecidos
pelo autor com o leitor:

Relatório 1
É importante ressaltar que a restauração do sistema não excluirá seus arquivos como fotos,
vídeos e músicas, por exemplo. [...] (p. 15.)

Relatório 2
•
O setor comporta a Voip que permite a conexão telefônica a partir da rede de
dados. (Analisemos Figura 3) (p. 12.)

Relatório 3
Na tela seguinte, clique em Reparar o computador e aguarde a conclusão do processo. [...]
(p. 15.)

Relatório 4
[...]Como podemos ver abaixo, para o código é necessário fornecer o tipo e o número de
caracteres que será suportado quando os dados forem cadastrados. (p. 13.)

Percebe-se que a presença das marcas de diálogo se dá por diversos meios linguísticos. No
relatório 1, o diálogo se dá por meio de pronome possessivo que faz menção ao leitor; no relatório
2, há a presença do verbo “analisemos”; no relatório 3, há a presença do verbo no imperativo,
dando a entender que o expositor está passando instruções a alguém, neste caso, ao leitor; já no
relatório 4, o verbo “podemos” encontra-se na primeira pessoa do plural. As ocorrências dos
relatórios 2 e 4 enquadram-se no que se pode chamar de “humildade autoral” ou “nós de
modéstia”, já relativamente estabelecido no campo científico, com “[…] função simbólica que
consiste em lembrar que o pesquisador não está sozinho, que participa de uma comunidade
científica, que sua pesquisa é uma contribuição ao saber comum e também lhe é em parte devida”
(LAVILLE; DIONNE, 2007, p. 243). Também Bronckart (1999, p. 172) diz que algumas formas da
primeira pessoa do plural podem remeter “[…] aos polos da interação verbal em geral […], mas
não aos protagonistas da interação em curso […]”. Já as ocorrências dos relatórios 1 e 3 de fato
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parecem remeter aos protagonistas da interação, pois a primeira usa um pronome que remete ao
leitor (“seus”) e a segunda dá uma instrução direta (“clique”).
Como se vê, os relatórios, quanto ao gerenciamento das vozes, fazem pouca menção ao
intertexto científico na forma de citações, o que não parece desejável em se tratando de um
gênero acadêmico. Além disso, em três dos quatro relatórios analisados há oscilação da voz do
autor entre 1ª e 3ª pessoa, assim como um diálogo direto com o leitor. Esse gerenciamento
diferencia-se bastante do que postulam as normas da ABNT e os manuais de metodologia.

5. CONCLUSÃO
Como se vê, os relatórios, quanto ao gerenciamento das vozes, fazem pouca menção ao
intertexto científico na forma de citações, o que não parece desejável em se tratando de um
gênero acadêmico. Além disso, em três dos quatro relatórios analisados há oscilação da voz do
autor entre 1ª e 3ª pessoa, assim como um diálogo direto com o leitor. Esse gerenciamento
diferencia-se bastante do que postulam as normas da ABNT e os manuais de metodologia
científica. Diante de perspectivas futuras, esse trabalho dá origem a uma nova vertente de análise
a cerca de outros mecanismos enunciativos identificados por Bronckart, no caso as modalizações,
sendo que está possibilidade já apresenta-se em andamento.
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RESUMO
Esta
pesquisa
quanti-qualitativa
de
cunho
interpretativista (MINAYO, 1993;2000; DENZIN; LINCOLN,
2006 apud DE GRANDE, 2011) consiste na fase inicial do
projeto de pesquisa denominado “O Uso de Aplicativos
como Estratégia Pedagógica em Aulas de Língua Inglesa:
Trabalhando Literatura”, realizado no IFRN/ Campus
Caicó, com discentes do 2º ano do Ensino Médio integrado
ao técnico de Informática, e tem como objetivos: i) traçar
o perfil de aprendizes do 2º ano do Ensino Médio
Integrado ao Técnico de Informática, no que concerne ao
uso das TICs; ii) investigar se os docentes, durante as aulas
de Língua Inglesa (LI) na referida turma, utilizam as TICs;
iii) verificar o conhecimento dos aprendizes no que se
refere à aprendizagem de Literatura em aulas de LI.. No

presente estudo, abordamos aspectos teóricos
relacionados ao Uso de aplicativos no ensino de LI
(NICHELE, 2014; RODRIGUES, 2014; COX, 2003;
KUKULSKA-HULME ,2012) e ao Ensino de Literatura em
aulas de LI (LEE, 1997; IZARRA, 2002; COLASANTE, 2005;
POUND, 2009 apud SILVA e JÚNIOR, 2014). Para a coleta
de dados, foram aplicados questionários semiestruturados com os 62 aprendizes de duas turmas.
Constatamos que os docentes não utilizam aplicativos em
aulas de LI, mas os discentes gostariam que eles
utilizassem, uma vez que é mais motivante. No que
concerne à experiência dos aprendizes quanto à
aprendizagem de Literatura em LI, a maioria afirma não
ter vivenciado.

PALAVRAS-CHAVE: Perfil discente, Práticas docentes, Apps, Literatura Inglesa, Ensino.

FEATURING STUDENT PROFILE AND KNOWING THE TEACHER´S PRACTICES IN
ENGLISH LANGUAGE TEACHING: APPS AND LITERATURE AT HAND
ABSTRACT
This quantitative and qualitative research with an
interpretative approach (MINAYO, 1993; 2000; DENZIN;
LINCOLN, 2006 apud DE GRANDE, 2011) is in the early
stage of a research project called "The use of apps as an
Educational Strategy in English Language Lessons:
Working Literature", held at IFRN/Campus Caicó, with
students of 2nd year of high school integrated with
computer technician. It aims: i) To outline the students’
profile regarding to the use of ICTs; II) To investigate
whether the teachers, during the English lessons, use the
ICTs; and III) to verify the knowledge of students about
learning literature at school. In the present study, we

discuss theoretical aspects related to the use of apps on
the English Teaching (NICHELE, 2014; RODRIGUES, 2014;
COX, 2003; KUKULSKA-HULME, 2012) and the teaching of
English literature at school (LEE, 1997; IZARRA, 2002;
COLASANTE, 2005; POUND, 2009 apud SILVA; JÚNIOR,
2014). For data collection, semi-structured questionnaires
were applied with 62 students. We found that English
teachers do not use apps in classes, but the students
would like they use, since it is more motivating. Regarding
to the students ‘experience about learning English
Literature, most of them said they have not experienced
yet.

KEYWORDS: Students’ profile, Teaching practice, Apps, English literature, Teaching.
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Para facilitar os meios de comunicação e a convivência em sociedade, o ser humano precisou
desenvolver diversas técnicas que o ajudassem nessa evolução. Desse modo, nessa tentativa de
progredir, surgiram então as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). Ao longo do tempo,
as mesmas passaram por uma série de evoluções quanto as suas funcionalidades e se tornaram
ferramentas fundamentais para a sociedade humana. Utilizamos as TICs em vários aspectos
cotidianos, desde a enviar uma mensagem a um indivíduo e receber a resposta instantaneamente,
já que há décadas atrás teríamos que mandar uma carta e esperar desde alguns dias até meses para
obter resposta. Assim, é perceptível a influência dessas novas tecnologias, que vêm ganhando cada
vez mais espaço na vida rotineira das pessoas.
Nos últimos anos, há um aumento crescente nas discussões acerca do uso das TICs no
contexto escolar (MASETTO, 2000; BUZATO, 2001; ALAVA, 2002; ARAÚJO, 2009; RASIA, 2011; dentre
outros), uma vez que estas são relevantes no dia-a-dia dos alunos e, consequentemente, seriam
uma ferramenta “valiosa” para o processo de aprendizagem.
E, podemos afirmar que uma das TICs que está mais intimamente relacionada com a vida
dos aprendizes é o telefone celular. Assim, o uso frequente do referido dispositivo tem incentivado
a utilização e desenvolvimento de novos aplicativos (Apps) com potencial para incrementar o
aprendizado dentro e fora da sala de aula (NICHELE, 2014).
Portanto, a utilização das TICs deveria ser um recurso ímpar a ser usufruído pelos docentes
e, consequentemente pelos discentes, uma vez que algumas disciplinas não são tão bem quistas por
parte destes, por serem consideradas difíceis e/ou chatas, sendo o caso da disciplina de Língua
Inglesa (LI) – foco do presente trabalho. Além disso, o ensino da referida disciplina no Ensino Médio
se dá de maneira tradicional, através de aulas expositivas e exercícios de repetição.
Concernente ao ensino de LI no ensino médio, uma outra questão discutida é o ensino de
Literatura, pois muitos docentes não a aborda, preferindo o ensino puramente linguístico e
tradicional, não levando em consideração a relevância de tal temática para uma maior reflexão
crítica dos discentes no que se refere ao contexto sócio-histórico do país na época em que
determinada obra foi produzida (POUND, 2009 apud SILVA e JÚNIOR, 2014).
Embarcando nessa discussão, o presente trabalho tem como objetivos: i) traçar o perfil de
aprendizes do 2º ano do Ensino Médio Integrado ao Técnico de Informática, no que concerne ao
uso das TICs; ii) investigar se os docentes, durante as aulas de LI na referida turma, utilizam as TICs;
iii) verificar o conhecimento dos aprendizes no que se refere à aprendizagem de Literatura em aulas
de LI. Este trabalho consiste na fase inicial do projeto de pesquisa denominado “O Uso de Aplicativos
como Estratégia Pedagógica em Aulas de Língua Inglesa: Trabalhando Literatura”, realizado no IFRN/
Campus Caicó, com discentes do 2º ano do Ensino Médio integrado ao técnico de Informática.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 O uso de aplicativos no ensino de língua inglesa
Dentre os inúmeros meios tecnológicos, o que mais se destaca é o dispositivo móvel, visto
que estes encontram-se cada vez mais presentes no contexto social dos aprendizes e, devido a tal
popularidade, o termo digital deixou de referir-se apenas aos computadores (RODRIGUES, 2014).
Tais dispositivos associados a diferentes aplicativos têm proporcionado mudanças na maneira como
nos relacionamos com a informação e a produção de conhecimento, apresentando um relevante
potencial para transformar a maneira de ensinar e de aprender, oportunizando professores e alunos
mobilidade e uma interface fácil de utilizar, contribuindo assim, para a implementação de diferentes
estratégias de ensino e de aprendizagem (NICHELE, 2014).
Com o crescente uso de tais dispositivos, há um maior estímulo ao desenvolvimento de
novos aplicativos (Apps) a fim de incrementar o aprendizado dentro e fora da sala de aula. Há
diversos tipos de Apps disponíveis, tais como, jogos, mídias sociais, livros (entre eles dicionários,
enciclopédias), revistas, bem como aplicativos específicos para educação, para navegação na
internet, para gerenciamento e organização de atividades e processos, dentre outros (NICHELE,
2014).
A inclusão das tecnologias móveis na educação é denominada de mobile learning (mlearning) (UNESCO, 2013), uma vez que professores e pesquisadores utilizam os mais diversos
recursos dos aparelhos móveis, como o GPS, as SMS, o acesso à internet para criar os mais diversos
aplicativos educacionais que abrangem as mais diferentes áreas do conhecimento como
matemática, música, geografia e o ensino de uma língua estrangeira (RODRIGUES, 2014).
Concernente ao ensino de LI, para Kukulska-Hulme (2012) a m-learning facilita a
aprendizagem desta, uma vez que esta pode oferecer, por exemplo, mais oportunidades para
praticar e receber feedback, além de trabalhar conteúdos ou habilidades que os aprendizes
mostrem uma maior dificuldade, contribuindo assim para motivá-los e auxiliá-los na aprendizagem
da LI.
Com a disseminação dos referidos dispositivos, há um aumento considerável na criação e
utilização de aplicativos no cotidiano, sendo estes utilizados para diversos fins (NICHELE, 2014).
Dentre estes, pode-se destacar o uso de aplicativos no âmbito escolar, que acaba proporcionando
um maior aprendizado do aluno, ao tentar repassar de conteúdo de uma maneira mais dinâmica.
É perceptível que o uso desses aplicativos no meio escolar, no que se refere ao ensino da LI,
está crescendo cada vez mais. Além disso, partindo do fato que a utilização de tecnologias como
celulares, computadores, tablets e afins, está presente nos mais diversificados contextos, é possível
inserir esses aplicativos no uso diário nas escolas. Quanto ao processo de ensino-aprendizagem da
LI, estes podem ser trabalhados de diversas maneiras, desde o uso de tradutores, livros, jogos
educativos, dentre outros; proporcionando assim, uma maior absorção do conteúdo. Podemos
contar com inúmeros jogos e softwares, que cultivam no ambiente educacional uma prazerosa
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aliança entre diversão e aprendizado, o que transmite para o aluno mais uma forma de aprendizado
satisfatório (COX, 2003).

2.2 O ensino de literatura em aulas de língua inglesa
Ensinar a LI não se restringe apenas a ler, escrever, ouvir e falar. Lee (1997) corrobora com
a referida ideia e ainda acrescenta que ensinar a LI é muito mais abrangente. Izarra (2002) afirma
que os professores de LI não deveriam se preocupar apenas com o ensino meramente linguístico,
mas deveriam fornecer ferramentas aos aprendizes para que estes construam novos
conhecimentos.
E uma destas maneiras de se trabalhar a LI de uma maneira mais abrangente seria trabalhar
com textos literários, uma que através da utilização da literatura - que é uma forma de trabalhar a
cultura do país, mostrando todo um contexto histórico no qual o país se encontrava à época em que
a obra trabalhada em sala foi escrita - possibilita aos alunos refletirem sobre possíveis críticas,
implícitas ou não, e muitas vezes, contemporâneas, pois “Literatura é novidade que permanece
novidade” (POUND, 2009 apud SILVA e JÚNIOR, 2014).
Além disso, com a inserção das aulas de literatura em LI o método de ensino ficaria
diversificado com aulas interativas com uso de filmes e atividades relacionadas com o que foi visto
despertando nos alunos uma visão crítica da realidade, o que ajudaria no seu desenvolvimento
intelectual (COLASANTE, 2005).

3. METODOLOGIA
3.1. Tipologia da pesquisa
A presente pesquisa estrutura-se em pressupostos da pesquisa quanti-qualitativa de cunho
interpretativista (MINAYO, 1993;2000; DENZIN;LINCOLN, 2006 apud DE GRANDE, 2011).

3.2. Contexto da pesquisa
Os dados que compõem o corpus de análise foram coletados em duas turmas do Ensino
Médio Integrado ao Técnico de Informática do IFRN/ Campus Caicó.

3.3. Participantes da pesquisa
Sessenta e dois alunos participaram da pesquisa.

3.4. Procedimento e instrumentos de coleta de dados
Para coletar os dados deste estudo, foi utilizado um questionário semi-estruturado
composto por 22 (vinte e duas) perguntas acerca do perfil desses aprendizes, no que concerne à
utilização das TICs por estes; da utilização das TICs pelos docentes de LI; e sobre as experiências de
tais alunos quanto à aprendizagem de Literatura em aulas de LI.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para a análise de dados, elaboramos 3(três) categorias para tal: (1) Perfil discente – perfil
dos aprendizes no que concerne à utilização das TICs; (2) Perfil docente – Utilização das TICs pelos
docentes de LI ; e (3) Ensino de Literatura em aulas de LI – experiências dos aprendizes quanto ao
ensino de Literatura em aulas de LI.

4.1. Perfil discente
Para esta categoria inicial, incluímos as questões de 1 – 17, sendo que as duas primeiras
estavam relacionadas a sexo e idade. Desse modo, temos um total de 62 (sessenta e dois) discentes
participantes, sendo que 41 (quarenta e um) eram do sexo masculino e 21 (vinte e um) do sexo
feminino e as idades estavam compreendidas entre 15 (quinze) e 19 (dezenove) anos.
Os itens 3 (três) e 4 (quatro) questionam se eles possuem computador e celular,
respectivamente. Apenas 5 (cinco) não possuem computador em casa e 3 não possuem aparelho
celular.
Os itens 5 (cinco) e 6 (seis) questionam onde eles utilizam o computador e com que
frequência. Vejamos as respostas: eles afirmaram que utilizam o computador, predominantemente,
em casa ou na escola. No que se refere à frequência com que eles utilizam, 30 (trinta) participantes
afirmaram fazer uso do computador todos os dias da semana, 30 (trinta) afirmaram utilizá-lo alguns
dias da semana e, 2 (dois) afirmaram utilizar raramente, visto que não possuem computador em
casa.
Os itens 7 (sete) ao 11 (onze) concernem ao uso da internet: Todos têm acesso à internet e,
fazem uso desta em casa ou no ambiente escolar. 53 (cinquenta e três) participantes afirmam
acessar utilizando, principalmente, o telefone celular. Quanto ao tempo de conexão diária, vejamos
o Gráfico 1:
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Gráfico 1: Tempo de conexão diária à internet dos aprendizes
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Constatamos que a maioria dos participantes passa 5 horas ou mais diariamente conectados
à internet. Assim, percebemos que eles gastam um bom tempo navegando e, ao serem
questionados acerca das atividades que realizam na internet, eles responderam o seguinte: acessar
redes sociais, estudar e jogar.
Os itens 12(doze) ao 14 (quatorze) se referem ao uso das TICs no contexto escolar.
Verificamos que metade dos aprendizes nunca haviam ouvido falar sobre as TICs. Quanto à
utilização destas em sala de aula, eles fizeram as seguintes afirmações:
“As TICs devem ser utilizadas com mais frequência, pois é uma forma mais prática de se
pesquisar e adquirir conhecimento.” - A1
“Muito importante, pois hoje em dia são essencias para a pesquisa, desenvolvimento e
estudo.” – A2
“Confesso que não gosto muito, creio que aulas de inglês deveriam traballhar a questão da
oralidade em conjunto e a questão da escrita. Acho que não precisa de TICs.” – A3
Como observado nas respostas acima, observamos que alguns dos alunos consideram
interessante a utilização das TICs em sala de aula, porém um dos aprendizes afirma que não vê a
necessidade de utilizar as TICs em aulas de LI, visto que é mais interessante o ensino das habilidades
de produção oral e escrita.
E, quanto aos itens 15 (quinze) ao 17 (dezessete), se referem à utilização de aplicativos em
aulas de LI, eles afirmaram o seguinte:
“Sim, pois nos ajuda a ter uma melhor compreensão de assuntos, por ser mais interessante.”
– A4
“Sim, pois possibilita o alcance a conteúdos mais específicos.” – A5
Constatamos que todos os aprendizes têm interesse em utilizar aplicativos em aulas de LI,
além de verificarmos que tal interesse está relacionado a uma maior motivação para a
aprendizagem.

4.2. Perfil docente
Para a referida categoria, utilizamos as respostas das questões 18 – 19 do questionário
aplicado. Desse modo, foi constatado que os professores de LI não utilizam aplicativos com fins
didáticos e que os aprendizes gostariam que eles utilizassem, pois relatam que seria mais
‘interessante’ aprender de uma maneira mais dinâmica.
Ao verificar as respostas dadas pelos discentes no que se refere à prática docente em relação
ao uso de aplicativos em aulas de LI, concordamos com Kukulska-Hulme (2012) e compreendemos
que seria interessante a inserção destes, visto que facilita a aprendizagem, além de proporcionar
mais oportunidades para os aprendizes praticarem e receberem feedback, além de trabalhar
conteúdos ou habilidades que os aprendizes mostrem uma maior dificuldade, contribuindo assim
para motivá-los e auxiliá-los na aprendizagem da LI.
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4.3. Ensino de literatura em aulas de LI
Os itens 20 – 22 tratam de questionamentos relacionados à experiência dos aprendizes
quanto à aprendizagem de Literatura em aulas de LI, além de questionar se eles têm algum
conhecimento acerca das obras de Jane Austen – escritora famosa da Literatura Inglesa.
A maioria dos alunos respondeu que nunca tiveram aulas de Literatura em LI, mas que
tinham bastante interesse, pois achavam que iam ajudar de certa forma na oralidade e escrita. E,
apenas dois afirmaram já ter vivenciado aulas de Literatura em LI. Vejamos:
“Acho legal, uma forma diferente de trabalhar a escuta e a pronúncia, pois sempre
precisamos ler para entender.” – A6
“Sim, foram muito legais, foi dinâmico e inovador e abrimos uma discussão proveitosa.” – A7
“É um bom método, pois aprendemos o inglês e ao mesmo tempo aprendemos um pouco de
outra cultura.” – A8
Constatamos que para o aprendiz que nunca vivenciou a experiência de trabalhar Literatura
em LI, continua com a ideia que seria importante apenas para auxiliar na aprendizagem de aspectos
linguísticos. No entanto, os aprendizes que vivenciaram tal experiência, consideraram como algo
inovador e que puderam compreender um pouco da cultura.
Quanto ao questionamento relacionado ao conhecimento de Jane Austen, boa parte afirmou
que a conhecia e citaram bastante a sua obra mais famosa - Orgulho e Preconceito. Além disso,
afirmaram que já leram alguns livros dela. Vejamos:
“Já havia lido outras obradas dela e assistido filmes.” – A9
“Ela é uma escritora fantástica” – A10
“Já vi filmes, livro e sei que ela era como Elizabeth, uma mulher à frente do tempo deles.” –
A11

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa teve como objetivos: i) traçar o perfil de aprendizes do 2º ano do Ensino Médio
Integrado ao Técnico de Informática, no que concerne ao uso das TICs; ii) investigar se os docentes,
durante as aulas de LI na referida turma, utilizam as TICs; iii) verificar o conhecimento dos aprendizes
no que se refere à aprendizagem de Literatura em aulas de LI. Desse modo, aplicamos questionários
semi-estruturados com 22 (vinte e duas) questões a fim de alcançarmos os objetivos propostos.
Assim, constatamos que nem todos os alunos possuem celular e computador em casa, mas
todos eles fazem uso deste, predominantemente, em casa ou na escola. Além disso, boa parte deles
utilizam o computador todos os dias da semana. Quanto à internet, todos têm acesso e todos
utilizam-na por mais de 5 horas ou mais diariamente com a finalidade de acessar as redes sociais,
estudar e/ou jogar. Quanto ao uso de aplicativos em aulas de LI, eles consideram interessante o uso,
uma vez que ficariam mais motivados a aprender.
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Quanto ao perfil docente no que concerne à utilização de aplicativos em aulas de LI,
verificamos que os docentes não fazem uso.
Em relação às experiências discentes quanto à aprendizagem de Literatura em aulas de LI,
constatamos que a maioria nunca estudou Literatura Inglesa, mas demonstram interesse por tal
conteúdo.
A partir da análise dos dados, verificamos que apesar das TICs fazer parte do nosso dia-a-dia,
elas ainda estão distantes de serem utilizadas pedagogicamente na escola. Assim, deveríamos
repensar nossas práticas, a fim de ficarmos mais próximo da realidade deles, motivando-os a
permanecer no ambiente escolar. Além disso, quanto ao ensino de Literatura em aulas de LI,
concluímos que os docentes têm como foco predominante apenas a abordagem linguística.
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IV MOSTRA
TECNOLÓGICA

CHUVECO – CHUVEIRO ECOLÓGICO MICRO CONTROLADO POR
ARDUINO.
JACKSON BARBOSA DE AZEVEDO1; RENATA LEIROS ROMANO1; MARIA
VALDIRENE AIRES DE QUEIROS1; JOSÉ VALDEIR TAVARES DE FARIAS1
(jackson.azevedo@ifrn.edu.br)
1

Instituto Federal do Rio Grande do Norte

A água é um bem essencial que está cada vez mais escasso, logo devemos economizála. A partir disso, desenvolvemos uma tecnologia embarcada aplicada a um chuveiro
denominado de Chuveco. O projeto é micro controlado por arduino e possui uma
comunicação via aplicativo móvel para sistemas operacionais IOS. O desempenho da
ferramenta agirá juntamente a uma notificação para o usuário, assim quando ele estiver
tendo um gasto excessivo no banho. Haverá também a utilização de um sistema de cores
RGB, que além do alerta ao gasto de água, é proporcionado ao usuário uma
cromoterapia. Em média no Brasil, uma residência com quatro pessoas consome mais
de 200 litros ao dia por pessoa, sendo que, a metade dessa quantidade é destinada a
atividades higiênicas. Com isso, o uso demasiado de água potável será apresentado ao
usuário, caso ele tenha um gasto excessivo no banho. Ele poderá verificar a quantidade
gasta e consequentemente terá benefícios como a economia financeira, o melhor
aproveitamento de água e um bem estar físico durante o banho. O Chuveco foi montado
com uma válvula de vazão para medir a quantidade de água passada pelo cano, um
Arduino nano, uma shield bluetooth e um LED RGB. Os testes foram realizados com
métricas recomendadas pela ONU, envolvendo a utilização efetiva de água em um
banho com padrões toleráveis. Nos testes ao utilizarmos o Chuveco, é perceptível o
controle significativo de água. Portanto, com o uso da tecnologia apresentada, o
resultado evidenciou-se a partir da economia de água, este que superou os 55% em
todos os testes. Assim, a comprovação da sua efetividade tornou-se clara,
proporcionando um representativo racionamento de água. Sem dúvidas, a economia de
cada pessoa irá resultar em uma força a mais na contribuição para o meio ambiente.

Palavras-chaves: Arduino, tecnologia embarcada, chuveiro ecológico, economia de
água.
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SISTEMA SONORO INTERATIVO DE AUXÍLIO AOS DEFICIENTES
VISUAIS NO TRANSPORTE PÚBLICO
Dayrone Lima da Silva 1
(ailton.camara@ifrn.edu.br)
1

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Zona Norte,

A inovação tecnológica não revolucionou apenas o mercado de eletrônicos, o acelerado
avanço tecnológico das últimas décadas tem trazido mais praticidade para o dia-a-dia
das pessoas, modernizando e ampliando o acesso à informação e comunicação. Para as
pessoas com necessidades especiais, mais do que facilidade, a tecnologia abre novos
caminhos, expandindo as possibilidades de atuação no meio e de interação com a
sociedade. Embora os recentes avanços tenham deixado o quesito acessibilidade mais
presente e mais idealizado em nossa sociedade, ainda há muito que se fazer pela
inclusão dos portadores de deficiência, principalmente dos visuais. Pois segundo dados
do censo 2010 divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística),
atualmente no Brasil, uma grande parcela da população equivalente a 23,9% (45,6
milhões de pessoas) declararam ter algum tipo de deficiência, sendo que a visual é a que
está mais presente na sociedade. A ideia de construção do projeto surgiu quando um
membro do grupo se encontrava na parada e se aproximou um deficiente visual, então o
mesmo pediu que fosse informado quando o ônibus desejado estivesse se aproximando.
A partir dai surgiu uma conversa questionando quais as maiores dificuldades
enfrentadas pelo deficiente visual, e dentre os maiores percalços vividos o que mais
chamou atenção foi a dificuldade que existe no momento de utilizar um ônibus ou
qualquer outro tipo de transporte público. Baseado nisso, buscamos encontrar uma
saída economicamente viável para sanar uma dificuldade mundial, para que fosse
possível facilitar a vida dessa parte da população, para tanto o Sistema Sonoro Interativo
de Auxílio aos Deficientes Visuais no Transporte Público (SISADEV) servirá como
aparato garantindo o ir e vir dos usuários do sistema, proporcionando uma maior
segurança e sensação de liberdade para está classe. Com isso os deficientes poderão se
locomover e usufruir dos transportes públicos sem a ajuda de terceiros, para que o
mesmo possa ter acesso a cultura, lazer a educação de forma segura. Portanto, o
objetivo geral do projeto é desenvolver um dispositivo capaz de auxiliar o deficiente
visual no momento de utilizar um transporte público coletivo, com as funcionalidades
de identificar a linha de ônibus que se aproxima, e informar através de um sistema de
voz o itinerário do mesmo para o deficiente visual. O dispositivo descrito a seguir foi
subdivido em duas partes, o SISADEV-BUS e o SISADEV-USER, onde cada um tem
uma função especifica. O SISDEV-BUS foi feito com a utilização de dois micro
controladoras ATmega, onde em uma é conectado o transmissor RF 433 MHz,
responsável pelo envio de dados contendo a linha do ônibus em questão. A outra placa é
responsável por receber o retorno da mensagem, o mesmo funciona com o auxilio do
receptor RF 433 MHz. O SISADEV-USER foi implementado com a utilização de um
ATmega, para tanto utilizamos um teclado MP3 player para que o usuário do sistema
possa definir qual a linha de ônibus que ele deseja utilizar. Este dispositivo conta ainda
com a utilização do receptor RF 433 MHz, que se encarrega de receber os dados
enviados. Consequentemente, após o recebimento de dados é utilizado o Shield Mp3
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player, que informa por meio de voz qual ônibus se aproxima. Ao fim da construção do
projeto, realizamos vários testes para comprovar a eficácia do projeto. O sistema foi
eficaz quando foi proposto e as tecnologias utilizadas permitiram o desenvolvimento de
uma solução válida e de baixo custo para ajudar os deficientes visuais na hora de usar
um transporte público, uma vez que foram utilizados microcontroladores da família
ATMEGA, frequência módulo de rádio (RF433Mhz) e antenas feitas de fios
esmaltados, permitindo assim uma melhor comunicação entre dispositivos, atingindo
uma distância de 90 metros de distância, para tornar os dispositivos mais compacto,
eficiente e de baixo custo.

Palavras-chaves:: Deficientes visuais; Transporte público; Sistema Sonoro; SISADEV.

IV MOSTRA TECNOLÓGICA | II SECITEX

2582

INSETICIDA NATURAL AUTOMÁTICO COM SISTEMA EMBARCADO
DAYANA KAROLINE SILVA DE LIMA1; LETICIA BRENDA ÂNGELO1; MARIA
LUIZA LIMA COSTA1; RENATA LEIROS ROMANO1; SALOMÃO SÁVIO
BATISTA1.
(renata.leiros@ifrn.edu.br)
1

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

No mês de maio, a SESAP (Secretaria de Saúde Pública do RN) divulgou a situação
epidemiológica das arboviroses causadas principalmente pelo mosquito Aedes Aegypti
(dengue, chikungunya e zika) no Rio Grande do Norte em 2016. Foram notificados
45.497 casos suspeitos de dengue, 8.691 casos suspeitos de chikungunya e 1.678 casos
suspeitos de zika. Atualmente no mercado, temos disponível alguns produtos repelentes
que fazem o combate ao mosquito de diversas formas como: automático, elétrico e
aerossol, mas possuem contraindicações quando em contato com seres presentes no
ambiente, sejam eles seres humanos, animais ou plantas. Diante dessas situações,
resolvemos construir um pulverizador automático com um repelente natural capaz de
combater os mosquitos sem contraindicações e com baixo custo. Para construção do
protótipo, utilizamos um Arduíno nano, como plataforma de prototipagem eletrônica,
uma bateria de 9V para alimenta-lo, um servo motor acoplado ao sistema mecânico de
acionamento e um reservatório plástico. Produzimos o repelente artesanalmente,
utilizando como principal elemento para repelir o mosquito o óleo de citronela, além de
um extrato feito com álcool cereal, cravo e canela - ervas que tem ações contra insetos e água para diluição das concentrações do estrato e do óleo, esse repelente tanto pode
ser usado para pulverizar no ar, quanto passado no corpo. Feito o repelente com
produtos naturais, ele terá uma menor efetividade, em determinado intervalo de tempo
comparado aos produtos sintéticos ou industriais. Assim, para que consiga repelir os
mosquitos com eficácia terá que ser liberado no ambiente repetidas vezes, portanto,
montamos a estrutura eletromecânica com uso de lixos eletrônicos como: engrenagens,
eixos e polias de impressoras tipo fiscais e o auxilio da programação em arduino,
plataforma eletrônica de código aberto, o qual podemos dizer a ele o que fazer
escrevendo códigos na linguagem C/C++, com isso conseguimos acionar o servo-motor
e controlar a liberação do repelente. Através dos conhecimentos em eletrônica,
mecânica, programação, química e biologia, o desenvolvimento do projeto contribui
para a diminuição dos casos dessas doenças epidêmicas causadas pelo mosquito,
principalmente na região da Borborema Potiguar. Os resultados estão se mostrando
favoráveis, reduzindo a população de insetos. Ainda estamos aprimorando os ensaios
para obtermos melhores resultados.

Palavras-chaves: Combate Aedes Aegypti, Inseticida Natural, Automatização, Arduíno.
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AUTODWTS: SISTEMA AUTOMATIZADO DE TRATAMENTO DA ÁGUA
DOMÉSTICA
CLÉBYSON JOSÉ DE ARAÚJO SILVAa; GEÓRGIO MACIEL ALVES DE
CARVALHOa; MANOEL DO BONFIM LINS DE AQUINOa
bonfim.aquino@ifrn.edu.br
aInstituto

Federal do Rio Grande do Norte – Campus Pau dos Ferros

A falta de água é um problema cada vez mais recorrente e que afeta a sociedade em
diversas dimensões. Diante desse cenário de escassez hídrica, é necessário que a
população adote medidas que visem poupar, preservar e reutilizar a água. No município
de Pau dos Ferros, interior do Rio Grande do Norte, foi observado que as pessoas
adotaram a prática do reuso da água com a finalidade de poupá-la. Porém, nesta prática,
um problema tornou-se notório: quando uma mesma água é utilizada em várias
atividades domésticas e não é submetida a nenhum processo de limpeza eficaz, ela
torna-se altamente poluída. Logo, a manipulação desta pode vim a comprometer o bemestar físico de uma pessoa, causando um problema de saúde pública. Visando solucionar
tal problemática, foi desenvolvido um protótipo de um sistema automatizado de
tratamento da água doméstica para ser implementado nas residências. O AutoDwts, têm
a função de tratar a água utilizada nas atividades domésticas, com a finalidade de ser
reutilizada, promovendo economia hídrica e também zelando pela saúde da população.
O protótipo foi desenvolvido utilizando o micro controlador Arduino e permite uma
comunicação entre o usuário e o sistema através de um aplicativo móvel, desenvolvido
no software framework PhoneGap. O tratamento é feito com a água proveniente dos
lavatórios, chuveiros, máquinas de lavar e também com água da chuva. Por meio do
aplicativo, o usuário pode escolher até quatro opções de tratamento: para descarga, para
uso pessoal, para uso doméstico e para uso ambiental. Por uma comunicação via
bluetooth, o aplicativo envia os dados fornecidos pelo usuário para o sistema, e o
mesmo inicia o processo de limpeza. No processo de tratamento, o sistema faz a
verificação de qualidade da água e informa, através do aplicativo, aspectos químicos
que revelam o estado desta, como ph, turbidez, condutividade elétrica entre outros. As
etapas do processo de limpeza podem ser acompanhadas também pelo aplicativo, em
período real. Os resultados esperados, segundo as estimativas, é que se implementado
em uma residência, o sistema pode economizar em até 80% da água. Estimasse também,
ele possa atuar na diminuição do número de casos de doenças transmitidas por meio do
contato aquoso, como diarreia.
Palavras-chaves: Água. Tratamento Automatizado. Saúde Pública. Economia Hídrica.
Instituição de fomento: IFRN.
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TECNOLOGIA EMBARCADA PARA DEFESA DE ATAQUES DDOS
JACKSON BARBOSA DE AZEVEDO1; MARIA VALDIRENE AIRIS DE QUEIROS1;
JONATAS RODOLFO PEREIRA DOS SANTOS1
(jackson.azevedo@ifrn.edu.br)

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

1

Com o crescimento da intetnet, várias ameaças surgiram , uma delas foi o ataque DDoS
(Distributed Denial of Service). Estes são caracterizados pelo envio indiscriminado de
pacotes de requisições a um determinado host, visando tornar os recursos de um sistema
indisponível. Desenvolvemos um mecanismo de defesa contra os ataques de negação de
serviço, onde o administrador poderá ter uma melhor visibilidade do fluxo de dados da
sua rede para que consiga identificar alguma máquina contaminada e com isso
impossibilitar o ataque de forma que não altere a qualidade de seus serviços. O projeto
tem como objetivo desenvolver uma ferramenta de defesa baseada em uma tecnologia
embarcada, implementada em um Raspberry PI que identificará quando números
elevados de requisições por segundo forem solicitadas ao servidor por um mesmo host.
Logo, impedirá novas requisições do host identificado e com isso, bloquear a negação
de serviço do sistema, mantendo a capacidade computacional do servidor principal.
Utilizamos o Mod_evasive para o tratamento dos ataques em um servidor apache,
configurado em sua última versão, apache 2.5. Que foi instalado em um Raspberry PI,
com um sistema operacional raspbian-jessie-lite, kernel versão 4.4, baseado no Linux
Debian Jessie. Na utilização do Mod_evasive como ferramenta de defesa obtivemos os
seguintes resultados: Para até cem mil requisições houveram cerca de seis respostas do
servidor. Os mesmos testes foram realizados com até um milhão de requisições,
havendo dessa vez cerca de apenas quatro respostas do servidor, e assim, o host foi
novamente bloqueado. Utilizando o Raspberry PI como "filtro" de requisições para o
servidor, existe um servidor Apache que apenas identifica requisições e redireciona ao
serviço. Através disso não foi observado perca de poder computacional pelo servidor
principal, via DDoS até um milhão de requisições, mostrando a efetividade de nossa
ferramenta contra esses ataques.

Palavras-chaves: Ataques DdoS, Ferramentas de defesa, Mod_evasive, Servidor Web.
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REMOVEDOR DE CASCAS DE OVO DE CODORNA E SUPLEMENTO DE
CÁLCIO
LAYANE BEATRIZ SILVA DE MORAES1; MILENA LIMA DE MENDONÇA1;
MÔNICA PATRÍCIA DE FRANÇA SILVA2
(saviotecnologo@gmail.com)
IFRN- Campus Santa Cruz

Com base nas informações construidas no decorrer das pesquisas, analisamos um
problema relacionado no tempo gasto na remoção das cascas dos ovos de cordona, um
trabalho que antes levava muito tempo para ser realizado e que agora encontramos uma
alternativa viável para essa questão. Não só isso, mas o nosso projeto também utiliza as
cascas destes ovos que são riquíssimas em vários minerais, inclusive o Cálcio (Ca) para
a elaboração de um adubo que benificiará solos com baixa concentração do cálcio e ainda
equilibrará o PH da região onde o adubo for colocado, isso contribui para o crescimento
da planta, pois com um solo muito ácido ela não irá se desenvolver, além disso, existe
um ciclo; se o lugar onde a planta está for rico em vários minerais ela irá absorver-los,
quando os animais se alimentarem irão ingerir um alimentação mais rica, o que irá suprir
suas necessidades, a vaca por exemplo, precisa de muito cálcio por causa da produção do
leite e da gestação do bezerro. Atráves destes conhecimentos iremos utilizar o laboratório
de Biologia para fabricar esse pó, o processo é o seguinte: primeiro desidratamos as
cascas, (esse processo pode ser realizado até colocando-as ao sol), depois disso é só
tritura-las e leva-las ao laboratório para fazermos uma análise do material, só então o pó
será testado para comprovar-mos a sua eficiência. O equipamento que descascará esses
ovos foi projetado através das pespectivas de dimencionamento do ovo, sendo elas: peso
do ovo (gramas) e sua espessura (milímetros). Sua estrutura mecânica é configurada para
descascar em média 10 ovos em aproximadamente 15 segundos , sendo ele o protótipo
do equipamento. Os movimentos de rotação (RPM) serão realizados manualmente através
de uma correia e os cilindros se movimentarão um anti-horário em relação ao outro,
assim realizará o trabalho com eficiência e através disso, alcançaremos o objetivo
conforme o esperado. Dessa forma, iremos economizar tempo podendo ter uma produção
ainda maior, e iremos aproveitar algo que antes não tinha nenhuma utilidade para um fim
benéfico.

Palavras-chaves: (Equipamento, Dimensionamento, Peças, Ovo, Cálcio.)

IV MOSTRA TECNOLÓGICA | II SECITEX

2586

SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA PARA A REDUÇÃO DE
ACIDENTES EM RODOVIAS
JAIDSON R. P. PEIXOTO1; ANTÔNIO P. F. DE HOLANDA1
(juliano.costa@ifrn.edu.br)
1

Instituto Federal do Rio Grande do Norte -IFRN-campus Mossoró

Esse projeto se iniciou com a ideia de diminuir acidentes nas rodovias brasileiras,
através de um sistema de controle com sensores e um atuador que possibilitam maior
segurança para todos os usuários de transito. Neste contexto, objetiva-se um modo
eficiente de impedir o uso de bebidas alcoólicas quando relacionadas à condução de
veículos, por meio de um sensor, modelo MQ-3, capaz de detectar concentrações de
vapores de álcool entre 10 e 1000 ppm e a atuação de um relé de modo a impedir a
condução do motorista estando sob o efeito do álcool, através da abertura do positivo da
alimentação vinda da bateria. Além disso, buscou-se oferecer uma maior segurança para
os usuários dos meios de locomoção diários. Nesta etapa do sistema, está prevista uma
maior segurança em ultrapassagens, por meio de um sensor ultrassônico, modelo HCSR04, que, acoplado à lateral dos retrovisores externos, indicarão a distância do
automóvel com relação ao que está sendo ultrapassado. Incluindo também, um sensor
ultrassônico localizado no pára choque dianteiro, que indicará a presença de obstáculos
nas rodovias possibilitando maior confiabilidade na estradas, especialmente, para
aqueles que estiverem dirigindo à noite.
Palavras-chaves: Redução de acidentes de trânsito, confiabilidade no trânsito, sensor
detector de nível de álcool MQ3, sensor ultrassônico HC-SR04
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BENGALA ELETRÔNICA
CONCEIÇÃO DE MARIA BEZERRA DE MELO1; MARIA JULIANA DA SILVA
ROCHA2; CAIO FELIPE DE ARAÚJO MELO3.
(lennedy.soares@ifrn.edu.br)
1

IFRN, 2IFRN, 3IFRN.

A iniciativa de criar o referido projeto surgiu a partir de uma análise feita sobre a
presente situação que os deficientes visuais enfrentam, tendo em vista os problemas
sociais que ocorrem na sociedade em relação aos mesmos, como a escassez de
acessibilidade, falta de inclusão social e a insegurança para transitar na rua. Com o
intuito de amenizar esses contratempos, foi criada a “Bengala Eletrônica” que tem como
finalidade, ajudar na locomoção dos deficientes visuais, alertando-os de possíveis
colisões em obstáculos que estejam na altura do seu tronco e facilitar a acessibilidade
destes indivíduos, que na maioria das vezes, vivem presos em suas residências pelo fato
de não haver a oferta de acessibilidade para que eles possam trafegar na rua com
segurança. Segundo o senso do IBGE 2014 a cidade de Santa Cruz contém 104 cegos,
1427 pessoas com grande dificuldade visual e 6340 pessoas com alguma necessidade na
visão. Através da “bengala eletrônica” pretende-se viabilizar a inserção deles na
sociedade e assim, diminuir os problemas causados pela falta de acessibilidade. A
bengala eletrônica emite um sinal vibratório na mão do deficiente visual sempre que
identifica algum obstáculo a sua frente. Entre os componentes eletrônicos introduzidos
na bengala, há o sensor sonar que é um componente ultrassônico que opera por
variações na velocidade do som. Os sinas ultrassônicos emitidos são de 40 Khz, que é
acima da capacidade de audição do ouvido humano, que é de 20 Khz. Na bengala o
Sonar é responsável por detectar obstáculos através da emissão de ondas de som e
calculam o intervalo de tempo entre a emissão e a reflexão do sinal recebido de volta ao
sensor para determinar a distância ao objeto, atua em uma distância de até quatro metros
e com um ângulo de detecção de noventa graus. Para se obter uma melhor noção do
quão útil é a bengala, foram realizados testes com quinze alunos do IFRN/SC não
portadores de deficiência visual, onde eles eram submetidos a percorrer um caminho em
formato de labirinto que continha alguns objetos espalhados (bolsas, latas de lixo,
cadeiras, etc.), os quais eles deveriam desviar. Esta bengala também foi disponibilizada
para que deficientes visuais a utilizasse, para que eles pudessem confirmar a utilidade da
mesma, uma vez que este equipamento foi idealizado especificamente para os mesmos.
Segundo eles, o equipamento é de suma importância para ajudá-los no dia a dia, uma
vez que não possuem o órgão visual e necessitam de algum equipamento ou de uma
pessoa que os guiem para ajuda-los no deslocamento. Os deficientes visuais fizeram
questão de externar as suas maiores dificuldades no cotidiano, entre elas estão:
inconsciência das pessoas, pois elas “atropelam” e esbarram diversas vezes neles; A
falta de respeito, pois as pessoas que enxergam normalmente não têm paciência com os
cegos, uma vez que eles não andam rápido, pois tem que ir localizando barreiras
presentes no caminho com o auxílio do tato ou da bengala comum.
Palavras-chaves: Acessibilidade, inclusão, cegos, autonomia.
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CDA: UM APLICATIVO MÓVEL PARA CONTROLE DE ALIMENTAÇÃO
SABRINA GABRIELLE1; FERNANDA GUILHERME1; CARLA EDUARDA1;
DANIEL SANTOS1
(daniel.santos@ifrn.edu.br)
1

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

Instituições de Ensino frequentemente dispõem de um Programa de Alimentação para
os seus alunos que residem em cidades próximas, distantes ou na mesma localidade da
instituição que estudam, uma vez que os mesmos necessitam de auxílio refeição para
executar atividades estudantis no contra turno. Após realizar entrevista com o setor
responsável pelo Programa de Alimentação em nosso campus, observamos a dificuldade
que o setor enfrenta diariamente para gerenciar a quantidade de refeições fornecidas.
Atualmente, esse gerenciamento vem sendo realizado por meio de listas manuais, com
pouco ou nenhum controle sobre quais e quantos alunos receberam o recurso. Pensando
em solucionar tais problemas enfrentados diariamente, desenvolvemos um aplicativo
móvel para a plataforma Android, denominado de CDA (Controle de Alimentação), que
permite automatizar o processo de solicitação, acompanhamento e confirmação da
alimentação dos estudantes. Para isso, o CDA disponibiliza três módulos: Estudante,
Professor(a) e Assistente Social. Para funcionar o CDA necessita de uma conexão sem
fio para se conectar, por meio da tecnologia de Web Services, ao servidor web Tomcat
responsável por realizar consultas ao banco de dados MySQL. O aplicativo possibilita
que o Professor(a) ou a Assistente Social gere um código de solicitação único para cada
tipo de refeição, o qual será disponibilizado para os estudantes, que poderão confirmar a
refeição solicitada. Após isto, os estudantes acompanharão a avaliação da solicitação
para o tipo de refeição pretendida para cada dia. Por sua vez, o módulo da Assistente
Social permitirá que a responsável pelo Programa de Alimentação avalie todos os
pedidos de alimentação pendentes, sendo enviadas notificações aos alunos cujas
solicitações tenham sido aprovadas, confirmando assim a refeição para determinada
data. Adicionalmente, o Professor e a Assistente Social ainda poderão cancelar a
solicitação até 24 horas antes da data marcada para a refeição. Como resultados da
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utilização do aplicativo, espera-se melhorar o gerenciamento dos recursos disponíveis
para o Programa de Alimentação dos estudantes do campus, uma vez que próprio
aplicativo impedirá que um estudante tenha seu nome em mais de uma lista para um
mesmo tipo de refeição. Desse modo, o responsável pelo setor poderá planejar a
quantidade de refeições diárias, semanais, mensais e anuais que serão fornecidas na
instituição. Por fim, a utilização do aplicativo implicará em uma redução gradativa do
impacto ecológico causado pelo uso de folhas de papel.
Palavras-chaves: Aplicativo, Controle de alimentação, solicitação, acompanhamento.
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DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE CONTRAÇAO DOS SOLOS COM O
MÉTODO DA PARAFINA
Valteson da Silva Santos1; Lara Sabrina Carlos Bezerra da Costa1;
João Paulo da Silva Liberalino1
(Valteson.silva@ifrn.edu.br)
1

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia

Segundo o Instituto Blacksmith (ONG norte americana) em seu relatório The World’s
Worst Pollution Problems - 2012, o mercúrio é o segundo maior poluente, ao se
considerar o número de pessoas atingidas no planeta. Em decorrência disso, há um
esforço global para redução do uso do metal. O mercúrio é utilizado nos laboratórios de
mecânica dos solos por ser um líquido de alta densidade, que não dissolve nem
desassocia torrões de solo. Desta forma ele pode ser usado tanto para medir com
precisão o volume interno de recipientes irregulares como o volume de corpos sólidos,
como prescreve a norma DNER-ME 087/94, que trata dos fatores de contração dos
solos. O presente trabalho tem o objetivo de estudar através de análise laboratorial a
viabilidade da substituição do método do mercúrio, referido norma DNER-ME 087/94 e
na NBR 7183 (cancelada), pelo método de impermeabilização de torrões de solo com
parafina no ensaio de determinação do limite de contração dos solos. O método da
parafina consiste em impermeabilizar um torrão de solo e determinar seu volume
através de pesagem hidrostática com submersão em água.
Foram realizados os seguintes ensaios em duas amostras: Granulometria,
Densidade real; Limite de Liquidez; Limite de plasticidade e Limite de contração com a
parafina. Objetivou-se que esta pesquisa mostrasse viabilidade na utilização da parafina
como substituta do mercúrio na determinação do limite de contração. Entre os
benefícios provocados por essa substituição, destacam-se: a redução do risco a saúde
dos laboratoristas provocado pela exposição ao mercúrio, colaboração com o acordo
global de redução do uso do mercúrio e facilidade de execução do ensaio visto que a
parafina é um material não tóxico que não carece de controle ambiental.
Para cada amostra de solo foram moldados 16 corpos de prova cujos volumes
foram aferidos diariamente com o método do paquímetro e com o método da parafina
durante 10 dias, a medida que perdiam umidade e retraiam. A aferição do método da
parafina foi feita através de comparação com o método de determinação do volume de
peças de concreto irregulares por pesagem hidrostática no ensaio de absorção do
concreto, proposto pela NBR 9778.
Os resultados obtidos permitem concluir que o método da parafina fornece
valores mais precisos que o método do mercúrio, uma vez que as medições do método
do mercúrio tem precisão de 0,5 g enquanto as medições do método da parafina tem
precisão de 0,01 grama. A exatidão do método é estatisticamente igual à do método de
determinação da absorção do concreto endurecido.

Palavras-chaves: (Pesagem hidrostática; Limite de Contração; Parafina; Mercúrio)
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MINHA CESTINHA – UM APLICATIVO PARA CONSULTA DE PREÇOS
ANA TALITA PEREIRA SILVA1; LÚCIA EMANUELLY S. DE CARVALHO1;
RAYSSA LAYANNE DA S. ROQUE1; DANIEL SANTOS1
(daniel.santos@ifrn.edu.br)
1

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

Com os avanços tecnológicos dos últimos anos, os smartphones têm sido utilizados
pelas pessoas para auxiliá-las na realização de diversas tarefas simples do cotidiano,
como, por exemplo, a realização de compras de produtos em supermercados, farmácias,
lojas de conveniência, nas quais o controle do que está sendo adquirido e do que está
sendo gasto é realizado de forma manual. Neste contexto, o objetivo deste projeto é
facilitar a atividade de compras realizadas pelo usuário, ao automatizar tais atividades,
de modo que o usuário tenha a noção de quais produtos estão sendo adquiridos e quanto
já está sendo gasto naquela compra antes de chegar ao caixa. Para isso, foi desenvolvido
um aplicativo móvel para a plataforma Android, denominado “Minha Cestinha”, que
permite aos usuários transformarem seus smartphones em uma cestinha de compras
móvel e, com isso, gerenciarem os produtos adquiridos e realizarem um
acompanhamento dos gastos em tempo real. Para utilizar o aplicativo, o usuário realiza
o download do aplicativo “Minha Cestinha”, a partir do site desenvolvido e, em seguida,
realiza a configuração do mesmo para a sua primeira utilização. O aplicativo “Minha
Cestinha” necessita de uma conexão sem fio para se conectar, por meio da tecnologia de
Web Services, ao servidor web Tomcat, que é responsável por obter as informações dos
produtos salvas no banco de dados MySql. O aplicativo permite que o usuário crie listas
de compras personalizadas (cestinhas) e gerencie os produtos adicionados às mesmas.
Para adicionar, remover ou consultar um produto, o usuário utiliza a câmera do seu
dispositivo móvel para ler o código de identificação única do produto. Neste momento,
o aplicativo permite que o usuário visualize as informações sobre os produtos, tais como
o preço e a quantidade de cada item. Além de sempre visualizar o valor total da compra
até aquele momento. Como resultados obtidos, o aplicativo “Minha Cestinha” permite
que cada usuário crie cestinhas personalizadas e gerencie os produtos existentes em
cada cestinha. Além disso, o aplicativo também permite que cada usuário compartilhe as
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informações sobre os preços e locais de onde os produtos foram adquiridos com os
demais usuários do sistema. Desse modo, antes de ir às compras, o aplicativo permite
que os usuários recebam recomendações de quais são os locais mais baratos para
comprar os produtos de seu interesse.
Palavras-chaves: Aplicativo Android, Gerenciamento de Compras, Controle de Gastos.
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CISTERNA INTELIGENTE: DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVO PARA
INSPECIONAMENTO E CONTROLE DO NÍVEL HÍDRICO E POTENCIAL
HIDROGÊNICO DA ÁGUA DA CHUVA, COLETADA E ARMAZENADA.

EDUARDA DE OLIVEIRA SOUZA¹; GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA¹;
PEDRO HENRIQUE CASTRO¹
(marcelo.varela@ifrn.edu.br)
¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
Haja a vista que a água é um bem essencial para a vida, no entanto é limitada na
natureza, soluções com destino a preservação e, pelo emprego mais adequado da
utilização dos recursos hídricos, são relevantes na atualidade. No presente é registrado o
crescimento progressivo de fontes poluídas somado a pouca disponibilidade e a falta de
conscientização da população sobre como usá-la, fatores que tornam-na cada vez mais
escassa. Dentre esses problemas, os que podiam ter solução, com o auxílio tecnológico,
eram os de orientar a população sobre o uso correto da água que se tem disponível,
como a água da chuva e proporcionar um controle sobre o seu armazenamento. Por
consequência, foi buscado desenvolver um dispositivo capaz de monitorar o nível e a
qualidade da água armazenada em uma cisterna. Assim sendo, o problema de
disponibilidade da água seria reduzido, pois com o incentivo tecnológico buscar-se-ia
pela construção de reservatórios d’água da chuva. Além disso, com o dispositivo é
possível analisar a qualidade da água, com o propósito de escolher sua melhor forma de
uso, para fins de cunho potáveis ou não potáveis. A curto prazo, se teve como objetivo o
desenvolvimento do sistema de monitoramento, assim chamado o protótipo composto
pelo software aliado aos sensores que recolhem os dados do tanque de armazenamento
de água. Ou seja, em um período de oito meses foi desenvolvido uma vinculação do
programa com sensores, para medirem o nível e o potencial hidrogênico da água.
Contudo, se visualiza a criação do protótipo de monitoramento como uma partida
efetiva para com o os objetivo do IFRN, campus Parnamirim. Principalmente no campo
da exigência do desenvolvimento tecnológico e pesquisa científica. Porque é um projeto
que pode ir além das barreiras do Instituto, que possa chegar a comunidade, ao
município, Parnamirim e ao estado, Rio Grande do Norte. E isso deve ser considerado
como um objetivo a mais, já que a intenção do desenvolvimento como um todo é buscar
combater o desperdício de água potável em fins não potáveis. Para que a água que está
disponível para a população não fique escassa. Visualizando o desenvolvimento de
sensores capazes de monitorar o estado da água, se tem em mente o uso de materiais
comuns, mas não menos importantes, na eletricidade e eletrônica, que permitam a
construção de tais sensores. Dentre esses materiais utilizados, podem ser listados os
resistores, que auxiliam no controle da passagem de corrente; os diodos transmissores
de luz (LED), que, através dos sinais de luz, contribuem para a visualização dos níveis
da água; o Arduino UNO, uma placa de prototipagem eletrônica imprescindível para a
comunicação entre circuito e computador. Além de componentes físicos, se dispõe de
um sistema de controle supervisório, chamado ScadaBr, que, integrado ao Arduino,
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proporciona a melhor visualização dos dados pelo usuário, reproduzindo tudo
graficamente na tela de seu dispositivo. Tendo em vista os problemas da pouca
disponibilidade de água e o mal uso da mesma, o projeto tinha como objetivo o
desenvolvimento de dispositivos para monitoramento da água. Esses dispositivos
contariam com sensores que recolhem os dados do tanque de armazenamento de água.
Após esse processo de construção dos sensores de medição do nível e potencial
hidrogênico da água, o protótipo para a divulgação como projeto de pesquisa e
inovação, visando a sustentabilidade, para o meio científico, foi feito com sucesso.
Futuramente, pretende-se implantar no IFRN - Campus Parnamirim, como forma de
incentivar o campus a construir uma cisterna, para captar a água da chuva e com isso,
fiscalizar e assegurar o grau de “neutralidade” da água que é utilizada pelo campus.

Palavras-chaves: Água, cisterna, sensores, Arduino.
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EU AQUI! – UM APLICATIVO MÓVEL PARA CONTROLE DE
FREQUÊNCIA
ANA LOYSE DE SOUZA MEDEIROS1; CAMILA RODRIGUES2; JERÔNIMO
JAIRO SILVA DE ARAÚJO3
daniel.santos@ifrn.edu.br
IFRN

Em um mundo cada vez mais permeado pelas novas tecnologias, são criadas as mais
variadas possibilidades de inovações. Tendo em vista que realizar a frequência dos
alunos é algo corriqueiro na vida de um Professor e, que cada um deles possui várias
turmas e, cada turma, sua própria chamada, isto gera um acúmulo de papéis no qual o
professor lida diariamente. Tais papéis, que outrora resultavam em um aglomerado de
pilhas e mais pilhas, hoje podem ser facilmente compactados e armazenados em um
servidor web. Além disso, há uma perda do tempo disponível, já que em algum
momento o docente interrompe a aula para realizar a chamada. Pensando nesses
problemas, várias formas de soluções surgem visando facilitar a vida do professor,
para tornar tudo o mais prático possível, o papel é substituído pelo celular e o autor da
chamada passa ser o próprio aluno. O projeto trata-se do desenvolvimento de um
aplicativo móvel, denominado “Eu Aqui!”, que busca facilitar o processo de registro
de frequência durante as aulas nos laboratórios de Informática, visando menor perda
de tempo possível. Para isso haverá uma inversão de papéis: o aluno passará a registrar
a sua presença durante as aulas utilizando seu smartphone. O aplicativo “Eu Aqui!”,
que atualmente é direcionado para smartphones que possuam o sistema operacional
Android, será baixado e utilizado pelo aluno. Ao utilizar o aplicativo, o aluno irá
configurar sua conta fornecendo sua matrícula (previamente cadastrada pelo
Coordenador de Curso), que será automaticamente associada com o IMEI do
dispositivo móvel do usuário em questão. Depois de configurado, o aluno terá acesso
às funcionalidades do aplicativo e, caso esteja em horário de aula, a opção de registrar
a frequência estará habilitada. Desse modo, o aluno poderá confirmar sua presença
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apontando a câmera do aplicativo para um código QR gerado dinamicamente pelo
Professor e que será exclusivo para cada aula. As informações registradas utilizando o
aplicativo serão enviadas por meio de um Web Service e serão armazenadas
remotamente em um Servidor Web contendo um banco de dados MySql, tornando-se
disponível para consulta por parte do Professor da disciplina. O sistema conta também
com um módulo Web para Professores, Coordenadores de Curso e setor Pedagógico.
Todos os dados armazenados estão disponíveis para visualização por parte do
Professor em um sistema Web, que contém um módulo de consulta, denominado de
“Módulo de Gestão”. Caso o usuário do sistema seja um Coordenador de Curso, este
terá o privilégio de pré-cadastrar os novos alunos do curso e visualizar as informações
da frequência dos alunos. Por sua vez, caso o usuário do sistema seja um Professor,
este poderá registrar novas aulas, onde tal função irá gerar o código da aula que ficará
disponível por meio do código QR específico e será visualizado na tela dos
computadores dos alunos. Por fim, o Professor, Coordenador do Curso e o setor
Pedagógico do campus poderão consultar a presença ou ausência dos alunos por data
específica ou visualizar todas as faltas de uma determinada turma até a presente data.
O aplicativo encontra-se em fase final de testes e como resultados esperados da
utilização do “Eu Aqui!” tem-se o seguinte: O professor poderá utilizar quase todo o
tempo da aula para expor o conteúdo e realizar exercícios práticos em laboratório
(otimização do tempo da aula) e o Coordenador de curso e o setor Pedagógico terão
ciência, em tempo real, de quais alunos não estão assistindo as aulas ou que estão com
problemas de faltas nas disciplinas de laboratório.

Palavras-chaves: Frequência, facilitar, laboratório, smartphone.
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QR CONFERE: UM APLICATIVO MÓVEL PARA CONFERÊNCIA DE
PATRIMÔNIOS
ALLINNE INDIANARA ARAUJO HORTENCIO1; IANCA ROSALINA ALVES DE
OLIVEIRA1; RITA DE CÁSSIA DA COSTA SILVA1; DANIEL BRUNO ALVES
DOS SANTOS1.
(daniel.santos@ifrn.edu.br)
1

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

A conferência de patrimônio constitui-se numa importante e difícil tarefa na
administração de material, pois suas atividades são executadas em diferentes locais por
órgãos e repartições diversos, o que torna difícil sua fiscalização. Especificamente, foi
observado que o processo de Conferência de Patrimônios no âmbito do IFRN – campus
Santa Cruz, vem sendo realizado de forma manual, fazendo com que essa atividade
torne-se extremamente lenta de ser executada e de difícil gerenciamento por parte do
setor responsável. Neste contexto, o objetivo deste projeto é automatizar o processo de
Conferência de Patrimônios, no âmbito do IFRN – campus Santa Cruz, de modo que tal
processo seja executado de uma forma rápida e prática. A fim de atender a esse
objetivo, foi desenvolvido um aplicativo móvel para a plataforma Android, denominado
de “QR Confere”, utilizando a linguagem de programação Java. O aplicativo está
disponível por meio de um web site, onde pode ser baixado. Para utilizá-lo é preciso que
o usuário (denominado de “conferidor”) tenha uma conta para fazer autenticação. Caso
o mesmo não tenha uma conta, poderá criar uma no setor responsável no campus e
depois executar o aplicativo em seu dispositivo móvel com sistema Android. Como
funcionalidades disponíveis no aplicativo, o “conferidor” terá a sua disposição às listas
dos patrimônios disponibilizados em cada espaço físico do IFRN – campus Santa Cruz,
além de poder visualizar um histórico das conferências de patrimônio realizadas
anteriormente. Todas as informações são obtidas ou enviadas pelo aplicativo por meio
de conexão remota com um Web Service, implantado em um Servidor Web rodando
Apache Tomcat, que constitui o módulo Web do “QR Confere”. O módulo web por sua
vez se conecta com um banco de dados MySql, onde estão armazenadas as informações
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sobre os patrimônios existentes no campus Santa Cruz. O processo de conferência de
patrimônios funciona da seguinte forma: Antes de entrar em um local físico do campus,
o “conferidor” seleciona o local e visualiza todos os patrimônios cadastrados para
aquele local. Em seguida, o “conferidor” se dirige a um patrimônio e utiliza a câmera do
dispositivo móvel para ler o número do tombo daquele patrimônio. Neste momento, o
“conferidor” visualiza as informações cadastradas sobre o tombo e informa o seu status
(não conferido, presente no local, ausente ou danificado), além de poder entrar com
informações adicionais, no campo “observações”. O processo anterior é repetido até que
não restem mais patrimônios a serem conferidos em cada local visitado. Como
resultados, espera-se que com a utilização do aplicativo “QR Confere”, o processo de
conferência de patrimônio torne-se mais ágil, facilitando a conferência de patrimônio
nas instituições ou órgãos que vierem a utilizar o aplicativo.

Palavras-chaves: Aplicativo Android, automatização, conferência de patrimônios.
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APLICATIVO TURÍSTICO WORLD GEOGRAPHY
GLEISON DE SOUZA SÍLVA1; HIANCA MAIRA AZEVEDO RODRIGUES1;
RANNA RAABE FERNANDES DA COSTA1; DANIEL BRUNO ALVES DOS
SANTOS1
(daniel.santos@ifrn.edu.br)
1

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

Na maioria das viagens realizadas atualmente, as pessoas buscam conhecer lugares
específicos, como museus e restaurantes, ou procuram locais indicados por alguém.
Porém, quando não conhecem o local de destino, há a dificuldade em se obter acesso às
informações daquele local de maneira prática e rápida. Neste contexto, foi desenvolvido
um aplicativo para a plataforma Android, denominado “World Geography”, que
possibilita ao visitante ou turista obter acesso às informações acerca dos locais visitados
em tempo real. Para realizar tal objetivo, foi utilizada uma solução tecnológica, onde um
dispositivo móvel, executando o Sistema Operacional Android, conectado a uma rede
sem fio se comunica com um Servidor Web Tomcat, por meio da tecnologia de Web
Services, e realiza requisições a este módulo web a fim de obter informações que estão
salvas no banco de dados MySql. É importante destacar que o sistema desenvolvido
permite a recuperação de informações previamente fornecidas pelos demais usuários do
aplicativo acerca do local onde ele se encontra, tornando-o assim um aplicativo
colaborativo. Ademais, o aplicativo também permite que o próprio usuário forneça
novas informações acerca do local. O funcionamento do aplicativo se dá da seguinte
forma: após a criação de uma conta, o usuário visualizará marcadores customizados em
um mapa, que representam categorias pré-definidas (restaurantes, zoológicos, museus,
dentre outros) de locais de interesse que estão próximos de sua posição geográfica. Em
seguida, ele poderá realizar o check-in do local que está sendo visitado, podendo
colaborar com uma melhoria na experiência dos demais usuários, ao compartilhar
informações como fotos, vídeos, uma avaliação do local e fornecer dicas de outros
lugares a serem visitados a partir daquele ponto. Para estimular a utilização do
aplicativo por parte dos usuários, de uma forma lúdica, o aplicativo utiliza aspectos de
jogos (gamificação), onde o usuário pode conquistar determinados prêmios, tais como
troféus, diamantes, dentre outros; de acordo com metas estabelecidas para serem
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recebidos tais prêmios. Por fim, como resultados esperados, espera-se que com o uso do
aplicativo “World Geography”, os usuários possam conhecer os pontos turísticos de
determinado local e adicionar outros com extrema facilidade, utilizando uma interface
gráfica de fácil uso e agradável.
Palavras-chaves: Aplicativo Android, check-in, pontos turísticos, gamificação.
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ARE – ANALISADOR DE REDE ELÉTRICA
MARCOS VINÍCIUS DE LIMA MIRANDA1; MATHEUS ONOFRE FIALHO1;
RODRIGO LOPES BARRETO2
(barreto.rodrigo@ifrn.edu.br)
1

Instituto Federal de Ciências e Tecnologias do Rio Grande do Norte, Campus Santa
Cruz

O projeto baseia-se em um dispositivo que tem a finalidade de analisar a tensão,
corrente e potência que se passa naquele local onde foi instalado, usando dessas
informações para fazer os cálculos de kW/h e R$ de acordo com a tarifa da
concessionária. Possibilitando assim ao usuário maior controle sobre os seus gastos. O
trabalho é desenvolvido através das seguintes etapas: a primeira etapa consiste em medir
os valores da corrente e tensão, usando sensores para cada um deles e podendo
visualizá-las em forma de gráfico com a ajuda do Osciloscópio. A segunda etapa é na
qual faz a maior parte da programação para fazer cálculos, utilizando o Arduino, usando
a linguagem de programação C para que possa calcular esses valores e transformar em
potência ativa, reativa e aparente, calculando assim os gastos da casa. E a terceira etapa
é a de fazer com que essas informações interajam com o usuário através do dispositivo
móvel ou display de LCD. Como resultado esperamos que o usuário de formal geral
possa controlar melhor seus gastos, com a ajuda das funções fornecidas pelo dispositivo
como: Ajustar o tempo do dispositivo, para que o usuário saiba as informações de
quanto ele está gastando ou gastou, podendo ser exibido os dados do mês, semestre e até
mesmo do ano; programar a hora em que deseja desligar toda a energia da casa, durante
certo período d
o dia, da semana ou mês. Sendo de fácil acesso ao usuário, para que ele possa ajustar as
configurações da forma que desejar. Esse projeto irá possibilitar o uso da energia
elétrica de forma mais econômica e sustentável, evitando gastos elevados com relação à
energia consumida, além de contribuir com meio ambiente, fazendo com que seja
retirada menos matéria prima da natureza.

Palavras-chaves: Energia, usuário, gasto, dispositivo.
1
2
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SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA ANÁLISE SENSORIAL

1

João Pedro Vieira de Oliveira Limão1; Ítalo Epifânio de Lima e Silva2;
Instituto Federal de Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte, 2Instituto Federal
de Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte

A análise sensorial é definida como uma disciplina científica para evocar, medir,
analisar e interpretar reações das características de alimentos e materiais (DUTCOSKY,
2013). Essa técnica reúne provadores que avaliam amostras de alimentos, avaliando-as,
gerando números palpáveis sobre a aceitação, ou não, do produto, simulando um
potencial mercado consumidor. A relevância desse estudo se deve ao fato de não haver,
no mercado, ferramentas específicas que auxiliem os fabricantes a terem feedback sobre
seus produtos, tornando mais difícil e demorado o aprimoramento dos mesmos. Por falta
de opções tecnológicas, os desenvolvedores sensoriais acabam utilizando métodos
antiquados para aplicar a análise, pois, ao fazerem uso de papel e caneta, as informações
reunidas ficam sujeitos a danos físicos e consequentemente perda de dados, além disso,
ao passar as informações do papel para o computador podem ocorrer erros humanos
gerando inconsistência à pesquisa. Assim, esse trabalho tem como objetivo abstrair a
parte manual do processo por meio do desenvolvimento de uma aplicação web para
suprir as necessidades dos usuários. O site permitirá aos fabricantes cadastrar suas
análises para que os provadores possam avaliar através de um celular, tablet ou
computador, posteriormente os dados gerados serão trabalhados através de gráficos, que
ilustrarão a aceitabilidade do produto. A metodologia utilizada durante na pesquisa é
interdisciplinar, teórico-prática, documental e qualitativa. Para o desenvolvimento do
site foram utilizados o framework Django, baseado na linguagem de programação
Python, e o Bootstrap, uma aplicação front-end (Client-side) que auxilia na produção da
camada de visualização do programa, além do MySQL para a persistência de dados,
consulta e trabalho dos dados. Como resultado da pesquisa obteve-se um sistema capaz
de auxiliar os fabricantes em suas análises sensoriais, abstraindo partes dispendiosas do
processo.
Palavras-chaves: Análise Sensorial, Informática, Automação, Alimentos.

DUTCOSKY, S. D. Análise sensorial de alimentos. [S.1]: Champagnat, 2013 (Coleção Exatas).
ISBN 978-85-7292-303-3.
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TETRIS CHEMISTRY - UMA ABORDAGEM TETRIS PARA O ENSINO DE
QUÍMICA ORGÂNICA
CARLOS DIEGO F. DA ROCHA a; FRANCISCARLOS MONTEIRO MAIA a;
AYLA MÁRCIA CORDEIRO BIZERRA a; LUIZ FERNANDO VIRGÍNIO DA
SILVA a; DEMETRIOS A M COUTINHO a;
ayla.bizerra@ifrn.edu.br, fernando.virginio@ifrn.edu.br, demetrios.coutinho@ifrn.edu.br
1

Instituição Federal do Rio Grande do Norte – IFRN - Campus Pau dos Ferros

Nos últimos anos a utilização de jogos e atividades lúdicas em ensino de química tem
crescido. Os jogos desenvolvem por si só diversas habilidades como interpretações,
interação, comunicação e estimula o usuário a resolução de problemas. Diversos temas
na área de química podem ser explorados com o auxílio de jogos didáticos,
proporcionando situações de aprendizagem que eram restritas, por exemplo, a softwares
caros. Nesse contexto, este trabalho apresenta o desenvolvimento do jogo Tetris
Chemistry, que tem como finalidade ser utilizado como ferramenta facilitadora de
aprendizagem na construção de estruturas de compostos orgânicos. Para a versão inicial
do jogo optou-se pelo sistema operacional Android, devido sua grande popularidade. O
jogo consiste basicamente pelas regras parecidas com a do Tetris, onde as peças que
cairão são as moléculas que o usuário irá manipular para formar os compostos
moleculares. Para cada molécula orgânica montada corretamente, sua pontuação
aumentará e subirá o nível de dificuldade do jogo, trazendo uma nova fase com novas
moléculas mais complexas. Para isso, o jogador precisará ter noções básicas de química
orgânica - regras de nomenclatura de hidrocarbonetos. O aplicativo destina-se a alunos
do ensino médio, especialmente aqueles que cursam o 3º ano ou que já tenham cursado
a disciplina de química orgânica. Com este jogo espera-se poder facilitar a
aprendizagem dos alunos sobre as regras de nomenclatura de compostos orgânicos, bem
como, auxiliar na compreensão e construção de fórmulas moleculares orgânicas. São
poucas as ferramentas disponíveis para auxílio de aprendizagem nesse tipo de conteúdo.
Então, toda e qualquer ferramenta que trabalhe nesse sentido, já é uma inovação a ser
utilizada como ferramenta no processo de ensino aprendizagem. No desenvolvimento
do jogo utilizou-se das plataformas de desenvolvimento de jogos: Unity 3D,
Monodevelop. A linguagem adotada foi o C#, empregando algumas técnicas especificas
de programação como: Estrutura de dados e Buscas inteligentes. Para a criação das artes
foram usados os editores de imagens: Photoshop C6 e o Corel Draw. O aplicativo
atualmente encontra-se em desenvolvimento.

Palavras-chaves: Aprendizagem; Química; Jogos; Dispositivos Mobiles.
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MAPEAMENTO E ANÁLISE DOS EFEITOS DO SURTO DA FEBRE
CHIKUNGUNYA NO ANO DE 2016 NO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN

Gênesis da Costa Aquino; Iadson Vinícius da Silva; Maria Eliza Gurgel Fernandes
(mikaelnilton@hotmail.com)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN
Campus Pau dos Ferros
Este projeto de pesquisa trata-se de um estudo dos casos de febre chikungunya no
município de José da Penha/RN no ano de 2016, buscando solidificar informações acerca
da dimensão dessa epidemia, que tomou grandes proporções e acarretou outros problemas
à saúde pública do município, bem como de toda a região. O vírus da Chikungunya
chegou ao Brasil em 2014 e desde então os índices de ocorrência da arbovirose vem
aumentando consideravelmente. Durante meses o posto de saúde e o hospital do
município não suportavam a superlotação causada pela epidemia da febre chikungunya.
Por se tratar de uma doença nova para a região o poder municipal não estava preparado
para o enfretamento otimizado da situação, ou seja, se faz necessário tomar esse ano de
2016 como base, obter o máximo de informações e usufruir de todos os recursos possíveis
a fim de que este problema não volte a se repetir, inclusive, com tamanha intensidade.
Então traçamos como objetivos: auxiliar um planejamento estratégico do município para
o próximo ano, traçar diferentes perfis de como diferentes organismos reagem a doença,
bem como possíveis sequelas ou agravamentos e o desenvolvimento do aplicativo móvel
de suporte à secretaria municipal de saúde. O estudo tem seu ponto de partida em uma
pesquisa documental dos registros de casos oficiais por parte do município, logo em
seguida partindo para uma pesquisa de campo onde foram selecionadas pessoas que
sofreram da enfermidade e que tiveram alguma complicação especial, atípica e/ou
sequelas. Aplicamos questionários também a familiares próximos de pessoas que tiveram
óbitos associados direta ou indiretamente a arbovirose da febre chikungunya. Com uma
base de dados em mãos, trabalhamos essas informações, traçamos padrões e buscamos
criar diferentes perfis para auxiliar no planejamento estratégico do município para o
enfrentamento dessa arbovirose, principalmente no próximo verão (Janeiro-Maio), onde
o número de casos aumenta. De igual modo, para auxiliar nesse enfrentamento,
desenvolvemos um aplicativo móvel para a plataforma Android, através do qual cria-se
um canal aberto e direto entre a gestão municipal e a população. Esta pesquisa, portanto,
apresenta-se como uma ferramenta de auxílio e estudo tanto para o município de José da
Penha quanto para outros da região a fim de que possamos minimizar a extensão do surto
da febre chikungunya nos próximos anos, fazendo com que os municípios estejam de
antemão preparados.

Palavras-chave: Febre chikungunya; Arbovirose; Saúde.
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O FUTURO JÁ ESTÁ AQUI: SISTEMAS AUTOMATIZADOS DENTRO DE
NOSSAS RESIDÊNCIAS.
Rafaela Tavares Martins1; Artur Merlin de Souza Andrade1; Dimas Lopes de Araújo Júnior1
hadley.magno@ifrn.edu.br
1

Instituto Federal do Rio Grande do Norte – Campus Macau

Atualmente está ocorrendo diversas mudanças nos hábitos e costumes da população
mundial, ocasionando assim o isolamento de famílias dentro de suas próprias
residências. Uma preocupação cotidiana da tecnologia tem sido o desenvolvimento de
projetos de sistemas automatizados com o intuito de facilitar a vida dessas pessoas,
atreladas ao conforto, segurança e lazer. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é a
implementação de um sistema de automação residencial. Nesses sistemas, é comum
uma interface de controle a distância, permitindo mobilidade para o usuário do sistema.
Hoje em dia, a interface mais amigável e acessível ao usuário é, sem dúvida, os
smartphones, aparelhos estes que o usuário pode ter acesso e que pode agregar outras
operações além das de controle do sistema de automação residencial. O sistema
proposto foi implementado utilizando a plataforma Arduino Mega e um smartphone
Android. Ao Arduino Mega foram conectados sensores de temperatura e umidade a fim
de medir essas variáveis do ambiente. Sensores de presença também são utilizados para
detectar presença de pessoas em cômodos da casa. Além desses sensores, um conjunto
de relés permitem o acionamento de eletrodomésticos tais como televisores,
ventiladores, etc. Enquanto o Arduino Mega controla os sensores e relés, o smartphone
é usado para controlar o Arduino Mega à distância. Para isso, foi desenvolvido um
aplicativo para smartphone Android que se comunica via protocolo bluetooth com o
Arduino. Esse aplicativo, implementado usando tecnologias web e mobile tais como
HTML5 e Ionic, por exemplo, fornece uma interface para o usuário ser capaz de realizar
operações básicas tais como ligar e desligar eletrodomésticos bem como saber
informações como temperatura e umidade, por exemplo. Além disso, o sistema também
oferece opções mais avançadas como, por exemplo, a criação de cenários. Um exemplo
de cenário, por exemplo, é o horário de dormir onde, com apenas um clique, o usuário é
capaz de apagar todas as luzes da casa e ligar o ventilador para dormir. O sistema foi
testado e validado por alunos e servidores do IFRN – Campus Macau, que
comprovaram que o sistema proposto mostrou-se capaz de implementar as tarefas mais
comuns de automação residencial, alcançando os objetivos iniciais propostos.

Palavras-chaves: Arduino, Domótica, Smartphone.

IV MOSTRA TECNOLÓGICA | II SECITEX

2606

INCLUSÃO DE DEFICIENTES AUDITIVOS NA ROBÓTICA PELO USO DE
VISÃO COMPUTACIONAL
JOSIEL S. DE SOUZA; WENDELL MCCAULAY R. ALVES; DANILO B. MACIEL
weskleymb@hotmail.com

IFRN - Polo Parnamirim

Apesar dos grandes avanços no ramo da robótica e inteligência artificial,
automatizar robôs tem sido um grande desafio para pesquisadores, e a interação dos
mesmos com pessoas com deficiência auditiva tem sido uma tarefa ainda mais difícil.
Incentivar essas pessoas para o meio tecnológico pode trazer resultados bastantes
satisfatórios, tendo em vista que o incentivo pode propor o surgimento de novos talentos.
O objetivo principal desse trabalho é desenvolver algoritmos inteligentes, capazes de
interpretar imagens capturadas por meio de uma câmera em tempo real, e aplicar tomada
de decisão a robôs móveis, proporcionando assim um controle remoto através de gestos.
O uso de bibliotecas OpenCV (Open Source Computer Vision Library) da linguagem
Python, proporcionaram métodos viáveis para o desenvolvimento do projeto, porém,
sendo necessário aperfeiçoamentos e construção de novos métodos, para dar um ganho
mais refinado nos resultados obtidos. Os resultados demonstram a utilização da visão
computacional para o controle de um robô móvel, fazendo uso de captura e processamento
de imagens, para tomada de decisão do robô. Essas imagens, capturadas através de uma
câmera em tempo real, seguem o padrão utilizado na língua brasileira de sinais. Cabe
ressaltar que esse trabalho é parte de um projeto mais amplo, que tem como objetivo o
desenvolvimento de algoritmos inteligentes para o controle de equipamentos robóticos.

Palavras-chaves: (Visão Computacional, Reconhecimento de Padrão, Deficiente
auditivo, libras)
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APLICATIVO LIBRAS IFZN
MOISÉS ABRAÃO SOUSA DE OLIVEIRA1; ANNA RAQUEL DA SILVA
MARINHO1
(gueidson.lima@ifrn.edu.br)
1

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

Como proposta de avaliação final da disciplina Libras I, na modalidade semipresencial,
do curso de Licenciatura em Informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Natal Zona-Norte, o professor responsável
sugeriu a criação de um projeto voltado para o ensino da informática utilizando a
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). A partir daí começamos as pesquisas, e
percebemos que os sites e aplicativos que continham termos da informática eram feitos
por meio de vídeos ou avatars, os quais boa parte são difíceis de serem interpretados por
pessoas leigas devido o sinal ser realizado muito rápido. Selecionamos três deles (um
em vídeos e dois utilizando avatars) para servir como apoio à criação do Libras IFZN,
são eles o Informática em LIBRAS (www.youtube.com/channel/UCYXGlMx xosk7vY
XFbIH5OoA/videos) um canal no Youtube criado por alunos do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), o VLibras (www.vlibras.gov.br) que
é “uma suíte de ferramentas utilizadas na tradução automática do Português para a
Língua Brasileira de Sinais. É possível utilizar essas ferramentas tanto no computador
Desktop quanto em smartphones e tablets” (VLIBRAS, 2016), desenvolvido pela
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação em parceria com a Universidade
Federal da Paraíba e a Universidade Federal de Campina Grande, e o ProDeaf
(http://www.prodeaf.net/) que “é um conjunto de softwares capazes de traduzir texto e
voz de português para Libras - a Língua Brasileira de Sinais - com o objetivo de
permitir a comunicação entre surdos e ouvintes” (PRODEAF, 2016) desenvolvido por
alunos do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Pernambuco
com o apoio e parceria da Wayra Brasil - Telefônica, Microsoft, Sebrae e CNPq.
Portanto, decidimos criar um aplicativo mobile para sistema operacional android,
contendo tanto os sinais do alfabeto quanto dos números representados por meio de
imagens estáticas, e o nosso diferencial seria os termos da informática com o passo a
passo para a sinalização. O Libras IFZN é um aplicativo simples e gratuito.
Pretendemos implementar mais funções e imagens, pois até o presente momento além
do alfabeto e dos números, contém apenas 11 termos da informática, devido o curto
tempo que tivemos para criá-lo, e como dito anteriormente, aprender por vídeo é um
pouco difícil devido os movimentos serem realizados muito rápido, e como estamos
aprendendo a sinalizar agora, entender qual a sequência dos movimentos da(s) mão(s)
requer mais atenção e prática. Entendemos a relevância do nosso projeto,
principalmente por sabermos a necessidade de inclusão digital respeitando as
limitações. Sendo assim, o nosso aplicativo foi pensado também como uma ferramenta
de apoio ao Licenciado em Informática, no processo de inclusão digital e no ensino da
informática.
Palavras-chaves: Libras, ensino, informática, aplicativo
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TEC PULSE – ANÁLISE DE SAÚDE PELO PULSO
LUCIANA MIRELLY GOMES DUARTE1; LAVÍNIA BOTÊLHO DE SENA
AUTOR2; JACKSON MATHEUS DE ARAUJO NUNES3
(pedro.nascimento@ifrn.edu.br)
1

Intituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus
Natal Zona Norte

De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a população
idosa vem crescendo de maneira bastante significativa, muito por causa dos avanços da
medicina, melhor qualidade de vida, entre outros fatores. É visível que existe uma
maior disposição nos idosos à adquirirem doenças e sofrerem lesões decorrentes de uma
queda e isso deve-se a alta prevalência de diferentes doenças presentes nesta população,
associado a diminuição da qualidade das coordenações motoras e equilíbrio corporal,
como também ao processo de envelhecimento, fazendo uma queda, por mais banal que
pareça, podendo trazer consequências graves em diversos aspectos da vida do idoso.
Sabemos que elas apresentam diversos impactos na vida de indivíduo, especialmente
quando estes apresentam uma idade mais avançada, podendo incluir hospitalização,
luxações, e, em casos mais extremos, o óbito. Além das consequências diretas da queda,
os idosos restringem suas atividades devido às dores, incapacidades, medo de cair,
atitudes protetoras de familiares e cuidadores e até mesmo por aconselhamento de
profissionais de saúde. Entretanto o número de óbitos entre esta população vem
crescendo alarmantemente. Podemos dizer que o aumento deste número está atrelado ao
fato desta população ter uma saúde fragilizada e desgastada, porém a questão disso estar
acontecendo não deve ser um fator para diminuirmos os cuidados, pelo contrário, nesta
época da vida é que os cuidados e a atenção precisam ser dobrados. Com base no
referencial teórico e nos conhecimentos adquiridos a respeito de toda a dificuldade
encarada pelo idoso para ter uma vida segura e saudável, viu-se necessário um medida
bastante simples e direta: a criação de um aparelho único que fosse capaz de realizar a
medição de sinais vitais, assim como as quedas - fator bastante perigoso para esta
população. O princípio utilizado é a implementação de sensores em um relógio de
pulso, que seja capaz de detectar mudanças de batimentos cardíacos, pressão arterial ou
quedas; assim, facilitando o controle e o acompanhamento dos pacientes, usuários do
aparelho. Tendo em vista todos os problemas sociais ocasionados pelo aumento da
população brasileira o presente projeto pretende facilitar o dia a dia do idoso,
aumentando a independência na terceira idade; consequentemente, transformando essa
fase em um período libertador, de liberdade. Além de garantir o bem-estar, o projeto
possui uma preocupação especial em relação ao monitoramento da saúde individual,
tentando agilizar o atendimento ao paciente, visto que todos os dados antigos ficarão
armazenados no aparelho e, caso o médico precise de algum dado bastante específico.
Para que tenhamos, enfim, o projeto final em mãos, é necessário dividi-lo em etapas de
estudo e desenvolvimento teórico de modelos e equipamentos, além de testes
laboratoriais e em voluntários a fim de elaborar melhoras e, finalmente, construir o
protótipo final; para isso, foi necessário dividir a execução do projeto em algumas fases:
A primeira teve como principal objetivo elaborar o Referencial Teórico do projeto, onde
nós observamos todos o material encontrado referente à população idoso no Brasil,
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tendo como foco principal os problemas mais evidentes de saúde, a taxa de incidência
dos mesmos e o comportamento dos idosos em relação à receber algum tipo de cuidado.
Além disso, foi necessário um estudo mais abrangente sobre a eletrônica que iríamos
utilizar, como a plataforma arduino, bluetooth, internet e redes de sensores sem fio; na
segunda parte do projeto foi realizada, a princípio, a criação e montagem do protótipo
de queda. Tudo indica que utilizaremos a tecnologia SMD (Surface Mounting Device –
Dispositivo de montagem de superfície) para montar o circuito na placa. Tentando
deixar o equipamento mais confortável possivel para o idoso, tornando-o um acessório
que não incomode o mesmo; a terceira parte consiste em testar o equipamento e realizar
as alterações necessárias para melhor cuidado com o idoso. Os testes serão realizados
em dois principais ambientes: em laboratório (testes que tentam traduzir o dia-dia do
idoso) e em voluntários (com acompanhamento técnico); após os testes, faremos um
questionário com os usuários que testaram o equipamento para verificar quais alterações
precisam ser realizadas; o quarto e último passo é produzir toda documentação
necessária (para patenteá-lo) e introduzir o acompanhante (aparelho) à sociedade,
ajudando – assim – vários idosos, parentes e hospitais. Objetivando facilitar a vida dos
usuários, o aparelho tem como principal característica simplificar o acompanhamento
dos médicos envolvidos com o paciente, visto que nosso dispositivo poderá adiantar a
descrição de algum problema, através de dados coletados, e também auxiliar os
familiares, deixando-os despreocupados, pois, estes saberão de imediato ou
antecipadamente se algo aconteceu ou se houve alguma alteração em sua rotina. Nosso
objetivo final está sendo a imposição da prática de todas as ideias apresentadas neste
documento, construindo o protótipo de um produto vestível aplicado a qualquer idoso,
para que não seja um obstáculo ou incômodo, mas que faça parte das atividades diárias
do usuário sem interrupção, tornando-o um acessório auxiliador, que servirá de
acompanhante para o mesmo, comportando-se como complemento no dia-a-dia.
Também, conquistar a confiança dos familiares em seus parentes de idade acentuada, e
torná-los mais independentes, tanto na parte psicológica quanto na física, podendo até
mesmo diminuir o número atual de pacientes em leitos hospitalares e/ou UTIs, visto que
o aparelho irá detectar os sinais vitais de imediato, adiantando o trabalho dos médicos, e
ajudando estes com detecção da causa de sintomas ou doenças mais graves e evitando
problemas de quadro mais acentuado. Além disso, o projeto tem como resultado já
conquistado a melhor formação técnico-científica dos alunos envolvidos, pois
possibilitou uma melhor aprendizagem aprofundada, além da formação integrada,
florescendo o pensamento científico de cada um.

Palavras-chaves: Idosos. Monitoramento. Autonomia. Queda
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SMARTGÁS: UMA PLATAFORMA INTELIGENTE PARA
MONITORAMENTO DE GÁS DE COZINHA
GABRIEL VITOR DA SILVA MEDEIROS1; MATHEUS RICARDO DOS SANTOS2;
ALBA SANDYRA BEZERRA LOPES3; EDMILSON BARBALHO CAMPOS NETO4
(alba.lopes@ifrn.edu.br)
1

IFRN - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

Cada vez mais equipamentos estão sendo conectados à internet, o que culminou com o
surgimento de uma nova área, denominada de internet das coisas. Essa área possibilita
que diversas informações sejam coletadas e processadas, propiciando comodidade,
segurança, praticidade e economia, sobretudo para ambientes domésticos. Nesse
contexto, este trabalho propõe a implementação de uma solução que utiliza a internet
das coisas para auxiliar usuários domésticos no monitoramento do consumo do gás de
cozinha (ou gás liquefeito de petróleo -- GLP). O GLP é usado por grande parte das
famílias brasileiras, sendo a embalagem de 13 kg (popularmente chamada de “botijão de
gás”) responsável por mais de 75% das vendas. Contudo, alguns problemas estão
relacionados a este tipo de embalagem do GLP, sobretudo por ser opaca, que dificulta
ao usuário doméstico acompanhar o consumo do gás, assim como: saber quanto de gás
resta no botijão durante o período de uso; prever o momento do término do gás do
botijão, evitando o fim durante o cozimento de determinada refeição; e ainda identificar
a ocorrência de vazamentos que comprometem a segurança, pois apesar de não ser
venenoso, o GLP é asfixiante. Nesse contexto, este projeto apresenta uma plataforma,
denominada SmartGás, composta por um suporte inteligente e um aplicativo móvel. O
suporte inteligente, através do uso de sensores, obtém o peso do botijão e monitora
possíveis vazamentos. Esses dados são enviados através da nuvem para o aplicativo
móvel, que processa as informações e disponibiliza os dados para o usuário. Dessa
forma, aonde quer que o usuário esteja, ele pode ser notificado da ocorrência de
vazamentos, e também monitorar o consumo do seu botijão de gás, verificando se há
gás suficiente para a cocção de determinada refeição ou se o conteúdo está próximo do
fim, além de outras informações estatísticas, tais como o histórico dos gastos e do seu
consumo mensal. Com isso, espera--se que esta solução possibilite um maior controle
do orçamento doméstico e contribua para evitar possíveis acidentes envolvendo o gás de
cozinha.
Palavras-chaves: Internet das Coisas; Gás Liquefeito de Petróleo; Arduino; Android.
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DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO PARA DENÚNCIA DE FOCOS DO
MOSQUITO AEDES AEGYPTI
SÁVIO RENNAN MENÊZES MELOa; JILCIMAR DA SILVA FERNANDESa;
ANTÔNIO CLEONILDO DA SILVA COSTAa ; FERNANDO WAGNER BRITO
HORTÊNCIO FILHOb;
fernando.wagner@gmail.com
aInstituto

Federal do Rio Grande do Norte – Campus Pau dos Ferros
bInstituto

Federal do Ceará – Campus Jaguaribe

Os últimos anos foram marcados pelo crescimento da dengue, além do surgimento de
doenças como a Zika e a febre chikungunya, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes
aegypti. O país, em especial o Nordeste, passa atualmente por grandes epidemias dessas
doenças, tornando o quadro epidemiológico preocupante. Para tanto, muitas prefeituras
contratam agentes de endemias, que, dentre outras atividades, realizam visitas
periódicas em áreas com possíveis focos do mosquito a fim de eliminá-los. Visando
facilitar o trabalho destes profissionais foi desenvolvido um aplicativo para dispositivos
móveis, de caráter colaborativo, que permite a população realizar denúncias de
possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, georeferenciando o local denunciado. O
software, por sua vez, envia as informações da denúncia em questão para o e-mail da
secretaria de saúde do município em questão. O aplicativo foi desenvolvido para a
plataforma Android (Versão 2.3 ou superior) e, dentre suas funcionalidades, destaca-se a
utilização da base de dados do Google para exibir os locais de atendimento às doenças
da cidade onde o usuário reside. Para o desenvolvimento da ferramenta, utilizou-se da
linguagem de programação Java voltada para a plataforma Android (linguagem nativa) e
a linguagem de marcação XML para definição da interface com o usuário. O software
recebe o nome de “De Olho no Mosquito” e atualmente está disponível para download
na Google Play Store. O aplicativo obteve destaque na mídia regional, através de blogs,
sites de notícias da região e foi divulgado pelos portais do Instituto do Rio Grande do
Norte. O reconhecimento veio a partir da implantação oficial do aplicativo nos
municípios de Rodolfo Fernandes e Major Sales, ambos do estado do Rio Grande do
Norte. Portanto, o sistema móvel mostra-se como uma ferramenta importante para o
controle a proliferação do Aedes aegypti, contribuindo com a saúde do país.

Palavras-chaves: Aplicativo; Aedes aegypti; Android; Denúncia;
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DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA WEB PARA GERENCIAMENTO DO
CARDÁPIO DO IFRN - CAMPUS PAU DOS FERROS

Alana Cristina da Silva Freitas1; Antônio Jhôanes Barbosa Freitas1 ; Demétrios Araújo
Magalhães Coutinho²; Lucas Hiago de Azevedo Dantas¹
(demetrios.coutinho@ifrn.edu.br²; lucas.dantas@ifrn.edu.br¹)
1 Instituto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus
Pau dos Ferros,
2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus
Santa Cruz

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema web para gerenciar,
juntamente com aplicação móvel, o cardápio da cantina do IFRN, Campus Pau dos
Ferros. A aplicação móvel que apresenta o cardápio semanal, já existente no Campus, é
atualizada por profissionais da Coordenação de Assistência Estudantil (COAES) por
meio de uma planilha online. O sistema web foi desenvolvido com o objetivo de
facilitar a manutenção desse cardápio, pois o software proporciona um ambiente
adequado e recursos mais avançados para a realização das atualizações semanais. Com
este sistema e sua integração com a aplicação móvel, os profissionais que irão utilizá-lo
terão mais facilidade e rapidez ao atualizar o cardápio, além de poder consultar o
histórico de cardápios cadastrados anteriormente. Este sistema foi desenvolvido no
Laboratório de Automação e Sistemas de Informação do Campus. Para sua realização
foi utilizada a linguagem Java EE (Java Enterprise Edition) e os frameworks Twitter
Bootstrap (front-end) e Play Framework (back-end). Com os resultados obtidos, o
sistema conseguiu atender aos objetivos propostos, contando com as funcionalidades
esperadas da atualização do cardápio integrado ao aplicativo móvel e a listagem dos
cardápios já existentes, proporcionando mais eficiência para a realização destas ações
por meio dos profissionais da COAES.
Palavras-chaves: Sistema web, cardápio semanal, Play Framework.
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ROBOPUB: DO LIXO AO SABER – KIT DE BAIXO CUSTO PARA O ENSINO
DE ROBÓTICA EM ESCOLAS PÚBLICAS
BEATRIZ DE MEDEIROS SILVA1; KEILLANY MARTINHO MACIEL²; MATEUS
DE MELO RIBEIRO³
(alvaro.silva@ifrn.edu.br)
123

IFRN - Parnamirim

A questão problema que gerou o RoboPub foi a necessidade de desenvolver um kit de
baixo custo que viabilizasse o ensino de robótica nas escolas públicas, tendo em vista
que, devido ao alto custo dos kits convencionais, o acesso da rede municipal de
Parnamirim/RN a tais conhecimentos é limitado. Estando na 2ª edição do projeto em
2016, o kit RoboPub é composto por lixo eletrônico e materiais descartáveis cuja
aplicação tem ocorrido na Escola Municipal Ivanira Paisinho através de oficinas
semanais que possibilitam conhecimentos de Informática e Mecatrônica para os alunos
do Ensino Fundamental II, assim como a discussão a respeito do lixo eletrônico como
problema social e o uso das tecnologias e sua relação com o meio ambiente e a
cidadania; numa ação educativa interdisciplinar e inovadora. O kit RoboPub resulta de
uma pesquisa que gerou adaptações de protótipos existentes e de dois robôs
desenvolvidos exclusivamente pelos bolsistas: o “Mouse Car” e o “RoboPub”. O
primeiro movimenta-se guiado através de um fotoresistor (LDR); é feito de sucata de
mouse e alia conhecimentos de Eletrônica e Mecânica. O segundo utiliza a programação
do microcontrolador Arduino e o desenvolvimento do aplicativo para o sistema
operacional Android através do software MIT App Inventor, linguagem baseada em
Python e movimenta-se em várias direções através de Bluetooth. Os conhecimentos de
Sociologia são inseridos na compreensão do espaço social em que a proposta se
desenvolve, a abordagem sobre lixo, meio ambiente e cidadania. Com o RoboPub os
alunos aprendem princípios que podem ser aplicados de várias maneiras e com diversos
materiais, proporcionando uma liberdade de criação que não é possível nos kits
convencionais. O projeto fundamenta-se então numa proposta de conhecimento e
ciência que busca religar saberes, dialogar áreas de formação e integrar ensino, pesquisa
e extensão. A 2ª edição do RoboPub, tem-se como resultados o aprimoramento da
aplicação do kit, a adaptação de novos protótipos, a formação de novos bolsistas e o
aprofundamento da pesquisa no desenvolvimento de práticas educativas para o ensino
da robótica.

Palavras-chaves: Robótica, lixo eletrônico, microcontrolador Arduino, linguagem
Python.
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ESTUDO DA ATIVIDADE POZOLÂNICA DE CINZAS DE OLARIAS PARA
APLICAÇÃO COMO POZOLANA EM TRAÇOS DE ARGAMASSAS.
GOMES SILVA, D. C. M.1; MARCIANO, J. S.1; OLIVEIRA, J. P. S.1; SOUZA, J.²
(jozilene.souza@ifrn.edu.br)
1, 2

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte Campus São Gonçalo do Amarante/IFRN

A indústria da construção civil vem enfrentando e se adequando, há alguns anos, a um
grande desafio que é o de se enquadrar nas regras para sustentabilidade. Visando a
diminuição dos impactos ambientais, tem se tornado muito comum o estudo de
materiais alternativos produzidos a partir da substituição parcial do aglomerante ou
agregado por resíduos que muitas vezes seriam descartados na natureza. Esses materiais
alternativos trazem não só benefícios ambientais, mas também novas alternativas para
engenheiros e outros profissionais da área construtiva. Nesse sentido, observou-se que o
município de São Gonçalo do Amarante (SGA)/RN/Brasil tem como uma das principais
atividades econômicas a produção de materiais cerâmicos, como telhas e tijolos, em
olarias. Nessas olarias, uma das fases do processo de produção é a queima dos materiais
cerâmicos - para assim serem comercializados - que é feita através da combustão da
madeira de cajueiro, muito utilizada nas olarias do Nordeste. Durante o processo de
queima é produzida as cinzas, um subproduto bastante fino que é descartado no meio
ambiente de forma inadequada através de bombas de ar. As cinzas além de poluírem o
meio ambiente, podem prejudicar a saúde humana se inaladas frequentemente, uma vez
que possuem partículas muito finas o que é capaz de ocasionar uma doença conhecida
como silicose. Diante disso e do processo de evolução e da procura por novos
horizontes na construção civil, seguindo caminhos ecológicos, este trabalho teve como
objetivo analisar se as cinzas de olarias não tratadas têm propriedades pozolânicas para
serem inseridas em traços de argamassas para revestimento como substituição parcial ao
aglomerante (cimento), sem interferir nas propriedades mecânicas. Para realização dessa
análise, foram utilizados os seguintes materiais: cimento Portland CP II F32, cal, cinzas
de olarias não tratada (CONT) e areia nas quatro frações, sendo a pesquisa do tipo
exploratória com abordagem experimental e de natureza quantitativa. Com estes
materiais, realizou-se os seguintes testes laboratoriais: coleta da cinza, que foi adquirida
em uma olaria de SGA/RN e passada na peneira de número 200 (75µm) para que o
diâmetro fosse compatível ao do cimento; caracterização dos materiais, através da
realização de ensaios de módulo de finura na peneira nº 200, massa unitária, massa
especifica real, granulometria e teor de umidade; Microscopia Eletrônica de Varredura
(MEV) e Espectroscopia de Dispersão de Energia (EDS), que consiste em identificar os
elementos químicos presentes em cada material componente do traço – como tamanho e
estrutura – e composição química, respectivamente, do cimento, da cinza e da cal. A
determinação do Índice de Atividade Pozolânica (IAP), que define se o resíduo pode ser
considerado como material pozolânico ou não e assim substituir parte do aglomerante,
foi realizado com base nas NBRs 5751 (ABNT, 2015) e 5752 (ABNT, 2014), com cal e
cimento, respectivamente. Utilizou-se o traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), em massa,
para argamassa de revestimento, por ser o mais usual na construção civil, com fator
água-cimento variável, sendo definidos como convencional e alternativo. O fator
água/cimento foi determinado através do ensaio de consistência, normatizado pela NBR
1

Aluno bolsista do Edital PROPI/IFRN (2015).
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13276 (ABNT, 2005), que se faz necessário em virtude da cinza ser um material poroso
e, de acordo com a quantidade de resíduo empregada, o fator água-cimento sofre
variações; moldagem dos corpos de prova, em moldes cilíndricos de 5 cm x 10 cm, com
procedimentos de acordo com a NBR 5738 (ABNT, 2015); e o ensaio de Resistencia à
Compressão Simples, conforme prescreve a norma NBR 13279 (ABNT, 2005), sendo
avaliada aos 7 e 28 dias de cura. A análise dos resultados mostrou que a cinza, depois de
passada na peneira de nº 200 adquiriu finura semelhante a do cimento e os materiais
apresentaram resultados de caracterização de acordo com as exigências mínimas
estabelecidas por normas. Na análise feita a partir do MEV, observou-se que as
partículas da cinza de olaria têm tamanhos próximos às do cimento, mas apresenta
estrutura diferente, o que pode explicar a alta absorção de água que a cinza tem. Já no
EDS, foi possível observar que quase todos os componentes químicos que foram
encontrados no cimento também foram encontrados na cinza de olaria, possibilitando a
substituição parcial do cimento pela mesma, no entanto o IAP mostrou que a cinza de
olaria não tratada, não apresentou desempenho pozolânico satisfatório, uma vez que o
mínimo exigido por norma é que a relação entre a argamassa de referência e a estudada
apresente percentual igual ou superior a 90%. A partir do traço convencional, 1:2:9
(cimento:cal:areia), foram moldados corpos de prova com os traços alternativos, onde
foi feita a substituição do cimento pela cinza em percentuais de 10%, 20%, e 30%,
variando os teores de água em: 200 ml, 215 ml e 230 ml. Depois de moldados, os corpos
de prova foram submetidos ao ensaio de Resistência à Compressão Simples nas idades
de 7 e 28 dias de cura. Os resultados desse ensaio mostraram que as argamassas com a
substituição de 20% do cimento pela cinza, aos 28 dias de cura, apresentou o melhor
desempenho mecânico que as demais, alcançando resistência média superior a 8,0 MPa
– classificando-se como de padrão 6 (P6), RCS>8,00 MPa, de acordo com a NBR
13281 ABNT, 2005). As argamassas com percentuais de substituição de aglomerante
por cinzas em 10% e 30%, classificaram-se como padrão (P4 - 4,00< RCS<6,50 MPa) e
padrão 6 (P6), com resistência à compressão simples variando entre 6,20 MPa e 10,67
MPa. Verificou-se ainda que todas as argamassas com traços alternativos, aos 7 dias de
cura, tiveram desempenho mecânico superior as argamassas com o traço de referência.
Diante dos resultados obtidos, é possível concluir que a utilização de cinzas de olarias
não tratada em argamassas para revestimento, mesmo sem apresentar IAP dentro do que
estabelece a norma, se mostra como uma alternativa viável para solução dos impactos
ambientais que esse resíduo causa ao meio ambiente da região, além de ser viável do
ponto de vista técnico, uma vez que apresentou desempenho mecânico positivo, o que
possibilita redução do uso de cimento, diminuído os custos desse insumo.
Palavras-chaves: Argamassas, cinzas de olarias, atividade pozolânica, resistência.
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VIBELL: CAMPAINHA PARA DEFICIENTES AUDITIVOS
RITA DE CÁSSIA LORENA DE AQUINO COSTA1;
MARIA LUANA BATISTA DE LIMA1; RENATA LEIROS ROMANO1; GILBRAN
SILVA DE ANDRADE1
(renata.leiros@ifrn.edu.br)
1

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

Atualmente, existem, no mundo, dois bilhões de pessoas com deficiência auditiva,
sendo, no Brasil, 5,7 milhões de pessoas, segundo o IBGE. Dentre muitas dificuldades
enfrentadas por essa parcela da população está a comunicação social. Receber visitas,
fazer compras, ir a um evento cultural, por exemplo, são atividades comuns para nós
ouvintes, mas, para os deficientes auditivos, se trata de uma barreira que os impedem de
se incluírem ao meio social porque a politica de inclusão desses indivíduos que defenda
seus direitos e interesses ainda se encontra muito precária, deixando-os à margem da
sociedade. Pensando nisso, desenvolvemos o projeto Vibell. Consiste em uma
campainha para auxiliar deficientes auditivos que se baseia em um dispositivo capaz de
detectar o sinal sonoro provocado pela campainha comum da casa do usuário e alertá-lo
em seu smartphone. Esse dispositivo, associado ao aplicativo pode ser capaz de
proporcionar uma vida mais autônoma para os portadores de deficiência auditiva,
principalmente para os que moram sozinhos, permitindo-os, assim, de forma
independente, receberem visitas, encomendas, correspondências e afins. Para o
desenvolvimento do dispositivo desse projeto utilizamos uma plataforma de
prototipagem eletrônica Arduíno nano, que utiliza um microcontrolador Atmel AT
mega 328, um sensor sonoro KY-038 e uma placa Shield Bluetooth HC-08. O sensor de
som irá detectar quando a campainha da casa foi acionada e irá se comunicar com o
arduíno. Este, programado para distinguir o sinal sonoro dos demais ruídos do ambiente,
se comunicará com o smartphone do usuário, via Bluetooth, através de um aplicativo,
desenvolvido na plataforma Android, a fim de alertar o indivíduo de que tem alguém à
porta, por meio de um sinal vibratório. O dispositivo funciona em qualquer lugar da
casa. Não importa em qual cômodo o usuário esteja, ele receberá o sinal em seu
smartphone, proporcionando acessibilidade, pois, desde que o aparelho esteja em seu
bolso, não precisará checá-lo frequentemente, uma vez que o indivíduo sentirá a
vibração quando ele for acionado.

Palavras-chaves: Deficiência Auditiva , Campainha, Arduíno, Aplicativo Android.
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(emanuel.oliveira16@gmail.com)
1

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, 2Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

De acordo com a ANVISA, doce em pasta é o produto resultante do processamento das
partes comestíveis desintegradas de vegetais com açúcares, com ou sem adição de água,
pectina, ajustador do pH e outros ingredientes e aditivos que sejam permitidos por estes
padrões até que se adquira uma consistência apropriada. O doce deve estar isento de
defeitos, matérias estranhas, apresentando cor, sabor e odor próprios, sem sabores e
odores estranhos a sua composição [1]. A banana é uma fruta muito nutritiva, possuindo
elevadas quantidades de açúcar e sais minerais, sendo os principais o cálcio, o fósforo e
o ferro. O doce de banana é um produto comum que pode ser obtido nas diversas
regiões do país. Diante disso, o trabalho teve como objetivo o desenvolver e caracterizar
físico-químicamente doce cremoso de banana. O doce foi desenvolvido na Unidade
Industrial Escola (DGUIE), pertencente ao Instituto Federal do Rio Grande do Norte
(IFRN), Campus Pau dos Ferros-RN. Para sua elaboração, utilizou-se a proporção de
50% de açúcar e 50% de polpa de banana. Os ingredientes foram misturados e
submetidos à cocção por 35 minutos, até atingir cerca de 70 ºBrix. Avaliou-se em
duplicata as propriedades físico-químicas do produto no Laboratório de Análises FísicoQuímicas, do IFRN, Campus Pau dos Ferros; quanto aos parâmetros de umidade,
cinzas, pH, acidez titulável e sólidos solúveis totais (ºBrix), a partir das instruções do
Instituto Adolfo Lutz [2]. Quanto à umidade, o doce cremoso de banana apresentou um
percentual de 35,03%, o qual é considerado baixo e desfavorável ao desenvolvimento de
diversos microrganismos. Em relação à quantidade de material inorgânico do produto,
obteve-se uma porcentagem de 0,64%, a qual corresponde também à presença de sais
minerais nas cinzas. O valor obtido no pH, um pouco acima de 4,5, indica que este
alimento é caracterizado como pouco ácido, e está mais sujeito a multiplicação de
microrganismos, principalmente os de caráter patogênico e deteriorante. A acidez
demonstra que o produto possui baixa acidez. A concentração de sólidos solúveis
(ºBrix) apresentou valores conforme o requerido pela legislação, a qual dita que não
deve ser inferior a 55 ºBrix para os doces cremosos. O resultado obtido para a atividade
de água (Aw) foi de 0,80, sendo um valor elevado, capaz de indicar que o produto está
possivelmente sujeito a contaminações microbiológicas, principalmente por fungos
deteriorantes. A partir dos resultados obtidos, o doce cremoso de banana atende as
exigências da legislação, estando apto para a comercialização e consumo.
Palavras-chaves: doce, análises, deterioração microbiana.
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JILCIMAR DA SILVA FERNANDESa; LUIZ FERNANDO VIRGÍNIO DA SILVAa
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Um tema de relevância global atualmente é o combate a corrupção. No Brasil, expostos
pela mídia, os escândalos dos desvios e do mau uso dos recursos públicos têm
alimentado um sentimento de indignação entre a população, visto que os casos
descobertos muitas vezes não são julgados até o fim e/ou penalizados de forma mais
severa. Em instituições que atuam em nome das pessoas, como por exemplo, as câmaras
municipais, a divulgação da informação é algo imprescindível para o bom zelo da coisa
pública. A sociedade, por sua vez, quando detém a informação, têm a possibilidade de
exercer a fiscalização deste bem. As tecnologias da informação podem atuar no
processo de combate à corrupção como um agente que possibilite mais transparência e
controle social, já que por meio deste, há acesso à informação sobre os variados
processos administrativos que utilizam dinheiro público, daí a necessidade da realização
dessa pesquisa. Assim sendo, inicialmente, foi desenvolvido um aplicativo para
dispositivos móveis que permite a divulgação, comunicação e transparência das ações
realizadas na câmara municipal de Rodolfo Fernandes, município do estado do Rio
Grande do Norte, sendo que há intenção de incrementos no projeto para a
disponibilização do aplicativo para outros órgãos que divulgam ações semelhantes as
dessa cidade. Para a versão inicial optou-se pelo sistema operacional Android, devido a
sua popularidade. O software permite acesso ao site do órgão municipal, acesso a “TV
Câmara” (que é um canal de transmissão ao vivo e online das sessões ordinárias
semanais) e integração com as redes sociais dessa utilizando-se da Interface de
Programação de Aplicativos (API) do facebook. No desenvolvimento do aplicativo,
utilizou-se da linguagem de programação nativa do sistema Android, que é baseada em
Java e para a funcionalidade de transmissão ao vivo foi utilizada a API do Youtube.
Como ferramentas de desenvolvimento foram utilizadas a plataforma de
desenvolvimento Android Studio e o sistema de controle de versões distribuído
BitBucket, através de um repositório privado. Logo após a versão inicial do software ser
concluída, a câmara municipal da cidade de Rodolfo Fernandes acatou a proposta como
forma de auxílio na divulgação de suas ações. O aplicativo atualmente encontra-se
disponível para download na Play Store por nome de “Câmara Municipal RF”.

Palavras-chaves: Aplicativo; Transparência; Poder legislativo; Corrupção;
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A evolução constante da programação permite que muitas tarefas sejam automatizadas.
Nesse sentido, a fim de promover mudanças significativas no processo de ensinoaprendizagem as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC)
articulam-se à Psicologia da Educação em diferentes contextos educacionais e de
aprendizagem. Nesse âmbito, os diversos Campi do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), a fim de melhorar o rendimento
do seu corpo discente, dispõem de um especialista em psicologia que tem como função
atuar junto aos alunos, pais e professores, através de atendimentos individuais e/ou em
grupo, auxiliando nas questões emocionais e comportamentais que interferem na
aprendizagem e nos relacionamentos interpessoais. Nesse sentido, para que os
atendimentos sejam realizados é preciso diariamente controlar a agenda do profissional,
os horários dos discentes, a quantidade de consultas agendadas, entre outros. Além
disso, juntamente com o cadastro dos dados dos alunos são arquivados prontuários e
outras informações igualmente relevantes. Com o aumento do número de discentes, a
quantidade de informações também aumenta. Para auxiliar nessa tarefa, a utilização de
sistemas de informação para o gerenciamento é fato comum, parte quase essencial, na
maioria das organizações. Contudo, ainda é incipiente no setor de psicologia do IFRN,
no qual a administração é comumente realizada de forma artesanal, com vasta produção
de documentos em papéis e, por vezes, de forma manuscrita. O método artesanal é
trabalhoso e demanda atenção constante. Muitas vezes ineficiente, está sujeito à perda
das informações, conflitos de dados, ilegibilidade das anotações e degrada-se com mais
facilidade (mofo, por exemplo). Tais eventos, se ocorrerem, são capazes de prejudicar o
desempenho e a qualidade dos serviços prestados pelo setor. Assim, a criação de um
sistema web para auxiliar no agendamento e acompanhamento dos pacientes feito pelo
profissional de psicologia do IFRN, pode proporcionar um melhor rendimento nos
atendimentos, já que a automação dos processos garante um ganho de tempo, controle e
segurança das informações. Este projeto consiste no desenvolvimento de um sistema
para gestão das informações do setor de psicologia do IFRN, padronizando e facilitando
o controle de atividades, visando um melhor gerenciamento administrativo e mais
agilidade na prestação dos serviços aos atores do processo de ensino-aprendizagem.
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Além disso, fornece maior segurança e confiabilidade no trato das informações. Esse
tipo de abordagem possibilita uma interatividade muito grande entre as partes
envolvidas, já que o interessado pode fazer seu agendamento de qualquer lugar e no
horário que mais lhe for conveniente. O cliente pode até ter acesso a todos os horários
livres do especialista, e optar pelo que mais agradar. Outrossim, a integração com o
Google Calendar oferece uma comodidade ainda maior, possibilitando aos usuários do
sistema a visualização dos atendimentos de qualquer dispositivo que tenha acesso ao
calendário. Foram utilizadas tecnologias livres para a implementação do sistema
apresentado. Uma de suas principais características é a responsividade, ou seja, tem a
capacidade de adaptar o conteúdo e o layout para ser exibido em diversos tamanhos de
tela. Dessa forma, oferece um espaço comum para uma variedade de usuários com
perfis diversificados. Como estudo de caso, o sistema proposto e desenvolvido está em
uso, em caráter experimental, pelo setor de psicologia do IFRN Campus Apodi.

Palavras-chaves: Sistema, Web, Gerenciamento, Psicologia.

IV MOSTRA TECNOLÓGICA | II SECITEX

2621

HAND SIGNALS
AUGUSTO ELIAS DA SILVA NETO1; JOEDSON GAMA DA SILVA²; LAVÍNIA
SAMUELE ARAÚJO MENEZES3
(daniel.santos@ifrn.edu.br)
1

IFRN

Indubitavelmente o ser humano desde os primórdios precisou comunicar-se seja
por sinais ou por outro meio. Ao longo do tempo essas formas de comunicação
passaram a ser rudimentares e a linguagem fora evoluindo até o que conhecemos hoje.
Apesar de os códigos e a língua terem evoluído, isso não implica na não existência dos
sinais e ademais tipos de linguagem, mas essa concepção não foi difundida e muitas
pessoas restringem o seu pensamento acerca do que seria a linguagem, admitindo
apenas a escrita e a fala, o que culmina na exclusão de pessoas portadoras de
deficiências como a da fala e a auditiva. Geralmente, os indivíduos portadores dessas
deficiências se comunicam através de gestos, mas algumas conseguem escrever e falar,
no caso das que apresentam parcialmente a deficiência auditiva ou fazem uso de
aparelhos auditivos. Entre outros problemas que os deficientes enfrentam está o
preconceito. Infelizmente, eles são vistos de outra forma, alvos da arrogância contínua,
e são encarados como ultrapassados. No Brasil, o número de deficientes auditivos
chegou a 9,7 milhões em 2010 de acordo com o IBGE, isto é, são mais de 9,7 milhões
de pessoas que vivem à mercê da exclusão social sem contar a falta de apoio – em
muitos casos – e acessibilidade. Com base nesse impasse idealizou-se um aplicativo que
facilitasse a comunicação desses deficientes bem como a inclusão dos mesmos na
sociedade. A tecnologia disponibiliza um teclado conversor que pode ser configurado,
podendo ser alterado para a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) ou para Português. A
conversão é feita a nível de caractere, cada caractere é convertido ao caractere
correspondente a linguagem escolhida pelo usuário. Se, por exemplo, o usuário
cadastrar LIBRAS para o teclado, o mesmo receberá e enviará mensagens em forma de
sinais. O aplicativo foi desenvolvido na plataforma Android por meio da ferramenta
Eclipse. O mesmo funciona como um tipo de chat, as mensagens são armazenadas num
banco de dados externo em forma de arquivo com data e hora. No aplicativo o usuário
poderá adicionar, remover e alterar contatos, assim como criar grupos de bate-papo.
Para chegar a esse aplicativo foi necessária uma entrevista com uma intérprete de
LIBRAS, a conversa possibilitou entender a perspectiva de um deficiente e o que
realmente poderia ser feito para ajudá-lo a se inserir no âmbito social e assumir sua
identidade como membro da sociedade. Porém, observou-se que nem todos os
deficientes auditivos ou da fala são alfabetizados em LIBRAS, não sabem o alfabeto ou
entendem muito pouco, o que dificulta a utilização do aplicativo, já que ele não trabalha
com a conversão de palavras e sim de letras. Contudo, o usuário pode sentir-se
motivado a aprender, pois no teclado o sinal é representado junto a letra correspondente,
além de aprender LIBRAS será influenciado a aprender o Português também. No
momento, o projeto já possui o banco de dados concluído e a conexão também e as telas
do aplicativo estão prontas, entretanto, ainda não foram feitos testes por deficientes.
Palavras-chaves: (Inclusão, aplicativo, comunicação, deficiência).
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O projeto intitulado “O Jogo dos Filósofos: uma proposta lúdica e inovadora no
aprendizado da Filosofia” partiu da necessidade de se pensar e construir meios
inovadores para tornar o ensino da Filosofia mais atrativo aos alunos, os quais fossem
diferentes do modo convencional com que essa disciplina tem sido ensinada aos jovens,
ou seja, com leituras dos textos dos filósofos e discussões sobre os mesmos. Em função
do fato de esse modelo convencional, à primeira vista, não se mostrar atrativo a todos os
alunos, e pensando num modo de atrair, de uma maneira lúdica, a atenção desses jovens
ao estudo da Filosofia, é que o projeto de um “Jogo dos filósofos” foi pensado e
gestado. Ao observar que os jogos são importantes ferramentas para conquistar a
atenção e concentração dos jovens, a hipótese do presente projeto partiu do lúdico como
meio para se chegar às questões mais abstratas na Filosofia. Os materiais utilizados para
a confecção do jogo foram tabuleiros, cartões, imagens, pinos e dado, e imagens dos
filósofos. A metodologia consistiu em, partindo da divisão clássica dos períodos da
Filosofia em Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea, selecionar os filósofos mais
representativos dessa tradição para figurarem no jogo. Para cada período, foram
elaboradas diversas perguntas relacionadas a cada um dos filósofos selecionados. Tendo
como ponto de partida no tabuleiro: “a busca da verdade”, o objetivo do jogo não é,
apenas, acertar mais perguntas, mas, sim, ao mesmo tempo, mostrar o quanto que as
questões levantadas pelos filósofos são possíveis de serem compreendidas de uma
maneira lúdica e atrativa, e que as mesmas, ainda que tenham sido formuladas de um
modo conceitual pelos filósofos, são passíveis de serem visualizadas concretamente na
vida humana. Com tudo isso, os ganhos obtidos com o “Jogo dos filósofos” consistem
no fato de, além de atrair a atenção dos jovens para o aprendizado da Filosofia, poder
proporcionado maior interação entre todos os participantes por meio da aventura do
diálogo e do pensamento filosófico.

Palavras-chaves: Jogo, Inovação, Filosofia, Aprendizagem.
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O agendamento de horários, bem como de atividades avaliativas, é uma tarefa
complexa. Uma solução adequada pode melhorar tanto a satisfação dos servidores como
a eficiência das organizações. Dessa forma, instituições de ensino também buscam sua
própria efetividade nos seus projetos e ações, que podem ser facilmente prejudicados
devido à ausência de meios que acelerem e agilizem esse processo. Além disso, os
problemas de agendamento envolvem muitas pessoas, principalmente quando inseridas
numa rede de ensino como a dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia,
já que cada indivíduo possui sua própria agenda, interesses e restrições, dificultando
ainda mais o processo de comunicação. Agendar uma atividade avaliativa, ainda que
pareça um ato sem complexidade, torna-se problemático por causa das limitações
exigidas institucionalmente. A utilização de uma plataforma web nesse ambiente
tornaria a atividade de agendamento de atividades mais simples e dinâmica. Para o
docente, haveria uma melhora significativa no que diz respeito ao controle de suas aulas
e atividades agendadas numa turma específica, além de permitir a visualização de
tarefas dos demais envolvidos. Com relação ao aprendiz, ele se tornará mais integrado
ao ambiente, pois a plataforma permitirá um acompanhamento mais direto e contínuo de
suas futuras atividades e compromissos diários. Nesse sentido, foi desenvolvida uma
aplicação web que possibilita, principalmente, a organização, o conforto e a praticidade
para os professores e os alunos na marcação de atividades acadêmicas no IFRN.
Outrossim, a integração com o Google Calendar oferece uma comodidade ainda maior,
possibilitando aos usuários do sistema a visualização das atividades agendadas de
qualquer dispositivo que tenha acesso ao calendário. Foram utilizadas tecnologias livres
para a implementação do sistema apresentado. Uma de suas principais características é a
responsividade, ou seja, tem a capacidade de adaptar o conteúdo e o layout para ser
exibido em diversos tamanhos de tela. Dessa forma, oferece um espaço comum para
uma variedade de usuários com perfis diversificados. Como estudo de caso, o sistema
foi implantado e utilizado no Campus Apodi do IFRN.
Palavras-chaves: Sistema, Web, Agendamento, Avaliação.
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Um leilão é um mecanismo de venda no qual um agente (o leiloeiro) recebe ofertas
(lances) de vários indivíduos (participantes) que irão determinar quem receberá o(s)
objeto(s) e qual será o preço final. Nas economias contemporâneas a prática de leilões
passou a representar um papel cada vez mais importante como instrumento de alocação
de bens. O setor público, por exemplo, os utiliza intensamente, quer na venda dos seus
títulos quer na aquisição de bens e serviços. O Campus Apodi do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, é uma instituição de educação
cuja as atividades são, prioritariamente, voltadas para o meio agrícola e ao longo do ano
são realizados 2 (dois) leilões com ofertas de ovinos, caprinos e suínos. Atualmente, a
Direção de Gestão da Unidade Agrícola-Escola, setor responsável pela realização de tais
leilões, gerencia as informações dos leilões de forma artesanal, com vasta produção de
documentos em papéis e, por vezes, de forma manuscrita. O método artesanal é
trabalhoso e demanda atenção constante. Muitas vezes ineficiente, está sujeito à perda
das informações, conflitos de dados, ilegibilidade das anotações e degrada-se com mais
facilidade (mofo, por exemplo). Visando solucionar esta deficiência, foi desenvolvido
um sistema computacional para o gerenciamento dos leilões agrícolas do IFRN. A
solução possibilita o cadastro de participantes, de animais, de lotes, o registro de lances,
o histórico de lances, a geração automática de relatórios, a emissão de ata, entre outros.
Outrossim, o sistema obtido neste projeto é responsivo, ou seja, tem a capacidade de
adaptar seu conteúdo e seu layout para ser exibido em diversos tamanhos de tela. Dessa
forma, oferece um espaço comum para uma variedade de usuários com perfis
diversificados. Foram utilizadas tecnologias livres para a implementação do sistema
apresentado. Por fim, obteve-se um sistema computacional que compreende e soluciona
a demanda do processo de gerenciamento de leilões do IFRN. O sistema já foi utilizado
na realização de alguns leilões agrícolas no Campus Apodi e tem possibilitado maior
agilidade nas etapas de concepção, organização, realização e finalização dos leilões,
além de oferecer facilidade no acesso e/ou modificação dos dados, ampliando a
confiabilidade e a credibilidade das informações.

Palavras-chaves: Leilão, Animal, Informática, Gerenciamento.
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É de conhecimento que a construção civil tem um papel de fundamental importância na
economia do país, no entanto também é um setor marcado por alto índice de acidentes
de trabalho em suas várias etapas de execução. A indústria da construção civil é
responsável por grande parte dos acidentes de trabalho registrados no setor de saúde,
apesar de esforços governamentais, empresariais e sindicais no sentido de reduzi-los,
além das diversas normas regulamentadoras. Segundo Silveira et al (200), com base no
caderno informativo de prevenção de acidentes, esses índices vêm diminuindo com as
contribuições da Norma Regulamentadora (NR) nº 18, e das ações desenvolvidas pelos
Comitês Permanentes Regionais sobre Condições e Meio Ambiente do Trabalho na
Indústria da Construção (SILVEIRA et al, 2005). Nas diferentes regiões do país, mesmo
diante de um avanço tecnológico que vem ocorrendo no ramo da construção civil e da
indústria cerâmica, a maior parte das fábricas de produtos cerâmicos caracteriza-se
ainda pelo pequeno porte, pela rusticidade e pela tradição. A organização do trabalho da
construção de edificações segue uma lógica manufatureira, abarcando o caráter
artesanal da produção, exigindo um longo aprendizado por meio da experiência prática
e sendo dividido entre vários trabalhadores encarregados de tarefas limitadas (SOUSA,
1983). Ainda sobre o trabalho executado pelos colaboradores da construção civil, apesar
dos avanços, vê-se em obras de menor porte e onde não se tem um acompanhamento
dos órgãos fiscalizadores, grande parte do transporte de materiais sendo realizado pelo
próprio trabalhador, como transporte de sacos de cimento (1 saco = 50kg), transporte de
tijolos ou blocos manuais cerâmicos, de concreto, dentre outros. Nesse contexto, essa
pesquisa se propôs a elaborar uma ferramenta que auxiliasse no transporte de tijolos
cerâmicos furados e similares, facilitando a vida do colaborador desta área e
contribuindo para maior produtividade nesta etapa da construção. A pesquisa é do tipo
exploratória com abordagem experimental e de natureza quantitativa. A ferramenta é de
material metálico, com uma barra fixa (80 cm de comprimento, 5 cm de altura e 3 cm de
largura) sendo a base, em uma extemidade com duas barras rigidas (5/8 de diâmetro e
15 cm de tamanho, cada), uma alavanca cilíndrica, rígida e leve (uma polegada e 70 cm
de comprimento), a conexão entre a base e a alavanca acontece através de uma peça
metálica presa à alavanca e conectada por um eixo a base, conforme mostra a figura 1,
em AutoCad.
Figura 1 – Modelo idealizado para a transportadora manual de tijolos.

Fonte: O autor (2016)
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Quanto ao mecanismo de transporte, esta ferramenta acontence pela transferência da
força aplicada para sustentar os tijolos por uma alavanca móvel, que vai empurrar os
tijolos uns aos outros os mantendo seguros e suspensos na barra da base, tendo sido
testada no laboratório de materiais de construção do Instituto Federal do Rio Grande do
Norte (IFRN)/Campus São Gonçalo do Amarante/Brasil, conforme mostra a figura 2.
Figura 2 – Modelo do protótipo idealizado e testado.

Fonte: O autor (2016)

Após a elaboração do protótipo, avaliou-se os parâmetros que permitiriam a adaptação
das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de
modo a proporcionar o máximo conforto, segurança e desempenho eficiente, chegandose à conclusão de que a ferramenta manual e regulável pode facilitar o transporte de
tijolos manuais na indústria da construção civil aumentando assim a produtividade na
obra, num espaço de tempo menor, uma vez que a ferramenta permite levantar uma
quantidade maior de tijolos. Diante dos resultados obtidos, é possível observar que essa
fermenta se mostra como uma alternativa bastante viável do ponto de vista técnico, por
apresentar um ótimo desempenho e favorece as condições do trabalho dos
colaboradores, respeitando os preceitos da ergonomia (NR 17), bem como pode
proporcionar a redução de danos ao trabalhador da área de construção civil.
Palavras-chaves: Blocos pata alvenaria, construção civil, ergonomia, ferramenta.
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SISTEMA ELETRÔNICO PARA OBTENÇÃO DE FOTOGRAFIAS DAS
PALHETAS DE OVITRAMPA
JILCIMAR DA SILVA FERNANDES1; LARISSE GABRIELA FERREIRA DA
SILVA1; RHENDSON ALEXANDRE FERREIRA1; MANOEL DO BONFIM LINS
DE AQUINO1
bonfimaquino@gmail.com
1

Instituto Federal do Rio Grande do Norte – Campus Pau dos Ferros

Atualmente, as doenças que são transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti, tais como
dengue, zika e chikungunya são alguns dos problemas de saúde pública mais pertinentes
que têm causado preocupação a nível mundial. A propagação dessas doenças se dá
através da picada do mosquito que amplamente se distribui em diversas regiões e torna
preocupante o quadro epidemiológico das patologias. No Brasil, o controle do vetor é
realizado por agentes comunitários de saúde e para auxiliar esses profissionais no
monitoramento, são utilizadas, em alguns locais, armadilhas especiais conhecidas por
Ovitrampas, as quais são compostas por um pequeno balde preto contendo água e uma
palheta de Eucatex, simulando o ambiente perfeito para deposição dos ovos. Esse
projeto tem por objetivo desenvolver um sistema eletrônico para aquisição de imagens
da palhetas de Ovitrampa, para que seja possível, através de um posterior
processamento de imagens, a contagem automática dos ovos depositados. Desse modo,
foi construída uma caixa fechada feita de madeira a fim de evitar incidência de luz
externa, possibilitando o controle de toda iluminação na parte interna e fazendo com que
seja distribuída uniformemente sobre a palheta. Para a captura das imagens está sendo
utilizado um módulo de câmera conectado a um microcomputador, o Raspberry. Além
disso, junto ao módulo de câmera, uma lente macro foi acoplada com a intenção de
ampliar a qualidade e nitidez das fotografias. Os resultados das imagens, obtidas com a
utilização do sistema, permitem uma distinção nítida entre palheta e ovo. Sendo assim,
são bastante satisfatórios comparando-se a imagens capturadas através de testes feitos
com outros equipamentos como um microscópio USB. Portanto, espera-se que as fotos
que foram obtidas pelo sistema eletrônico sejam ideais para utilizar-se, posteriormente,
em um software de processamento de imagens, cuja execução será feita no próprio
microcomputador, tornando possível a contagem automática dos ovos.

Palavras-chaves: Ovitrampa; Aedes Aegypti; Contagem; Raspberry.
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Parnamirim, RN, Brasil, 23 a 26 de Novembro, 2016

CONTROLE E MONITORAMENTO DE ROTAÇÃO DE UM MOTOR UTILIZANDO
ODÔMETRO MAGNÉTICO
AMANDA BRITO OLIVEIRA DA SILVA 1; RAYSSA SAMARA AUGUSTO LOPES1;
SARA HELEN SANTOS PORPINO2; VANESSA SOARES DE LIMA DANTAS3
(gustavo.lima@ifrn.edu.br)
1

IFRN – Campus Parnamirim

O projeto a ser apresentado tem como princípio a utilização do Arduíno para
quantificar a velocidade de um motor, controlando sua execução através de um aparato
composto por dimmer digital. Este mesmo projeto é a continuação do projeto integrador
no qual construimos um odômetro. A relevância do presente, reside na integração de
conhecimentos técnicos de disciplinas como microcontroladores, programação, processos de
usinagem e eletrônica analógica. Além disso, utiliza-se
materiais de baixo custo e difunde a filosofia do DIY (Do It Yourself) ou “Faça
Você Mesmo”.
Nosso objetivo
é
fazer
a
leitura da velocidade
do
motor
,
a partir da velocidade de giro do odômetro
acoplado
a
este,
e
o
controle da velocidade de giro com a placa dimmer digital. A roda do odômetro é composta
de material polimérico com ímãs, fixados a esta, a uma distância constante em que nele há um
suporte que auxilia no controle e manuseio da roda.
É uma necessidade em vários processos industriais que a rotação de um motor seja
controlada. Razões para isso são: melhoria da qualidade final de um produto ou serviço,
economia de energia elétrica, etc. Essa rotação variável é obtida mecanicamente com
engrenagens e polias, mas de forma trabalhosa tem-se que trocar essas peças toda vez que
precisar de uma rotação diferente da anterior.
Ao término do projeto, teremos produzido uma ferramenta de grande importância para
os processos que requerem controle de velocidade de motores.
O sucesso no processo de construção da placa dimmer, A fim de alcançar o controle
e monitoramento das tensões. Pretende-se que os resultados deste projeto sejam
divulgados em apresentações/palestras/pôsteres em congressos e feiras, na própria
instituição
e
fora,
como também, a exposição através de vídeos mostrando o sistema de funcionamento em
sites da internet.
Palavras-chaves: Motores;Odômetro; Velocidade;Dimmer.

XII CONGIC | II
II SECITEX

2630

CISTERNA INTELIGENTE: DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVO PARA
INSPECIONAMENTO E CONTROLE DO NÍVEL HÍDRICO E POTENCIAL
HIDROGÊNICO DA ÁGUA DA CHUVA, COLETADA E ARMAZENADA.
EDUARDA DE OLIVEIRA SOUZA1; GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA1; PEDRO
HENRIQUE CASTRO BEZERRA1
(marcelo.varela@ifrn.edu.br)
1
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

INTRODUÇÃO: Haja a vista que a água é um bem essencial e limitada na natureza,
soluções com destino a preservação e, pelo emprego mais adequado da utilização dos recursos
hídricos, são relevantes na atualidade. Por consequência, foi buscado desenvolver um
dispositivo capaz de monitorar o nível e a qualidade da água armazenada em uma cisterna.
Assim sendo, o problema de disponibilidade da água seria reduzido, pois com o incentivo
tecnológico buscar-se-ia pela construção de reservatórios d’água da chuva. Além disso, com o
dispositivo é possível analisar a qualidade da água, com o propósito de escolher sua melhor
forma de uso, para fins de cunho potáveis ou não potáveis. OBJETIVO: A curto prazo o
objetivo é desenvolvimento do sistema de monitoramento, assim chamado o protótipo
composto pelo software aliado aos sensores que recolhem os dados do tanque de
armazenamento de água. MATERIAL E METODOS: Com materiais simples da
eletricidade e eletrônica, como resistores, Arduino e diodos transmissores de luz, foi mostrado
a possibilidade da construção dos sensores necessários para o controle hídrico. DISCUSSÃO
E RESULTADOS: Tendo em vista os problemas da pouca disponibilidade de água e o maluso da mesma, o projeto tinha como objetivo o desenvolvimento de dispositivos para
monitoramento da água. Esses dispositivos contariam com sensores que recolhem os dados do
tanque de armazenamento de água. Após esse processo de construção dos sensores de
medição do nível e potencial hidrogênico da água, o protótipo para a divulgação como projeto
de pesquisa e inovação, visando a sustentabilidade, para o meio científico, foi feito com
sucesso. CONCLUSÃO: Contudo, se visualiza a criação do protótipo de monitoramento
como uma partida efetiva para com os objetivos do IFRN, campus Parnamirim.
Principalmente no campo da exigência do desenvolvimento tecnológico e pesquisa científica.
Palavras-chaves: Água, cisterna, sensores, Arduino.
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SABÃO CASEIRO ECOLÓGICO E A SUSTENTABILIDADE

ANA PAULA MENDONÇA FERNANDES, MARINA GABRIELY GOMES ANSELMO, FABIA
MARIA GOMES DE MENESES
(fabia.meneses@ifrn.edu.br)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

Em nosso pais, mais de 200 milhões de litros de óleo residual doméstico são despejados
mensalmente de forma imprudente em esgotos que levam a rios e lagos comprometendo o meio
ambiente. O óleo utilizado em frituras surge nesse contexto como um resíduo gerado diariamente
nos lares e estabelecimentos comerciais do país, e quando descartado de forma inadequada o óleo
de cozinha provoca danos diversos aos ecossistemas aquáticos. A reutilização do óleo possui
aspectos importantes, como: educacionais, culturais, ambientais e socioeconômicos. Esse projeto de
fluxo contínuo, “ Sabão Caseiro Ecológico e a Sustentabilidade”, tem como objetivo principal
implantar um amplo trabalho de coleta e reciclagem de óleo de cozinha para produção de sabão por
meio do envolvimento da comunidade escolar do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte, escolas do município de Parnamirim-RN, discutindo a
importância dessa ação para a conservação do meio ambiente. O conhecimento de como produzir
sabão caseiro de boa qualidade a partir do óleo residual deverá ocorrer na forma de oficinas a serem
ministradas pelas alunas colaboradoras sob a orientação da coordenadora do projeto. As oficinas são
iniciadas com um video apresentando os efeitos nocivos do descarte do resíduo, seguido da parte
prática da produção do sabão. Ao final da oficina, os participantes devem responder a um
questionário, que tem como objetivo conhecer como o este pretende usar os conhecimentos
adquiridos durante os encontros. Ao final desse trabalho esperamos produzir resultados
significativos apresentando não somente, como produzir o sabão, mas despertando a
conscientização da comunidade escolar, comerciantes ,donas de casa e da sociedade, como um todo,
de que uma ação simples poderá contribuir amplamente com a mitigação da poluição do meio
ambiente, sobretudo a contaminaçao dos rios e lençóis freáticos que abastecem a cidade de
Parnamirim-RN.

Palavras-chaves: óleo residual, sabão caseiro, sustentabilidade
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AUTOMATED UNDERGROUND SMART PARKING SYSTEM

MARCIA SOUZA MENDONÇA; KEVIN DOS SANTOS AREND;
(jose.soares@ifrn.edu.br)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
INTRODUÇÃO: Este projeto visa criar um protótipo de estacionamento subterrâneo com elevador
para carros. O estacionamento terá 8 vagas divididas em 2 andares e será capaz de reconhecer as
vagas desocupadas e estacionar os carros recém-chegados na melhor vaga disponível, levando em
consideração o tempo que o usuário pretende utilizar a vaga. Atualmente, encontrar vagas para
estacionar carros tem sido um dos maiores problemas da vida em grandes cidades, e para comportar
a grande quantidade de veículos, é necessária uma grande quantidade de vagas e sistemas que
facilitem a vida do usuário. O estacionamento subterrâneo automatizado, além de aumentar o
número de vagas existentes, guarda os carros com mais segurança e facilita a procura por vagas
através de sinalizadores. OBJETIVO: Realização da modelagem 3D do protótipo que será
construído em um software, simulação em um software do circuito elétrico que será utilizado. Por
fim, desenvolver o protótipo físico e integrá-lo aos sensores e motores, controlados por um CLP,
contendo a programação inteligente do estacionamento. MATERIAL E METODOS: Pesquisa em
publicações online e impressas a respeito da linguagem de programação que será utilizada e
estacionamentos automatizados; Elaboração da programação que automatizará o estacionamento;
Criação do protótipo, fazendo uso de materiais reciclados e componentes eletrônicos como motores,
LEDS etc. DISCUSSÃO E RESULTADOS: Funcionamento do protótipo possibilitado por sua
automatização através da sua integração com componentes elétricos e programação em Ladder.
CONCLUSAO: O estacionamento idealizado e construído em protótipo é capaz de aumentar a
quantidade de vagas para carros em meios urbanos, assim como reforçar a segurança dos mesmos,
diminuir o tempo de procura por vagas e eliminar problemas relacionados a balizas. Além disso, a
programação automática inteligente projetada é capaz de economizar energia, pois possibilita a
escolha das vagas de acordo com o tempo de permanência do automóvel.

Palavras-chaves: Estacionamento, automatização, elevador, CLP.
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PESQUISA DE INTEGRAÇÃO ENTRE AS ÁREAS DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO MECÂNICA E BIOMEDICINA: APLICAÇÕES DE LIGAS DE
TITÂNIO NA BIOMEDICINA
VANESSA SOARES DE LIMA DANTAS 1; ANA LUIZA DIAS VAZ
FERNANDES2;AMANDA BRITO OLIVEIRA DA SILVA 3
(eduardo.ramalho@ifrn.edu.br)

1

IFRN- Campus Parnamirm

Dentre as ligas metálicas utilizadas como implantes cirúrgicos, as ligas de titânio têm
apresentado uma demanda mais elevada. Essa utilização se dá devido às suas propriedades
físicas, mecânicas e biológicas, como: elevada resistência mecânica, maior resistência à
corrosão, elevada biocompatibilidade, osseointegração, etc. As principais ligas de titânio
utilizadas atualmente são as denominadas ligas de titânio comerciais (alfa, alfa + beta e beta),
TI – 6AL – 4V. Dentre estas ligas, as beta e alfa + beta estão sendo mais pesquisadas para o
uso na Biomedicina, devido às suas propriedades. O objetivo deste trabalho é compartilhar
com a comunidade do IFRN conhecimentos da área Materiais de Construção Mecânica
(propriedades mecânicas e ligas não ferrosas), integrando com o tema Biomedicina (implantes
odontológicos, ortopédicos, cirúrgicos buco-maxilo-faciais etc.). Utilizamos como base do
trabalho pesquisas e artigos científicos, assim como livros das áreas abordadas. O
desenvolvimento do trabalho consistiu em reuniões para a discussão dos artigos coletados e
consultas aos professores do IFRN. A pesquisa na área de materiais de construção mecânica
está em constante evolução, e constatou-se até agora, que o conhecimento da mesma é
essencial não apenas na área de Mecatrônica. Na biomedicina, esse conhecimento está
diretamente ligado ao desenvolvimento humano, trazendo melhorias àqueles que por
infortúnio sofrem de alguma deficiência física. De acordo com matéria publicada no Portal
Brasil, em 2011, a Organização Mundial de Saúde (OMS) afirma que mais de 1 bilhão de
pessoas em todo o mundo apresenta algum tipo de deficiência. As ligas de titânio têm papel
importante neste contexto, principalmente na reparação de tecidos ósseos. Portanto, conclui-se
que, o conhecimento na área de estrutura dos materiais, possibilita a compreensão das suas
propriedades e o desenvolvimento de materiais, em especial das ligas de titânio, para
aplicação em implantes biocompatíveis, melhorando o desempenho deste material em
aplicações na área de biomedicina.

Palavras-chaves: Biomedicina, titânio, implantes, biocompatibilidade
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ELABORAÇÃO DE UMA CARTILHA INFORMATIVA SOBRE AS ETIQUETAS
TÊXTEIS PARA COMPOR O ACERVO DA TECITECA VIRTUAL DO IFRN
CAMPUS CAICÓ
JULYANE KALLYANDRA ALVES PEREIRA, MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO MEDEIROS,
MARIA EDUARDA MARINHEIRO OLIVEIRA
(tatiana.ferreira@ifrn.edu.br)
IFRN – CAMPUS CAICÓ
INTRODUÇÃO: A pesquisa propõe a criação de uma cartilha informativa contendo os símbolos têxteis
presentes nas etiquetas e seus respectivos significados, de modo a facilitar a consulta por parte dos
usuários. A cartilha compõe o acervo da “Teciteca Virtual”, projeto de pesquisa desenvolvido para reunir,
em um único site, todas as informações pertinentes à área têxtil e de confecções.
OBJETIVO: Elaboração de uma cartilha contendo os símbolos de cuidados de conservação do vestuário,
divulgado por meio da Teciteca Virtual.
MATERIAL E MÉTODOS: A fim de pesquisar o nível de conhecimento dos consumidores em relação
ao significado dos símbolos presentes nas etiquetas têxteis, uma entrevista foi realizada com
consumidores da cidade de Caicó e alguns municípios do entorno. Através da aplicação de um
questionário, dados foram coletados e analisados para a criação de uma cartilha, que contém os símbolos
têxteis com seus respectivos significados, a ser publicada no site da Teciteca Virtual.
DISCUSSÃO E RESULTADOS: Foram entrevistadas 231 pessoas para o recolhimento das
informações: 72% conhecem a relevância das etiquetas, mas menos de 10% conhecem o significado de
poucos símbolos ou de nenhum. A maior parte respondeu sim ou talvez quando questionados se
consultariam uma cartilha informativa.
CONCLUSÃO: O objetivo final do projeto foi obtido satisfatoriamente, aguardando apenas a publicação
no site da Teciteca.

Palavras chaves: (Vestuário, cartilha, símbolos).
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TABLE SHOW – UMA TABELA DINÂMICA
AROLDO FELIX PEREIRA JÚNIOR1; DOUGLAS LIMA DE CARVALHO2 ; EWERTON
SILVA VIEIRA DE SOUZA3; LÍGINY MONIQUE RODRIGUES SILVA4; YURI
DANTAS5; MARCELO VARELA DE SOUZA6
(marcelo.varela@ifrn.edu.br)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus
Parnamirim
1

Com o grande avanço tecnológico, em tempos contemporâneos, o âmbito educacional passa
por uma grande reforma em sua metodologia. Através da inserção de novas ferramentas é
possível haver uma concordância entre o ensino e as demandas do momento, como por
exemplo, o uso de softwares que minimizem e otimizem as dificuldades encontradas pelo
estudante no processo de aprendizagem. Observando a proporção que os aplicativos
educacionais possuem no mercado, pensou-se em desenvolver um programa que esteja
relacionado ao ramo químico e possa ser mais atrativo, objetivo, contendo informações claras
e precisas para suprir as necessidades dos usuários nas suas respectivas funções. Visualizando
o cenário da situação, tem-se um panorama de incertezas, que acaba por relacionar-se com o
sistema de educação brasileiro. Dessa forma, com o estabelecimento da tabela periódica como
campo de pesquisa, busca-se mesclar conteúdo formal e coloquial, de forma coerente e coesa.
Com isso, conta-se com um embasamento mais sólido para a realização no processo de
desenvolvimento da aplicação de maneira que os seus utilizadores conseguissem associar as
informações de cunho técnico dos elementos químicos com as suas aplicações no cotidiano
dos indivíduos. Aliado a isso, adotou-se o uso de plataformas que fossem qualificadas o
bastante para a produção de um produto eficiente e funcional. Os resultados encontrados no
presente estudo sugerem que há um grande caminho a ser percorrido para reverter os atuais
índices educacionais, mas com inovação e tecnologia, o trajeto pode ser menos árduo e mais
proveitoso, tanto para o aluno como o professor. A implementação de novas alternativas,
como esta, pode auxiliar na busca por soluções que procurem sanar os problemas crônicos do
ensino e aprendizagem a trilhar por caminhos que tragam prosperidade à educação no nosso
país.

Palavras-chaves: Aplicativo, Química, Tabela Periódica, Tecnologia

XII CONGIC | II
II SECITEX

2636

INTEGRANDO O CLP HI-TECNOLOGIA COM O ARDUINO UNO NO
ESTACIONAMENTO INTELIGENTE COM O HISCADA PRO

GIULIANA LAURA EGUINO RODRIGUES
(Jose.soares@ifrn.edu.br)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus
Parnamirim.
1

A automatização é capaz de aperfeiçoar o atendimento aos clientes, oferecendo
segurança e comodidade. Além disso, a falta de vagas para estacionar nas ruas – seja
por conta das regras de trânsito, seja pela saturação das vias em grandes cidades –
impede que os automóveis possam para em qualquer lugar. A automação é uma solução
que utiliza a tecnologia para facilitar a vida dos funcionários, dos clientes e dos donos
que podem controlar tudo de uma forma mais rápida e eficaz. Os sistemas
automatizados podem ser de vários tipos, dentre eles estão a cancela automática, o
cartão para estacionamentos, sistema de orientação por voz, terminal de autoatendimento, etc.
Este trabalho tem como objetivo apresentar uma solução
automatizada que auxilie nos estacionamentos, que na atualidade, estão cada vez mais
de difícil acesso tendo em vista sua grande demanda devido à crescente quantidade de
automóveis distribuídos nas cidades. O sistema utiliza um CLP da HI-Tecnologia e um
Arduino Uno. Este sistema é responsável pela operação dos sensores evitando a
formação de filas. No CLP realiza a comunicação com os sensores a partir da lógica em
ladder e o Arduino realiza o acionamento das cancelas e display’s. O Sistema
supervisório HIscada Pro baseia-se em scripts na linguagem LUA via comunicação
OPC. Como conclusão do projeto, pretende-se a perfeita realização de todos os
procedimentos citados acima, para uma maior eficácia nos estacionamentos.
Palavras-chaves: CLP, Smart Parking, Automação, Arduino Uno
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ACIONAMENTO DE MOTORES ELÉTRICOS UTILIZANDO O CLIC-02

KAROLLAYNNE SAMARA ALVES RODRIGUES
(jose.soares@ifrn.edu.br)

IFRN – Campus Parnamirim

O conhecimento na área de acionamento de motores elétricos é de extrema importância
no âmbito industrial, e se é possivel automatizar esse processo utilizando CLP, demonstra
que o processo será mais rápido e eficiente. Esse projeto tem como objetivo executar os
três tipos de partidas elétricas (estrela, triângulo, estrela-triângulo), comandadas pelo CLP
CLIC 02 utilizando o modulo CFW 11, onde será possível obter o controle de velocidade,
sentido de giro, retardo na saída ou entrada, espaço de tempo que funcionará. Quanto a
linguagem de programação do CLIC 02, pode-se optar por duas linguagens, Ladder ou
FBD (Function Block Diagram), sendo Ladder uma linguagem gráfica semelhante a
diagramas elétricos, e a FBD linguagem gráfica utilizando diagramas de blocos de função,
também possui a opção de ser programado direto no display, por meio de entradas via
teclado, os pontos da entrada do teclado do CLIC-02 são designados através das variáveis
Z. Com a integração do CLP CLIC-02 e os motores localizados no laboratório de
máquinas elétricas localizado no IFRN/Parnamirim o sistema poderá acionar os motores
nos modos de operação facilitando o aprendizado e a operacionalização dos motores no
laboratório.Por fim, esse projeto facilita o aprendizado para as disciplinas: Controlador
Lógico Programável e Acionamento de Máquinas do Curso Técnico de Mecatrônica do
IFRN Campus Parnamirim a partir de práticas direcionadas e roteiros de utilização.

Palavras-chaves: CLP, Acionamento, Motor Elétrico, Ladder, Inversor de frequência
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USO DO PROCESSO PROCESSO FOTO-FENTON NA DEGRADAÇÃO DE
HIDROCARBONETOS DE EFLUENTES SINTÉTICOS VISANDO APLICAÇÃO EM
ÁGUAS PRODUZIDAS EM CAMPOS DE PETRÓLEO
CARLOS CLEOTON XAXÁ DA SILVA LIMA1; ANDRÉ LUIS NOVAIS MOTA2;
REGINA CELIA DE OLIVEIRA BRASIL DELGADO3; KATIA NASCIMENTO DE
SOUZA4; JOSÉ PINHEIRO DA SILVA FILHO5
(Andre.mota@ufersa.edu.br)

Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA

Nas últimas décadas, devido aos níveis de progresso em escala mundial, houve um aumento
na dependência do petróleo e de seus derivados para a manutenção da atividade industrial,
entretanto as atividades de extração, transporte e refinamento do óleo têm contribuído para a
contaminação do solo e da água com petróleo em todo o planeta. Nesses processos são gerado
uma grande quantidade de volumes de resíduos líquidos, grande parte destes resíduos são
águas que são produzidas juntamente com o petróleo, advinda da extração de óleo e gás em
poços. O crescente volume de águas produzidas resultante constitui-se em um perigo
potencial para o meio ambiente. Nos últimos anos a indústria do petróleo vem tentando
encontrar alternativas para tratar esses efluentes e atender a legislação vigente, um dos
métodos utilizados nesse tratamento são os processos oxidativos avançados – POA têm-se
mostrado eficazes na degradação de compostos orgânicos, pois geram substâncias com
elevado potencial de oxidação, capazes de degradar estes compostos. O presente trabalho
contempla o desenvolvimento de um reator fotoquímico estudando a degradação de
hidrocarbonetos presentes em um efluente sintético preparado com diesel, aplicado no
tratamento via processo Foto-Fenton de efluentes contendo compostos orgânicos dissolvidos,
visando aplicação no tratamento da água produzida e contaminação por combustíveis, atuando
na recuperação das águas produzidas. Este reator permitiu empregar e avaliar uma fonte
emissora de radiação as lâmpadas fluorescentes de luz negra. Para verificar o processo de
degradação da matéria orgânica, amostras foram coletadas durante os ensaios experimentais e
analisadas com um analisador de carbono orgânico total (COT), os resultados que foram
obtidos demonstraram um elevado percentual de degradação em certas condições levando a
quase mineralização completa dos poluentes orgânicos.
Palavras-chaves: Água Produzida, Processos Oxidativos Avançados, Reator Fotoquimico,
Foto-Fenton.
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CONSTRUÇÃO E MODELAGEM DE UM MEDIDOR DE VAZÃO DO TIPO
VENTURI
JOSÉ PINHEIRO DA SILVA FILHO1 ; CARLOS CLEOTON XAXÁ DA SILVA LIMA²;
KÁTIA NASCIMENTO DE SOUZA³; JOSEANE DANTAS4
(pinheiro_filho_@hotmail.com)
Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA

Resumo: O trabalho consiste na construção de um medidor de vazão por diferença de pressão do
tipo Tubo Venturi, que foi iniciado com uma revisão bibliográfica sobre: enunciados da mecânica
dos fluidos referentes a medições de vazão por diferença de pressão; norma ABNT NBR ISO 5167,
que rege todos os requisitos necessários para a construção de medidores de vazão por diferença de
pressão; entre outros assuntos relevantes. Em seguida foi realizado o projeto e construção do Tubo
Venturi, onde o mesmo foi instalado em uma planta de vazão, atendendo todas as exigências da
norma, sendo então realizados experimentos para o cálculo do Coeficiente de Descarga do medidor
de vazão. Por fim, o trabalho é finalizado com a realização de simulações no software ANSYS
CFX, para a comparação de dados experimentais e computacionais.
Palavras-chave: Medição de Vazão; Tubo Venturi; Diferença de Pressão.
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A IMPORTÂNCIA DAS RELAÇÕES INDUSTRIAIS NO CONTEXTO HISTÓRICO
DA GESTÃO DE PESSOAS
WASHINGTON TEIXEIRA DA SILVA1; CRISTIANE DO NASCIMENTO
FERNANDES2; INGRID HELOÍSA DA SILVA ALVES3; ALINE DAYANE NUNES DA
SILVA4 E BIANCA VALENTE DE MEDEIROS5
(washington_tw_@hotmail.com)
1

Especialista em Gestão de Pessoas, UERN; 2Estudante de Técnico em Segurança do
Trabalho EaD, IFRN; 3Graduada em Engenharia Mecânica, UFERSA; 4Graduanda em
Arquitetura, UFRN; 5Orientadora, UERN.

Ao longo dos anos, até os dias atuais, o cenário das empresas vem mudando. As pessoas,
constituintes do quadro funcional das organizações começam a ser valorizadas, reconhecidas
e vistas como importante fator para o desenvolvimento das empresas, e não mais como
“máquinas de produção”. Deste modo, foram gerados meios que buscassem valorizar e
potencializar estas contribuições para as organizações. O aumento da eficácia com que as
pessoas trabalham em conjunto para alcançar metas e objetivos comuns propiciou a evolução
dos recursos humanos, e tal ocorrência originou-se das relações industriais. Nesse âmbito, a
Revolução Industrial propiciou não somente o desenvolvimento da Administração como
ciência, mas também possibilitou que fosse dada uma maior ênfase ao trabalho humano, haja
vista que o esforço cooperativo do homem é essencial para a existência da sociedade. Dessa
forma, o presente trabalho trata-se da análise da importância que as relações industriais
tiveram para que houvesse uma evolução temporal da gestão de pessoas das organizações,
através de um levantamento bibliográfico, no qual se elenca as formas de relações das
empresas com os trabalhadores no decorrer do tempo e suas influencias históricas. Com isso,
foi possível contribuir para a valorização de tais relações para o desenvolvimento
organizacional e da empresa no geral, expondo como isto colabora para o atendimento de
objetivos e na atuação desta no mercado. Além disso, pôde-se verificar que a motivação e boa
convivência é um fator importante para o crescimento do empregado, sua relação com seu
ambiente de trabalho e o desenvolvimento de sua tarefa.
Palavras-chaves: Relações Industriais;
Administração; Organizações.
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PILHAS E BATERIAS: PERIGOSO LIXO TÓXICO

¹

²

³

⁴

Silva, B. P. A. ; Macedo, K. N. ; SANTOS, L. R. F. , ALVES, R. G.
(rogerio.alves@ifrn.edu.br)

1
Discente  IFRNCampus Parnamirim

²Discente  IFRNCampus Parnamirim
³ Discente  IFRNCampus Parnamirim
⁴ Docente  IFRNCampus Parnamirim
A cada dia mais percebemos que o contato das pessoas com a tecnologia aumenta, estão
sempre em busca dos novos modelos de aparelhos eletroeletrônicos lançados frequentemente
no mercado consumidor. Esses aparelhos portam baterias e/ou pilhas, que podem ocasionar
riscos a seus usuários, onde por diversas vezes fogem do conhecimento de seus consumidores.
Para constituir essas fontes de alimentação, são utilizados metais como: o lítio, o cádmio, o
mercúrio e o chumbo. Muitos desses elementos citados são considerados metais pesados, no
qual, se forem descartados de forma incorreta expõem um elevado grau de periculosidade. O
presente trabalho, tem como objetivo a conscientização dos usuários, e constituir, com isso,
uma sustentabilidade ao maior raio de alcance possível. Consultas a literaturas da área, e,
construção de esquemas para representação e estudo das pilhas, baterias e solos afetados.
Desenvolvimento de uma campanha de conscientização e arrecadação de pilhas e baterias. As
pilhas e baterias tendo seu uso doméstico, expõem um grau de periculosidade elevado quando
descartadas de forma incorreta, podendo afetar o sistema nervoso central, o fígado, os rins e
os pulmões. O risco proporcionado pela pilha não ocorre durante seu funcionamento. O
perigo está contido nas substâncias utilizadas em sua composição, assim que descartadas de
forma incorreta, no qual, liberam um líquido que se acumula na natureza, aumentando o risco
de contato do lixo tóxico com os seres humanos. Para que o descarte desses materiais ocorra
de forma correta é necessário a conscientização do consumidor e o comprometimento de seus
fornecedores para que devido aos riscos apresentados se estabeleça uma coleta e descarte
consciente desse lixo tóxico.
Palavraschaves: Sustentabilidade, Pilhas, Baterias, Química
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ANÁLISE DA SATISFAÇÃO DOS DISCENTES QUE FREQUENTAM O
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO: ESTUDO DE CASO EM UMA
UNIVERSIDADE FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE

CRISTIANE DO NASCIMENTO FERNANDES¹; ANDRÉIA LOUISE SILVA DA
COSTA²; RAIMUNDO RENATO DE MELO NETO³; INGRID HELOÍSA DA SILVA
ALVES4
(ingrid.hsa@gmail.com)

¹Estudante de Técnico em Segurança do Trabalho EaD, IFRN; ²Graduada em Engenharia
Química, UFERSA; ³Graduado em Engenharia Química, UFERSA; Graduada em Engenharia
Mecânica, UFERSA
A satisfação dos clientes, em um ambiente de competitividade como se encontra o mercado
hoje, passou a ser um dos principais fatores para que as empresas busquem cada vez mais um
enfoque no interesse e desejos de seus usuários. Com essa atitude, a empresa consegue
conquistar novos clientes e mantê-los fieis, além de aumentar tanto sua participação no
mercado e quanto sua lucratividade. Nesse sentido, a satisfação consiste em percepções boas
ou ruins do consumidor após adquirir um produto ou serviço para atender a uma necessidade,
podendo ser consciente ou não. Diante disso, o presente trabalho avalia a satisfação dos
clientes, frente aos serviços prestados pelo Restaurante Universitário (RU) de uma
universidade federal no Rio Grande do Norte, com o intuito de analisar a necessidade de
melhorias. A metodologia da pesquisa constitui-se em um estudo exploratório descritivo e
quantitativo, onde foi utilizado como instrumento de pesquisa um questionário. A amostra do
estudo correspondeu a aproximadamente um terço da comunidade acadêmica que usufrui dos
serviços do RU. De acordo com os resultados obtidos pode-se concluir que a terceirizada que
assume a responsabilidade na prestação de serviços no RU não atende totalmente às
expectativas de seus usuários, sendo interessante que itens tais como tempo de espera,
cardápio, estrutura, preço, velocidade e horário de atendimento sejam aprimorados.
Palavras-chaves: Satisfação do Cliente; Restaurante Universitário; Qualidade. Serviços.
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CONSUMO INADEQUADO DOS RECURSOS HÍDRICOS NA COMUNIDADE ESCOLAR
FERREIRA ITAJUBÁ REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE NATAL/RN

J. C. SOUZA; G.R.SILVA; K. S. LIMA
(jozirene.cordeiro@ifrn.edu.br;)
1,2

IFRN – Campus Natal Central; Docentes. 2IFRN – Campus Natal Central; Discente.

RESUMO: Projeto transdisciplinar, abordando temas ambientais, promovendo intercâmbio
institucional entre IFRN e Escola Municipal. Objetivando analisar a percepção sobre o desperdício
de água utilizada pelos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, período matutino da Escola
Ferreira Itajubá, da região oeste Natal/RN. Com proposta metodológica de diagnosticar a percepção
ambiental do desperdício de água na escola, traçaram-se metas: visita preliminar com gestores e
professores expondo os objetivos do projeto; identificação dos desperdícios de água (realizadas
visita à escola visualizando desperdícios existentes na instalação) e finalmente o consumo da água
pelos alunos do 5º ano. Partindo das observações, ministradas palestras de conscientização
pretendendo uma percepção real do uso e consumo inadequados de água, expondo uma galeria de
fatos, refletindo atos cometidos pelos alunos e baseados nas imagens foram abordadas questões para
os alunos refletirem suas ações e perceberem o quanto consumiam os recursos hídricos de forma
abusiva sem notar nos intervalos e durante o período de aula. Enfim, aplicação de questionário com
perguntas fechadas visando o uso racional de água no cotidiano. São apresentados resultados
decorrentes da análise dos questionários. Partindo da preocupação em conter desperdício de água
verificado no ambiente escolar e uso inadequado pelos alunos em vários momentos, se espera que a
proposta apresentada contribua em despertar novas atitudes cidadãs relacionada ao quesito
abordado e que os alunos se vejam como agentes ativos diante do uso racional da água. Diante dos
resultados obtidos, através dos instrumentos utilizados na pesquisa e metodologia aplicada,
observamos que parte dos alunos reconhece o necessário a ser feito, a grande maioria têm
consciência do problema do desperdício de água, para diminuir ou evitar, porém precisam de meios
eficientes para compreender a importância de mudanças de hábitos e atitudes, para enfrentar o
problema e obter uma conscientização do valor deste líquido precioso para o progresso sustentável.

Palavras-chaves: Educação Ambiental; Água; Desperdício; Conscientização.
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O HOMEM PÓS-MODERNO NO CONTO “FELIZ ANO NOVO” DE RUBEM FONSECA
ELLEN CLARA G. BISPO¹, FLÁVIA MARIA C. SENA², VALCYMARA MAYARA G.
CHAVES³, EVANDRO GONÇALVES LEITE4
(evandro.leite@ifrn.edu.br)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

O homem pós-moderno ocupa o título de desencantado. Desapegado e sem rumo, vive com
um sentimento de frustração, sem perspectivas, não busca expectativas para seu futuro. Com isso,
não apresenta apego a pessoas e a coisas materiais. A sociedade, cada vez mais, está enquadrada
nesse perfil e é por meio desta perspectiva que o trabalho tem como objetivo elaborar uma análise
do conto Feliz ano novo, do autor Rubem Fonseca, buscando identificar os aspectos que recaem
sobre o homem pós-moderno e o seu desprezo para com os outros. A narrativa evidencia
inicialmente o homem pós-moderno no contexto marginalizado. Este homem vive de forma egoísta
e é centrado apenas no que lhe convém, excluindo totalmente qualquer tipo de altruísmo possível.
Por se privar do mundo exterior ao seu, não consegue se sensibilizar com o infortúnio do outro e
passa a perturbá-lo. Os atos cometidos pelos marginalizados mesclam o consciente e o inconsciente.
Ao cometer um assalto, eles estão conscientes de estarem perturbando a tranquilidade de uma festa
familiar, porém, paralelo a isso, não se sensibilizam com as mortes causadas, cometidas até como
um símbolo do divertimento. Por outro lado, vemos pessoas da classe alta que também se encaixam
no padrão pós-moderno, porém com um diferencial: enquanto as primeiras cometem crimes
fisicamente, estes cometem indiretamente, pela negação do diferente. O conto “Feliz ano novo”
acaba por mostrar uma visão realista do que ocorre ao nosso redor diariamente. Com base nele,
podemos observar o mundo pós-moderno e as atitudes adquiridas pelo homem que está inserido
nesse meio. Assim, Rubem Fonseca nos dá a possibilidade de observar de forma crítica o mundo no
qual vivemos, apresentando um contato entre o ser marginalizado e a elite, assim como também a
violência que é refletida de ambas as partes, mas de formas diferentes.

Palavras-chaves: (Homem pós-moderno, negação do outro, divisão de classes)
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PROJETO OLIMPÍADAS 2016: UM OLHAR GEOGRÁFICO
Alberto A. L. Almeida; Romero R. T. Silva
alberto.almeida@ifrn.edu.br

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do RN

Relacionar os conteúdos desenvolvidos na escola com os acontecimentos vivenciados pelo
cotidiano dos educandos se configura como uma das prementes necessidades da educação moderna.
Dessa forma, os Jogos Olímpicos de 2016 se constituíram numa valiosa oportunidade para a
intervenção pedagógica dos professores de Geografia; tanto no que concerne ao interesse que
desperta no corpo discente, quanto nos conteúdos de cunho geográfico que permeiam essa
competição. Diante disso, as turmas do 1º ano dos cursos integrados de Informática e Mecatrônica
do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia-campus Parnamirim participaram do
“Projeto Olimpíadas 2016: um olhar geográfico”, com o objetivo de analisar as características
socioeconômicas, políticas e culturais de países participantes da competição, bem como a inserção
desse evento no fenômeno da globalização. Através da apresentação de seminários, foram
discutidas as características dos países previamente selecionados. A partir das informações colhidas,
foram confeccionados banners com uma síntese geográfica dos respectivos países, os quais foram
expostos e apresentados a toda comunidade escolar. A culminância do projeto se efetivou com um
desfile, nos quais os alunos se caracterizaram de acordo com os atributos culturais de cada um dos
países selecionados.

Olimpíadas, Ensino-aprendizagem, Geografia
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CADA LIXO NA SUA LATA

ÁRISLA BRUNA DE MENEZES SOARES; MICHELLY DANTAS GUEDES;
RAFAELA DE CASTRO SILVA;
(rogerio.alves@ifrn.edu.br)

Instituto Federal de Educação e Ciências e Tecnologias do Rio Grande do Norte –
Campus Parnamirim;
O lixo é uma realidade e sua produção é inevitável, mas é possível revolucionar
a maneira de lidar com ele e isso pode ser feito a partir da conscientização das crianças
no ensino fundamental I, nas escolas públicas, propositalmente nessa faixa etária para
solucionar-se o problema de forma mais efetiva. Instruí-las acerca da maneira correta de
descarte do lixo, seus malefícios ao meio ambiente, seus riscos à saúde, a produção
exacerbada e da política dos 5R’s, além de introduzir o conceito de coleta seletiva,
induzindo-as a praticar os conhecimentos adquiridos e a vê-lo de maneira diferente. O
método de apresentação seria feito através da distribuição de uma cartilha didática, de
uma apresentação oral e uma encenação lúdica com intuito de fixar o tema, além da
utilização de uma parodia e de um quiz interativo, tudo isso com uma linguagem
simples, clara e adequada ao contexto infantil. Será causada a mudança de hábitos,
diminuindo a exposição de lixo jogado nas ruas, além da poluição dos rios e lagos,
formando assim cidadãos conscientes e responsáveis, que verão o lixo de maneira
diferente, visando assim a resolução do problema de maneira mais eficiente, tratando-o
pela raiz, a educação. Visando, então, a mudança de atitudes tanto no âmbito escolar
quanto no social das crianças, é imprescindível o desenvolvimento de um pensamento
sustentável já na sua infância, pois elas são o futuro da sociedade. É tão importante
conscientizá-las quanto ao seu papel no meio em que vivem e quanto às pequenas ações
podem fazer a diferença nesse meio.

Palavras-chaves: Lixo, Poluição, Conscientização.
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INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE DE PARNAMIRIM
CONFIABILIDADE VEICULA
Este trabalho descreve o projeto e implementação de uma plataforma de supervisão
construída em módulos eletrônicos, possibilitando ao usuário uma maior facilidade na
visualização do nível do tanque de combustível, principalmente durante o
abastecimento, utilizando assim um aplicativo criado no App inventor monitorando os
dados dos sensores. Tendo em vista que, auxiliaria o motorista validar, de forma
adequada, o volume de combustível abastecido e eliminando riscos de fraudes por
parte de frentistas. Foi desenvolvido um primeiro protótipo utilizando um sensor de
vazão instalado na tampa de abastecimento do carro interligado a um Arduino. O
microcontrolador processa os dados de vazão e totaliza o volume abastecido, enviando
assim mensagem para o Android via um módúlo bluetooth do Arduino. Em função de
algumas dificuldades encontradas foi proposto o desenvolvimento de um segundo
protótipo. Neste protótipo foi utilizada a interface On Board Diagnostics, permitindo o
acesso as informações processadas pela central eletrônica do carro. Neste protótipo
tivemos acesso ao sensor através de uma plataforma não invasiva e assim aumentado a
confiabilidade do sistema. Além do nível de combustível, também teremos acesso as
informações da velocidade, giro do motor, consumo de combustível, e outros. Fazendo
assim todo o levantamento dos dados e calculando qual a melhor velocidade para o
menor nível de consumo de combustível, assim como identificando o nível exato do
combustível abastecido.

Palavras-chaves: sustentabilidade, confiabilidade, segurança.
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PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO: UM ESTUDO DE CASO NA
EQUIPE PEGAZULS AERODESIGN
INGRID HELOISA DA SILVA ALVES1; KÁTIA NASCIMENTO DE SOUZA1; CARLOS
EDUARDO CHAVES CAVALCANTE1; FÁBIO CYRO RIBEIRO BATISTA1; MIRIAM
KARLA ROCHA1
(miriam.rocha@ufersa.edu.br)

1

Universidade Federal Rural do Semi-Árido

A área de Planejamento e Controle da Produção (PCP) possui um conjunto de técnicas e
ferramentas que possibilitam, no âmbito organizacional, a obtenção de metas almejadas e uma
melhor execução dos processos inerentes ao sistema produtivo como, por exemplo, o
atendimento da demanda nos prazos estipulados, antever possiveis erros, corrigir e sanar
falhas. Sendo assim, qualquer empreendimento deveria aplicar essas técnicas para aumentar a
qualidade dos produtos/serviços e a satisfação do cliente, maximizando assim suas chances de
se manter no mercado de forma competitiva. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo
melhorar o desempenho da Equipe PegAzuls Aerodesin, localizada em Mossoró-RN (?), no
que se refere ao tempo e custos de execução do projeto por meio ferramentas de PCP. Para
tanto, foi realizado um estudo de caso e aplicado o Controle de Qualidade Total (TQC)
utilizando as ferramentas do diagrama de Ishikawa, Ciclo PDCA(Plan, Do, Check, Act) e
5W1H (What, When, Where, Who,Why e How), de forma a identificar os problemas
presentes e implementar medidas corretivas naqueles mais prejudiciais. Além disso, aplicouse a ferramenta de sequenciamento e programação da produção utilizando o PERT/CPM para
identificar o caminho crítico para a construção da aeronave. Com isso, foi possivel constatar
que a aplicação de tecnicas de planejamento e controle tende a otimizar o periodo de tempo e
os custos envolvidos na construção da aeronave, contribuindo assim para a organização e
desenvolvimento da equipe.
Palavras-chaves: Planejamento da Produção; Controle de Qualidade Total; Equipe PegAzuls
Aerodesign; Controle da Produção.
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O BRASIL E A PRODUÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL
ANA CLARA PINHEIRO ARAÚJO1; JASMINI REBECCA GOMES DOS SANTOS1;
THAÍZE ADRIELE DE SOUZA SANTOS1
(Rogerio.alves@ifrn.edu.br)

1

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (Campus
Parnamirim)

As fontes de energia são recursos naturais, renováveis ou não-renováveis, que são
utilizados para a produção de energia elétrica, esses recursos são muito importantes pois, o
desenvolvimento de um país depende de sua infraestrutura energética. Este projeto
inicialmente tem por objetivo apresentar o potencial do Brasil como produtor de energia limpa
e esclarecer as possíveis dúvidas sobre as formas de produção. Através de uma série de
pesquisas, analisou-se as fontes de produção de energia elétrica, o custo para se produzir, o
acesso aos recursos necessários para a produção, e o impacto ambiental. A partir dessa análise
foi possível constatar o alto potencial produtivo de energia eólica e solar, que causam pouco
impacto no ambiente, e necessita de um alto investimento, no caso da energia solar, e um
investimento mediano, no caso da eólica. Além desses tipos de energia, o Brasil também
possui um grande potencial na produção de energia hidroelétrica, e que, segundo o site mundo
educação, representa 90% da energia elétrica produzida no país, e isso é facilmente explicado,
pois além de ser barata, a maioria dos rios brasileiros são de planalto, o que facilita a
construção de usinas. Com isso, conclui-se que o potencial do brasileiro para produzir energia
limpa é descomunal devido a abundancia dos recursos que facilitam sua produção, e mesmo
que algumas formas de produção exijam um alto investimento, seu retorno é garantido, além
de ser ecologicamente sustentável.

Palavras-chaves: Brasil, Eletricidade, Energia, Sustentabilidade.
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III SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Parnamirim, RN, Brasil, 23 a 26 de Novembro, 2016

BENEFICIOS DOS JOGOS DIGITAIS EDUCACIONAIS NO ENSINO
APRENDIZAGEM

EDNILSON DA SILVA
PALHARES

1

IFRN

INTRODUÇÃO: A utilização da tecnologia na educação mostra um imenso campo de
possibilidades um desses é dos jogos digitais. Nesse contexto os jogos digitais estão como um
recurso didático que se compõe de características que podem trazer benefícios para o processo de
ensino aprendizagem. OBJETIVO: Este trabalho apresenta um estudo dos benefícios dos jogos
digitais educacionais. Adicionalmente, exemplos de jogos utilizados em diferentes ambientes de
ensino são expostos. MATERIAL E METODOS: A realização deste trabalho foi feita uma revisão
bibliográfica, buscando artigos sobre os jogos digitais educacionais, sua utilização no estado atual e
seus benéficos, como estudos de caso para ser mostrado os resultados sobre a sua utilização.
DISCUSSÃO E RESULTADOS: Com os dados levantados sobre os jogos educacionais percebeuse que é uma importante meio educacional para ensino em varias áreas como na alfabetização de
crianças, na matemática como cálculos simples, na programação com o Scratch, no meio ambiente e
na saúde. Percebe-se que a utilização dos jogos educacionais beneficia em vários aspectos como
flexibilidade, criatividade, motivação e fazendo o aluno explorar, pesquisar e encorajando a
aprender. CONCLUSÃO: Os jogos digitais proporciona benefícios no ensino aprendizagem das
pessoas que utilizam, como na consciência ambiental, na alfabetização de crianças, no raciocínio
logico, na programação e entre vários ambientes de ensino, os jogos digitais é uma boa ferramenta
de apoio.

Palavras-chaves: Jogos digitais, benefícios, ensino aprendizagem.
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Parnamirim, RN, Brasil, 23 a 26 de Novembro, 2016

LUTANDO CONTRA O DESPERDÍCIO
ADRIANY MIRANDA DE ANDRADE BARBOSA1; INGRID MARIA DA SILVA
GUEDES1; LUANA DANTAS CANDIDO1.
(rogerio.alves@ifrn.edu.br)

1

Instituto Federal de Ciências e Tecnologias do Rio Grande do Norte

O planeta possui 3% de água doce e essa quantidade vem diminuindo a cada dia, uma vez
que ela é desperdiçada e intoxicada devido à falta de conscientização da população e também pela
relação de crescimento populacional, 748 milhões de pessoas no mundo não tem acesso à água
potável, segundo o jornal extra. O projeto tem como foco sugerir, primeiramente ao campus
Parnamirim, o armazenamento da água da chuva em cisternas através de calhas para que a mesma
seja utilizada na jardinagem substituindo a água potável, um dos focos também, é esclarecer
dúvidas e questionamos de pessoas ou lugares que podem aderir a essa forma sustentável de
reutilizar o recurso natural finito do nosso planeta terra, a água doce. A partir de pesquisas
obtiveram-se informações sobre o melhor método de captação, como ela está agregada na
sociedade, vantagens e desvantagens que as cisternas gerariam para o campus já que seria um
método seguro e econômico; dados como: pluviosidade da região destinada do projeto, preço e
volume da cisterna com maior capacidade, entre outros. Foi necessario informações coletadas no
IFRN campus Parnamirim, e então se obteve que os mesmos tem pouco mais de 1100m² com
jardins e que nele consome-se em média 3300 litros de água por dia, que é um gasto aproximado de
R$ 7600,00 mensalmente. Os institutos federais são uma enorme inspiração para varias outras
redes de ensino, são respeitados pela maioria da população e também por imprensas da região,
visto que são campi que mudam a realidade do ensino público brasileiro; sendo assim, acredita-se
que a implantação de cisternas no campus Parnamirim, seria um incentivo para outros campus e
para a sociedade aderir também essa proposta sustentável.

Palavras-chaves: Água, chuva, captação, cisternas.
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UTILIZAÇÃO DO MÉTODO DAS SINGULARIDADES NA SIMULAÇÃO DE
ESCOAMENTO INVÍSCIDO, BIDIMENSIONAL E INCOMPRESSÍVEL
KÁTIA NASCIMENTO DE SOUZA1; LUIS MORÃO CABRAL FERRO1; CARLOS
CLEOTON XAXÁ DA SILVA LIMA1; JOSEANE AZEVEDO DANTAS1; JOSÉ
PINHEIRO DA SILVA FILHO 1
(lferro@ufersa.edu.br)

1

Universidade Federal Rural do Semi-Árido

Os modelos de escoamento podem ser visualizados e analisados através de técnicas que
fornecem informações sobre o fluido e o escoamento, tornando possível o conhecimento sobre
o campo de escoamento, seu tipo de regime e a trajetória traçada pelo fluido. As técnicas são
amplamente utilizadas tanto no âmbito de análise analítica como também no laboratorial. O
método mais empregado para o trabalho analítico é a linha de corrente que pode ser aplicado à
qualquer função que satisfaça a equação de Laplace. Para facilitar o estudo do movimento das
partículas fluidas pode-se realizar uma demonstração gráfica das funções de corrente e
potencial. A resposta gráfica das funções quando constantes, geram linhas de escoamento
invariável. Com isso, o presente trabalho tem por objetivo simular escoamentos de fluidos
invíscidos e incompressíveis em uma análise bidimensional utilizando singularidades. No
qual, são apresentadas as equações das funções de corrente para os escoamentos elementares:
fonte, sumidouro, uniforme na direção x e vórtice, a partir desses escoamentos pode-se aplicar
o método de superposição, ou seja, um escoamento elementar é somado a outro; a adição dos
escoamentos torna possível simular escoamentos reais e complexos. Os gráficos apresentados
neste trabalho foram produzidos pelo programa MATLAB e mostraram resultados
satisfatórios quando comparados aos apresentados pela literatura, além disso foi possível
realizar a superposição de até três escoamentos elementares.
Palavras-chaves: Escoamentos Elementares, Linhas de Corrente, Superposição, MATLAB.
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A UTILIZAÇÃO DE JOGOS LÚDICOS NO ENSINO DE QUÍMICA: UMA VISÃO
PECULIAR DOS ALUNOS DO 2° ANO DE UMA ESCOLA ESTADUAL EM ASSURN
BORGES,M.S.(IFRN)1;ALVES,A.C.C.(IFRN)2;SOUZA,L.G.S.(IFRN)3(louize.gabriela@ifrn
.edu.br.)

RESUMO: O professor precisa buscar recursos e novas metodologias que facilitem na
aprendizagem e torne as aulas de química mais agradáveis e dinâmicas para os discentes. Essa
pesquisa buscou analisar a importância da utilização de jogos lúdicos no ensino de Química
para os alunos, envolvendo conteúdos teóricos e práticos e a interação entre sujeitos. O
trabalho analisa se a aprendizagem é significativa através de jogos, à aceitação e as
impressões pessoais dos mesmos em relação a estas aulas na disciplina de Química. O jogo
utilizado em questão foi o “Passa ou Repassa da Química”, onde foi feito um levantamento de
conhecimentos prévios sobre os elementos químicos no nosso dia-a-dia e em seguida uma
breve explicação sobre Tabela Periódica antes de iniciar o jogo com perguntas e respostas.
Com o objetivo de trazer contribuições no processo de ensino-aprendizagem desses sujeitos.
Foi aplicada esta atividade com os alunos do 2° ano do Ensino Médio da Escola Estadual
Juscelino Kubitschek em Assú-RN, que permitiu de acordo com o questionário aplicado após
o jogo, a compreensão de como consultar a Tabela Periódica com facilidade de forma
interessante por meio do lúdico. Os resultados demonstram que os alunos gostam desse tipo
de aula e se sentem motivados quando a mesma é proposta, desse modo, o desenvolvimento
dessas aulas pode ser uma importante ferramenta no ensino de Química para os alunos.
Palavras-chaves: Jogos, ensino, aprendizagem, Química;

INTRODUÇÃO: Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1999) o Ensino de
Química “deve possibilitar ao aluno a compreensão tanto de processos químicos em si, quanto
da construção de um conhecimento científico em estreita relação com as aplicações
tecnológicas e suas implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas” Levando em
consideração a grande dificuldade de ensinar e aprender Química em escolas públicas o
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intuito deste trabalho é contribuir para o ensino por meio de jogos, pois, aprender Química
não é só memorizar fórmulas e conceitos. Trabalhar com jogos lúdicos em salas de aula pode
proporcionar o interesse do aluno e tornar sua aprendizagem mais significativa, formar
sujeitos críticos que contribuam para a sociedade e possibilite ao aluno exercer seu papel ativo
neste processo.

OBJETIVO: Este trabalho tem por objetivo destacar a importância do jogo lúdico no
processo de ensino-aprendizagem, apresentando a importância de diferentes metodologias no
ensino de Química para que o discente construa seu conhecimento de forma prazerosa e possa
interagir com outros sujeitos.

MATERIAL E METODOS: Refere-se a um estudo teórico, com levantamento bibliográfico
destacando a importância da aplicação de jogos lúdicos como contribuição no ensino de
Química. Para o desenvolvimento deste trabalho, foi aplicado um jogo lúdico em uma sala
com alunos do segundo ano do Ensino Médio. O jogo conhecido como “Passa ou Repassa da
Química”, teve por objetivo aprimorar o conteúdo da tabela periódica, estudado pelos alunos
em outro momento. Para iniciarmos o jogo realizamos uma breve explicação. A turma
dividiu-se em dois grandes grupos e teriam que responder questões referentes ao tema.
Ganharia a equipe que respondessem mais questões e quem perdesse levaria “torna na cara”.
Após a aplicação do jogo foi desenvolvido um questionário onde os próprios alunos avaliaram
a atividade. As questões seguintes foram: 1- "Quando o professor usa um jogo ou uma
atividade diferenciada na aula de Química você considera que a aula fica: a) ( ) Interessante b)
( ) Boa c) ( ) Regular d) ( ) Ruim e ) ( ) Chata.” 2-“ O uso de jogos e atividades lúdicas ajuda
na sua aprendizagem na disciplina de Química? a) ( ) Sim b) ( ) Não c) ( ) Em partes d) ( )
Não faz diferença.” 3-“ Quando o professor planeja um jogo, você prefere que seja jogado em
equipe ou individualmente?” 4-“ Quando você joga você aprende mais facilmente o
conteúdo? Por quê?.”

DISCUSSÃO E RESULTADOS: Durante a realização do jogo os alunos estavam bem
envolvidos e atentos ao Quis, na busca por fazer uma maior pontuação. Para isso, o único
meio de ajudar a equipe e ganhar o jogo, seria a compreensão da tabela periódica que
permitiria obter uma maior pontuação para o grupo. Assim, o jogo além de estimular a
aprendizagem do conteúdo abordado, estimulou também o trabalho em equipe. Isso ficou
evidente pela participação de todos e pôde ser confirmado quando todos responderam no
questionário que optavam por trabalhar em equipe. Para Vigotsky, a escola é um espaço de
construção conjunta de conhecimento na qual o aluno trás para ela a sua contribuição calcada
na sua vivência, no ambiente em que vive com as pessoas, na sala de aula a construção do
conhecimento é um processo social e compartilhado, sendo a interação entre alunos
reconhecida como parte do contexto social e construção de significados.
Nas questões 1, 2 e 4 perguntamos se quando o professor usa um jogo na aula se os alunos
consideravam a aula interessante ou não e se a utilização do mesmo ajuda na sua
aprendizagem dos conteúdos de Química. Todos os estudantes responderam que aula era mais
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proveitosa e que conseguiam ter uma maior facilidade em aprender porque compreendiam
que interligar jogos e conteúdos estimulava na aprendizagem e que apenas o quadro e o livro
didático deixavam as aulas desestimulantes. Segundo Kishimoto (1996), a forma lúdica está
relacionada ao caráter de diversão e prazer que um jogo propicia. O jogo possui duas funções:
a lúdica e a educativa (Kishimoto, 1996). Esses dois aspectos devem está em equilíbrio, pois,
caso a função lúdica prevaleça, a atividade não passará de um jogo, e se a função educativa
for a predominante, têm-se apenas um material didático. O jogo pode propiciar a apreensão de
conhecimentos, habilidades e saberes, permitindo uma maior interação do grupo escolar,
sendo positivo para aprendizagem e visibilizando o conhecimento dos conteúdos, e
estimulando o aprendizado por parte dos discentes. Por isso, a utilização de novas práticas,
que possam utilizar o lúdico podem gerar um novo caminho para minimizar as dificuldades na
aprendizagem.

CONCLUSAO: A partir dos resultados obtidos pode-se afirmar que a aplicação de jogos no
âmbito escolar é muito importante devido à influência que os mesmos exercem frente aos
discentes, pois quando eles estão envolvidos emocionalmente na ação, torna-se mais fácil e
dinâmico o processo de ensino-aprendizagem, fazendo com que eles tenham outra visão dos
conteúdos de Química que ainda são vistos como entediantes e de difícil compreensão.
Consideramos que essa pesquisa foi de grande contribuição para nossa formação como futuras
professoras de Química.

RFERÊNCIAS:
BRASIL. Secretaria de Educação Média e Tecnologia, Ministério da Educação. Ciências da
Natureza, Matemática e suas Tecnologias. In: Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino
Médio. Brasília, 1999.
VIGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo SP. Martins Fontes, 1984.
KISHIMOTO, T.M. O jogo e a educação infantil. In: ______. (Org.). Jogo, brinquedo,
brincadeira e educação. São Paulo: Cortez, 1996.
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CONFECÇÃO E USO DE MODELOS DIDÁTICOS NO ENSINO DE CITOLOGIA
NO ENSINO MÉDIO
NAAMA PEGADO FERREIRA¹; Clécio Danilo Dias da Silva¹
(naamapf@hotmail.com)

¹ Universidade Federal do Rio Grande do Norte
INTRODUÇÃO: Sabe-se que a modelagem é uma ferramenta importante para o ensino da
Biologia, principalmente, no âmbito da Citologia como meio para auxiliar no processo de
ensino aprendizagem. Diante disto, é que se pensou numa atividade que pudesse utilizá-la
para sanar possíveis dificuldades de aprendizagem através da confecção de diferentes modelos
celulares. OBJETIVO: Este trabalho teve como objetivo contribuir para melhoria do
processo de ensino aprendizagem quanto à diferenciação das células procariontes e
eucariontes, suas respectivas organelas e funções, através da modelagem, utilizando material
de baixo custo. METODOLOGIA: As atividades foram realizadas nas turmas do 1º ano
(ensino médio) da Escola Estadual Castro Alves, em maio de 2016. Após as aulas sobre
células, os estudantes foram dividos em grupos (06 participantes). Foi solicitado que
confeccionassem, com materiais de baixo custo, modelos de células: procarionte, eucarionte
animal/vegetal, com suas respectivas organelas. Depois, apresentaram os modelos e foram
questionados sobre as células e sua composição; onde puderam compartilhar seus
conhecimentos. Foram avaliados pela criatividade e domínio do conteúdo nas apresentações.
RESULTADOS: Os estudantes puderam compartilhar as informações, pode se perceber as
dificuldades de apendizagem, através destes questionamentos e comparação dos modelos
celulares entre os grupos. Alguns grupos utilizaram tintas, palitos de dentes, massa de
modelar; a maioria identificou as organelas, outros fizeram de forma portátil; um deles
preferiu fazer bolos, usando pasta americana para representar as organelas, evidenciando a
criatividade dos estudantes e empenho ao participarem da atividade. À medida que iam
tirando as dúvidas e comparando os modelos puderam aprender as dimensões das organelas,
suas funções e elucidar possíveis dificuldades na aprendizagem. CONCLUSÃO: Conclui-se
que este trabalho pode servir de base para detectar concepções alternativas dos estudantes em
relação às celulas e um meio eficaz de diminuir/sanar, respectivamente, possíveis erros
conceituais e dificuldades de aprendizagem no ensino de citologia.
Palavras-Chave: Ensino de Biologia, Citologia, Modelos didáticos.
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INTRODUÇÃO: O "e" é um número real bem conhecido como sendo à base do logaritmo natural.
Ele é bastante presente na Matemática e em diversas outras áreas de conhecimento, como nas
Ciências Biológicas e na Física. OBJETIVOS: Apresentar uma reflexão analítica do número de
Euler, através de definições equivalentes, propriedades e aplicações; retratar uma contextualização
histórica do número de Euler, a partir do surgimento em meio a um problema de matemática
financeira; analisar a sequência numérica
, tendo em vista sua convergência – cujo
limite é definido como sendo o número e – e que seus termos estão compreendidos entre 2 e 3;
demonstrar a irracionalidade do número de Euler; evidenciar uma definição geométrica do número
de Euler e verificar, também geometricamente, que ele está no intervalo aberto (2,3). MATERIAL
E MÉTODOS: Será uma pesquisa bibliográfica. Inicialmente, através de uma pesquisa
exploratória buscamos levantar informações sobre o tema para delimitar nosso campo de trabalho.
Posteriormente, com uma pesquisa explicativa identificamos no contexto histórico como o tema de
estudo surgiu e evoluiu ao longo do tempo. Finalmente, na parte da proposta de abordagem
pedagógica do tema no Ensino Básico, fizemos uma pesquisa ação, onde, além de compreender,
intervimos na forma como o conteúdo é abordado atualmente, levando assim a um aprimoramento
das práticas analisadas. DISCUSSÃO E RESULTADOS: Em função da demonstração geométrica
: primeiramente, mostramos tranquilamente que
, todavia, para mostrar que
de que
, foi recorrido a o software GeoGebra. O fato da área sob a curva
,
ser igual a
1, deve-se ao uso de integral definida. CONCLUSÃO: Mediante os objetivos, percebe-se sua
eficácia, por enfatizar um estudo mais rigoroso do número de Euler.

Palavras-chaves: número de Euler, número irracional, matemática financeira, sequências numéricas.
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INTRODUÇÃO: Muitos estudos têm mostrado que a Teoria dos Grafos é uma ferramenta
eficiente para a modelagem matemática de problemas do nosso cotidiano. Baseado neste fato e
na modernização do currículo da Educação Básica, no que diz respeito a capacidade de
abstração como uma das habilidades fundamentais a serem desenvolvidas pelo estudante
secundaristas, e defesa de estudiosos sobre o uso de grafos no Ensino Médio com o objetivo de
incentivar estes estudantes a encontrarem, de forma prática, uma representação abstrata para
uma série de problemas do mundo real. OBJETIVO: Nesse trabalho, foi priorizado o estudo
de alguns dos aspetos relevantes da Teoria dos Grafos, tratando de tópicos clássicos, de
resultados de pesquisa relativamente recente, acessíveis a alunos no período escolar.
MATERIAL E METODOS: Inicialmente, como pesquisa exploratória, buscou-se levantar
informações sobre Teoria de Grafos para que possa delimitar o campo de trabalho.
Posteriormente, como pesquisa explicativa, buscou-se identificar no contexto histórico como a
teoria de grafos surgiu e evoluiu ao longo do tempo. Finalmente, na parte da proposta de
abordagem pedagógica do tema no Ensino Básico, propôs-se realizar uma pesquisa ação, onde,
além de compreensão, interviu-se na forma como este conteúdo é abordado atualmente, levando
assim a um aprimoramento das práticas analisadas. DISCUSSÃO E RESULTADOS: Embora
estejamos em avanço nas pesquisas a respeito do tema proposto, foi verificado que a Teoria dos
Grafos tem papel fundamental como ferramenta facilitadora na contextualização, fixação e
aprendizado de conteúdos matemáticos, no ensino básico. CONCLUSÃO: Apesar da
delimitação temática, pôde-se constatar a eficácia da utilização da Teoria dos Grafos como
ferramenta matemática no Ensino Básico, bem como sua viabilidade e incentivo de inserção
curricular nessa modalidade de ensino.

Palavras-chaves: Grafos, Matemática, Ensino, Educação.

I SECINAM | II SECITEX

2660

UMA DEFINIÇÃO DE DETERMINANTES

JOSEFA DEISE BARROS
Prof. Orientador: Francisco B. de Medeiros (francisco.medeiros@ifrn.edu.br)
IFRN
A noção de determinantes de uma matriz quadrada é de fundamental importância na matemática,
principalmente quando usado para a resolução de sistemas lineares. No entanto, a sua definição é
pouca explorada nos livros didáticos. A ideia central da pesquisa é fazer uma breve exposição sobre
um assunto da Álgebra Moderna, chamado de grupo de permutações (ou grupo de simetrias), como
elemento motivador no estudo de determinantes. Dentre os objetivos têm-se apresentar o contexto
histórico, onde investigamos o surgimento da noção de determinantes; usar o grupo de permutações
para definir a noção de determinantes e; realizar a análise de livros didáticos no que diz respeito ao
estudo de determinantes. Metodologicamente, a pesquisa possui caráter bibliográfico atendendo a
duas naturezas: a explicativa, na qual busca-se estudar como surgiu o tema, e a pesquisa ação, onde
pretende-se compreender e intervir na forma como o conteúdo é abordado na Educação Básica.
Mediante as etapas supracitadas, constatou-se que o grupo de permutações pode ser usado para
definir a noção de determinante de uma matriz quadrada qualquer, coisa que nenhum dos livros
didáticos analisados fazem. De fato, estes limitam-se a apresentar alguns métodos de solução para
determinantes de uma matriz quadrada de ordem dois ou três e associa-os a sistemas lineares.
Diante de tais fatores, os resultados indicam que os objetivos foram atingidos sabiamente
respondendo a proposta da pesquisa.

Palavras-chaves: Determinantes, grupo de permutações, análise de livros didáticos.
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CONTINUIDADE DE FUNÇÕES: LIMITES E DERIVADAS

Débora Rayane De Morais Oliveira
Valéria Danielly Queiroz
(luizantonioantos@hotmail.com)
(rildo.dantas@ifrn.edu.br)

IFRN- CAMPUS MOSSORÓ - RN
Este trabalho é resultado da prática pedagógica realizada no projeto integrador I, que tem como disciplinas
vinculadas Cálculo I, Psicologia da educação e Geometria analítica, feita com a turma do 3° período do
curso de Licenciatura em Matemática do IFRN, Campus Mossoró e teve como tema Continuidade de
função: Limites e Derivadas, fazendo uma interdisciplinaridade da Matemática com a Psicologia da
Educação a luz de Lev Semenovitch Vygotsky, com o objetivo de estudar a continuidade de funções,
verificar as condições de continuidade de funções com base nos limites e derivadas e reconhecer a
continuidade da função no gráfico. Realizamos uma aula expositiva, para dar exemplos e definir os
conceitos de continuidade, limites e derivadas, utilizamos slides, o quadro branco, pincel e, o software
GeoGebra para reconhecer a continuidade de funções através dos gráficos. Como exercício de
aprendizagem foi utilizado o aplicativo Kahoot (aplicativo de perguntas e respostas). Ao final da aula
apresentada notamos que os alunos conseguiram atingir os objetivos previstos, o resultado foi muito
satisfatório, pois, os mesmos também puderam perceber a continuidade em nosso dia a dia e a confirmação
dos conhecimentos adquiridos utilizando o Kahoot proporcionou aos universitários um momento de
descontração e ao mesmo tempo um aprendizado. Após as observações juntamente com a prática docente,
concluímos que podemos utilizar a continuidade em várias situações, principalmente na Matemática usando
limites e derivadas, proporcionamos aos alunos um grande enriquecimento sobre o determinado assunto.

Palavras-chaves: (Continuidade, funções, limites e derivadas)
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IMAGEM, LUZ E LENTES SOB A ÓTICA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA COMO
PROPOSTA PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS
LORENA APARECIDA MEDEIROS COSTA1; EVELYNE NUNES DE O. GALVÃO1;
LIANE A. SILVA COSTA1; TIANNA L. FERNANDES1; XÊNIA GOMES
(xenia.gomes@ifrn.edu.br)

1

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

INTRODUÇÃO: A Educação Inclusiva é um tema constantemente discutido e tem seu
espaço garantido porque se faz necessária em muitas situações de ensino. Os docentes
precisam de formação com aptidão para incluir as necessidades de alunos especiais na sua
prática. Como fundamentação teórica, trazemos os estudos de vygotsky (1997), sanchez
(2005) e figueiredo (2002), que discutem estratégias metodológicas já adotadas para o ensino
de ciências em geral. Com isso, este trabalho propõe a produção de modelos táteis capazes de
auxiliar a prática docente na abordagem de conteúdos da Física, ligados à temática Óptica,
com foco voltado para educação de pessoas com deficiência visual. OBJETIVO: Propor
ferramentas metodológicas inclusivas. MATERIAL E MÉTODOS: A proposta aqui tratada
envolve a exposição da construção de modelos táteis compostos de cartolina e barbante. Os
modelos também se tornam úteis na educação de alunos com visão, pois auxiliam na
exemplificação de fenômenos ópticos. A abordagem deste conteúdo pode ocorrer na forma de
apresentação dos modelos por parte do professor, ou os modelos podem ser construídos ao
longo do processo junto aos alunos. Os fenômenos ópticos como a formação da imagem, raio
de luz, tipos de feixes, reflexão e refração podem ser representados em alto relevo,
obedecendo aos princípios científicos. Sendo assim, a metodologia adotada para esta
intervenção envolveria aula expositiva, diálogo, debates e análises em torno da utilização dos
modelos táteis representativos. DISCUSSÃO E RESULTADOS: O diagnóstico da
efetividade da utilização desses modelos pode ser levantado através da verificação da
aprendizagem de uma turma de alunos na qual os modelos foram utilizados. CONCLUSAO:
A prática docente deve ser sensível às necessidades de todos os alunos, com vistas para a
educação de turmas heterogêneas, e este trabalho compõe um meio capaz de auxiliar a prática
docente nesta tarefa.

Palavras-chaves: Ensino de ciências, óptica, educação inclusiva, cegueira.
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DESFRAGMENTAÇÃO DOS CONTEÚDOS DA BIOLOGIA E MATEMÁTICA:
UMA PROPOSTA DE PROJETO INTERDISCIPLINAR

CAMILA CORTEZ DE LIMA1; EVELYNE NUNES DE OLIVEIRA GALVÃO1; LORENA
APARECIDA MEDEIROS COSTA1; TIANNA LIMA FERNANDES1; XÊNIA SILVA
GOMES BRANDÃO
(xenia.gomes@ifrn.edu.br)

1

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

INTRODUÇÃO: Este trabalho é uma proposta de projeto interdisciplinar que descreve uma
possibilidade de abordagem para o conteúdo de sistema ABO de grupos sanguineos para
turmas do ensino médio, fazendo-se uso de metodologias diferenciadas, resultado da busca
pela tentativa de renovação das atividades tradicionais. O sistema ABO de grupos sanguíneos
é um conteúdo de extrema importância para a Biologia, podendo ser relacioando com
Matemática no que diz respeito às classificações dos grupos sanguíneos, pois neste ponto
pode-se trabalhar a Teoria dos Conjuntos. OBJETIVO: Descrever uma proposta de projeto
interdisciplinar envolvendo as disciplinas de Biologia e Matemática. MATERIAL E
MÉTODOS: O desenvolvimento do projeto se daria com aulas expositivas dialogadas,
grupos de discussão, práticas e palestras, culminando com uma aula de campo ao Hemonorte,
local onde os alunos teriam maior acesso a informação e poderiam realizar doações de sangue.
DISCUSSÃO E RESULTADOS: A busca pela compreensão, por parte de professores e
aprendizes, das relações existentes entre as disciplinas e seus conteúdos, é o ponto central
deste trabalho. Uma vez que consigamos difundir a ideia de desfragmentação em todo o
sistema de ensino, estaremos alcançando a meta de fazer com que os alunos estejam sendo
formados com bases no desenvolvendo de atividades que propõem a busca pela conhecimento
amplo e geral, construindo uma visão de mundo crítica em virtude da união dos conteúdos.
CONCLUSÃO: Desenvolver este tipo de atividade é um desafio para os professores, uma
vez que muitos profissionais não tiveram formação neste sentido, daí a necessidade da
formação continuada para os docentes. Estes esforços quebram paradigmas através da
interdisciplinaridade, formando cidadãos com pensamento integrado com as questões das
diversas áreas e o seu contidiano.
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TICS ENQUANTO FERRAMENTAS QUE AUXILIAM A PRÁTICA DOCENTE:
UMA PROPOSTA DE VIDEOAULA

TIANNA LIMA FERNANDES1; EVELYNE NUNES DE OLIVEIRA GALVÃO1; LIANE
ALVES DA SILVA COSTA1; LORENA APARECIDA MEDEIROS COSTA1; XÊNIA
SILVA GOMES BRANDÃO
(xenia.gomes@ifrn.edu.br)

1

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

INTRODUÇÃO: Os meios que propiciam a aprendizagem vêm sendo influenciados pelas
TICs (tecnologias da informação e comunicação) em virtude das necessidades de utilização da
tecnologia como uma ferramenta capaz de oferecer o aperfeiçoamento do processo de ensinoaprendizagem. Este trabalho traz uma proposta de videoaula produzida por alunos do curso de
Especialização em Ensino de Ciências Naturais e Matemática, do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) enquanto uma ferramenta de
educação à distância a ser aplicada em turmas de ensino médio. O programa utilizado para a
produção da videoaula foi o Active Presenter. Os conteúdos abordados envolveram o tema
central “drogas”, no âmbito dos conteúdos de Biologia e Química. OBJETIVO: Propor
mecanismos tecnológicos capazes de auxiliar a prática docente. MATERIAL E MÉTODOS:
Uma videoaula requer planejamento prévio, assim como qualquer intervenção didática. Sendo
assim, o grupo de alunos pós-graduandos desenvolveu a temática drogas relacionando os
conteúdos de Química e Biologia de forma interdisciplinar, com foco voltado para os tópicos
sociais, além de envolver questões ligadas aos processos de produção das drogas. A videoaula
aula foi salva em formato de arquivo de mídia de vídeo e foi hospedada em página na internet
para posterior acesso. DISCUSSÃO E RESULTADOS: Uma vez que o professor produz um
material como este, logo se possui uma ferramenta que o auxiliará no processo de ensinoaprendizagem, pois os aprendizes poderão fazer uso deste material em qualquer lugar,
podendo visualizá-lo sempre que houver necessidade. A cibercultura de estudo online ocorre
através de “um processo mútuo de cooperação e troca” (LÉVY, 1999, P127). CONCLUSÃO:
Inovações como as TICs se configuram como ferramentas que possibilitam uma maior
interação entre todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, além disso, os
docentes abrem espaço para maior exposição dos conteúdos.
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ANÁLISE DE PLANOS DE AULA NA FORMAÇÃO DOCENTE EM MATEMÁTICA DO
IFRN CAMPUS SANTA CRUZ
AMANDA RAPHAELA PACHÊCO DE MELO1; JOBSON DE FARIAS LIMA2

O planejamento de aulas é uma ação imprescindível na prática docente, pois nesse momento o
professor estuda e organiza meios para alcançar os objetivos propostos para o processo de ensino e
aprendizagem. Nesse sentido, o presente trabalho apresenta um recorte do portfólio de Estágio
Curricular Supervisionado II desenvolvido no curso de Licenciatura em Matemática, do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – campus Santa Cruz. Dessa
forma, objetivamos analisar de forma reflexiva e sistematizada planos de aula da disciplina de
Matemática à luz do autor Libâneo (1994). A metodologia empregada insere-se no campo descritivo
e tem caráter documental. No desenvolvimento dessa pesquisa analisamos 2 planos de aula, tal que
esses são voltados para o Ensino Fundamental e Ensino Médio, procuramos observar os aspectos
estéticos, os objetivos, a organização dos conteúdos, as metodologias utilizadas, os recursos
didáticos, o processo de avaliação e as referências bibliográficas. Consideramos que, os planos de
aula não contemplam os elementos básicos necessários para o detalhamento da organização do
plano de ensino.
Palavras-chaves: Prática docente, planos de aula, Matemática.
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A SALA DE AULA INVERTIDA COMO ESTRATÉGIA EDUCACIONAL PARA O
ENSINO DE BIOLOGIA NA ESCOLA ESTADUAL EDGAR BARBOSA.

ALEKSANDER RIBEIRO HADA1,2; AIRTON JÚNIOR2
(airton.junior@ifrn.edu.br)

¹Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Rio Grande do Norte (SEEC-RN), ²Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Campus Parnamirim/ RN (IFRN)

O objetivo deste trabalho foi aplicar o conceito de sala de aula invertida, onde o aluno assiste uma
vídeo-aula num momento anterior a aula presencial, e aferir a sua aplicabilidade na Escola Estadual
Edgar Barbosa. Para tanto, foram escolhidas 5 turmas de Biologia no 2° ano do Ensino Médio e o
conteúdo abordado foi cladística. A exposição desse conteúdo foi online e extraclasse, através de
uma vídeo-aula, disponível no Canal do Pirula no YouTube, intitulada "Cladística" possuindo
191.000 visualizações. No momento presencial, em sala de aula, foi proposta uma atividade, onde
os próprios alunos se dividiam em grupos, onde deveriam utilizar uma série de figuras,
"caminálculos", que se assemelham entre si, mas com sutis diferenças. Estas figuras são usadas para
estudo de cladística, ou seja, deve-se sugerir uma sequência evolucionária a partir dos
"caminálculos" mais simples para os mais complexos. A correção das atividades possibilitou aferir
que aproximadamente metade dos grupos tiveram ao menos um integrante que assistiu a vídeo-aula,
já que do contrário, a atividade não poderia ser realizada a contento. Aos alunos, foi aplicado um
questionário opcional e sem identificação, desse modo, espera-se que as respostas sejam mais
fidedignas: 70% destes 180 alunos avaliaram a experiência como boa ou ótima. As respostas
positivas recorrentes foram: boa qualidade da vídeo-aula e uso de tecnologia na educação. Quanto
as críticas: dificuldade em assistir a vídeo-aula e sua longa duração (47 minutos). Ao final das
atividades, pudemos concluir que a sala de aula invertida é um método válido para o aprendizado e
que sua aplicação, por usar as novas tecnologias no dia-a-dia escolar, pode despertar o interesse do
alunado. Entretanto, ressaltamos que dificuldades logísticas como acesso a internet e computadores
pessoais nos domicílios, são obstáculos que precisam ser observados ao aplicar a metodologia na
realidade encontrada no ensino público brasileiro.

Palavras-chaves: Novas Tecnologias, Vídeo-aula, Cladística, Ensino Médio
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UTILIZANDO O JOGO NIM EM UMA PRÁTICA DOCENTE COM OS ALUNOS DA
ESCOLA ESTADUAL AIDA RAMALHO CORTEZ PEREIRA
Mariana Mendonça PESSOA1
Maria Priscila F.SOUZA2
(rildo.dantas@ifrn.edu.br)

1

IFRN-Campus Mossoró-RN

Este trabalho consiste em apresentar os resultados de uma prática lúdica da disciplina
“Introdução a Teoria dos Números” através do Jogo de Nim, na Escola Estadual Aida
Ramalho Cortez Pereira, com a turma do segundo ano do ensino médio. Trata-se de um dos
primeiros jogos a ter sua estratégia, analisada matematicamente através da teoria dos jogos. O
jogo de Nim, pode ser apresentado de diversas maneiras distintas, usando basicamente palitos
para jogar. Porem será utilizado duas versões, como estratégias para vencer. O objetivo é
desenvolver o raciocínio lógico, estimular a utilização de técnicas de divisão Euclidiana,
apresentar o sistema numérico binário, a conversões para a base binarias. O método utilizado
na primeira prática possuía uma falha, não foi determinado a quantidade de partidas, esse
ponto foi corrigido. A metodologia do segundo experimento, será previamente jogar três
partidas, sem explicar as duas estratégias, afim de observar se os alunos conseguem identificar
espontaneamente as relações com a matemática e elaborar estratégias próprias, observando se
essas jogadas são aleatórias ou estratégicas. Logo após, explicaremos as estratégias e
colocaremos os alunos novamente para jogar mais três partidas, observando se conseguem pôr
em prática. Nas duas fases do jogo, será feito observações e um questionário verificador do
resultado da prática. É esperando que na segunda tentativa, os alunos possam elaborar
estratégias que tenham relações com a matemáticas, e que consigam aplicar a divisão
euclidiana, a conversão para a base binaria. Desta forma concluímos que nos dados
preliminares da primeira prática, foi observado que a inserção de jogos como estratégia
pedagógica, instigam ao raciocínio logico, a curiosidade, maximizam o aprendizado, fazendo
com que os conhecimentos adquiridos em sala de aula, possam ser aplicados de uma forma
divertida, e proporcionam uma maior interação entre professor e aluno.
Palavras-chaves: Jogos Matemáticos, Teoria dos Números, Jogo de Nim, Representação
Binária.
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Como Preparar o Resumo para Pôsters:

ESTUDO DE CASO: MUDANÇA DE ABORDAGEM CENTRADA NO PROFESSOR
PARA ABORDAGEM CENTRADA NO ESTUDANTE PARA A DISCIPLINA DE
BIOLOGIA NO IFRN – CAMPUS NATAL – CIDADE ALTA
CAROLINA CORADO1
carolina.corado@ifrn.edu.br

1

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN

INTRODUÇÃO: Os desafios encontrados para o desenvolvimento de um ambiente no qual o
aprendiz se torne ativo são a força motriz da mudança do papel do facilitador em sala de aula.
O processo de aprendizagem ativo ocorre em um ambiente no qual o aprendiz é o foco
(aprendizagem centrada no estudante – ACE). Por outro lado, o processo de aprendizagem
passivo ocorre quando o foco é o professor, facilitador (aprendizagem centrada no professor –
ACP). Entretanto, a aprendizagem raramente ocorre de forma passiva. A mudança de um
modelo (ACP) para o outro (ACE) pode trazer profundas transformações na relação do
aprendiz com seu caminho de aprendizagem, bem resistência. OBJETIVO: Relatar um
estudo de caso na adoção do modelo ACE em turmas da disciplina de Biologia I dos cursos
integrados de Ensino Médio do IFRN – campus Cidade Alta. MATERIAL E METODOS:
Dados foram coletados mediante questionários de avaliação respondidos pelos próprios
aprendizes durante a disciplina e suas experiências no modelo ACE analisadas. DISCUSSÃO
E RESULTADOS: Por se tratar de uma mudança inédita para a maioria dos estudantes, foi
percebido que a adaptação ao modelo ACE foi exitosa, entretanto com resistência, o que era
esperado. Dentre as maiores resistências, percebeu-se que muitos aprendizes não se sentiram
confortáveis em trabalhar em grupo, ou não havia quantidade de conteúdo com a qual estavam
previamente acostumados. Por outro lado, estudantes que se adaptaram completamente,
sentiram-se livres para aprender ativamente e percorrer o caminho do processo de
aprendizagem com autonomia. CONCLUSAO: O sucesso da aplicação de métodos de
aprendizagem centrada no estudante permeia a gradação na condução do processo de
mudança da abordagem ACP-> ACE. Os maiores desafios encerram-se na mudança de atitude
de ambas partes: tornando o estudante mais ativo e responsável por sua própria aprendizagem
e o professor capacitado na aplicação de metodologias de aprendizagem ativa.
Palavras-chaves: Aprendizagem centrada no estudante; aprendizagem ativa.
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PROCESSOS FERMENTATIVOS NA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA, A CIÊNCIA NO
UNIVERSO MICROSCÓPICO: UMA PROPOSTA DE ENSINO INTERDISCIPLINAR
EVELYNE NUNES DE OLIVEIRA GALVÃO 1; LIANE ALVES DA SILVA COSTA1; LORENA
APARECIDA MEDEIROS COSTA1; TIANNA LIMA FERNANDES1; XÊNIA SILVA GOMES
BRANDÃO
(xenia.gomes@ifrn.edu.br)
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INTRODUÇÃO: Este projeto interdisciplinar envolve conteúdos de Biologia, Química e
Matemática, estando incluídos estudos dos mecanismos fermentativos presentes na fabricação de
alimentos, considerando-se as atividades fúngicas e bacteriológicas, além de se explorar noções de
empreendedorismo. OBJETIVO: Provocar nos alunos a compreensão crítico-científica de
processos envolvidos na produção de alimentos e suas relações com o cotidiano. MATERIAL E
MÉTODOS: Inicialmente serão realizados questionamentos introdutórios, com a finalidade de
compor um diagnóstico inicial da turma, para esta etapa também se fará útil aplicação de um
questionário para coletar dados sobre o perfil de cada aluno. Posterior a esse processo, serão
ofertadas palestras que envolverão conteúdos referentes aos processos fermentativos presentes na
produção do iogurte e do pão, com abordagem voltada para os aspectos científicos favoráveis a
produção desses bens de consumo e noções de empreendedorismo. O terceiro momento será
prático, com foco na elaboração de um estudo sobre a viabilidade da produção e comercialização do
iogurte, envolvendo todos os aspectos relevantes para a realização da abertura de uma miniempresa,
com atividades de levantamento de capital, produção, comercialização e divisão de lucros.
DISCUSSÃO E RESULTADOS: Serão levados em consideração o diagnóstico inicial e final da
turma, este último corresponde ao desenvolvimento das competências e habilidades adquiridas
pelos alunos ao participar do projeto. Um diário reflexivo, realizado pelos professores, será útil
como um apontamento sobre como melhorar a aplicação desse e de futuros projetos. A atividade da
miniempresa será avaliada em virtude da ação de cada aluno dentro dela, considerando tomadas de
decisão, iniciativas e trabalhos em grupo. CONCLUSAO: Os diagnósticos levantados, a análise
dos resultados alcançados pela miniempresa e o diário reflexivo funcionarão como ferramentas que
apontarão a eficácia da aplicação deste projeto, com foco voltado para o alcance dos objetivos, fator
necessário ao aprimoramento do projeto a curto ou longo prazo.

Palavras-chaves: Fermentação, ensino de ciências, interdisciplinaridade, empreendedorismo.
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I Simpósio sobre o ensino de Ciências Naturais e Matemática - I SECINAM

Parnamirim, RN, Brasil, 24 a 26 de Novembro, 2016

O ENSINO DE MATEMÁTICA FINANCEIRA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE MOSSORÓ
ALEKSANDRE SARAIVA DANTAS1; IDALECIO GOMES DANTAS1
(aleksandre.dantas@ifrn.edu.br)

1

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

Entre todos os conteúdos abordados na disciplina de Matemática no Ensino Médio, a Matemática
Financeira se destaca por estar entre os conteúdos com maior aplicabilidade na vida cotidiana dos
alunos, apresentando-se como um conhecimento extremamente relevante para a consolidação de
uma cidadania plena em uma sociedade fortemente marcada por relações de consumo. Diante dessa
realidade, este trabalho analisou o processo de ensino/aprendizagem de Matemática Financeira nas
escolas públicas de Mossoró, identificando as percepções dos professores acerca das dificuldades
enfrentadas e suas estratégias para o ensino dessa temática. Usando como referência a realidade de
três escolas públicas de Ensino Médio, foi realizada uma pesquisa qualitativa com base em uma
análise documental (cadernos dos alunos, plano anual e livro didático adotado), juntamente com
entrevistas com três professores responsáveis pela abordagem do conteúdo de Matemática
Financeira nas respectivas escolas. Os dados coletados permitiram constatar que várias foram as
dificuldades no ensino de Matemática Financeira, com destaque para: o não cumprimento total do
conteúdo proposto no planejamento anual dos professores; o baixo nível de complexidade das
atividades desenvolvidas em sala; a precariedade com relação aos conhecimentos prévios
apresentados por parte dos alunos e a carga horária insuficiente destinada à disciplina de
Matemática. Diante dessa realidade, foi possível concluir que os professores das escolas que
participaram da pesquisa não conseguem abordar a Matemática Financeira em sua totalidade. Além
disso, os conteúdos que são abordados se caracterizam pelo baixo nível de complexidade e pelo
distanciamento do cotidiano dos alunos. Para tentar minimizar os problemas no ensino de
Matemática Financeira, os professores deveriam fazer uso de estratégias como: a abordagem de
situações ligadas ao cotidiano dos alunos; o uso da calculadora e do Excel; o trabalho com a história
da Matemática e a criação de horários extras para que o aluno possa eliminar dúvidas acerca do
conteúdo.
Palavras-chaves: Ensino, Matemática Financeira, escola pública, dificuldades
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O LIVRO DIDÁTICO DO ENSINO MÉDIO EM ANÁLISE NA FORMAÇÃO
DOCENTE EM MATEMÁTICA DO IFRN CAMPUS SANTA CRUZ
JOSÉ JOSIMÁRIO DA SILVA BASTO1; JANIELISON DOS SANTOS SILVA2
(leninasilva@hotmail.com)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Santa
Cruz;
2
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Santa
Cruz.

1

O seguinte trabalho trata-se de uma análise a partir de uma atividade proposta durante a
disciplina Estágio Curricular Supervisionado II do curso de Licenciatura em Matemática do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Santa
Cruz. O livro didático é um dos instrumentos de trabalho da Educação Básica, em alguns casos,
o único material institucional e instrucional que o professor dispõe para trabalhar as
competências e habilidades requeridas à aprendizagem com seus alunos. Sendo assim, é
imprescindível que na formação docente seja oferecida aos discentes a oportunidade de análise
de livros didáticos de forma crítica, criteriosa e competente. O livro utilizado para a análise traz
como título, “Matemática”, dos autores Edwaldo Bianchini & Herval Paccola destina-se a
alunos do terceiro ano do Ensino Médio. Os critérios de análise a qual o livro foi submetido,
dizem respeito a: adequação da capa; apresentação geral do livro e proposta de abordagem do
conteúdo; adequação dos conteúdos e atividades à faixa etária dos usuários, ano/série; uso
adequado de imagens, ilustrações e gráficos; apresentação de proposta de trabalho
interdisciplinar; fontes científicas e referências indicadas de acordo com a capacidade dos
alunos e seu contexto socioeconômico e cultural; apresentação de atividades que promovam a
iniciação científica, por fim e não menos importante, a utilização de fundamentação histórica.
O ensino de matemática deve propor ao aluno concepções que possibilitem a compreensão da
realidade que está inserido, promovendo autonomia e raciocínio nas decisões cotidianas, e o
livro de matemática pode ser um condutor nesse processo. Desse modo, esse tipo de atividade
torna-se muito importante no processo de ensino, de tal maneira que contribui tanto para a
formação do estagiário quanto para a formação do aluno ao qual se destina o livro. Assim,
diante dos critérios de avaliação, concluímos que o livro abordado tem os requisitos básicos.
Palavras-chaves: Análise de livros; Estágio curricular supervisionado II; IFRN; Licenciatura
em Matemática.
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TRABALHO
COMUNICAÇÃO ORAL

NEPP-SPP: DESPERTANDO A VOCAÇÃO PROFISSIONAL NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE
Aroldo Pereira de Araújo Filho1; Caroline Marina Cavalcanti Bezerra2, Eva Coralina Dantas da
Silva3; 4Gabriela Barbosa Bruno; 5Ricardo Souza Marques
1,2,3,5
IFRN – Campus São Paulo do Potengi; 4 IFRN – Campus São Gonçalo do Amarante
ÁREA TEMÁTICA: Trabalho

RESUMO
Diante do cenário vivido pelas cidades da Região Potengi cuja população, em boa parte
com índices socioeconômicos desfavorecidos, não é agraciada com serviços gratuitos e de
qualidade voltados à construção civil, o Núcleo de Extensão e Prática Profissional (NEPP)
surge no intuito de suprir as necessidades daqueles que normalmente não têm recursos
suficientes para a realização de atividades fundamentais da construção civil. Sendo um
escritório-modelo, o NEPP visa proporcionar troca de experiência profissional dentro do
universo de ensino, de forma que os técnicos em edificações em formação possam aplicar
na prática os conteúdos vistos em sala de aula. Os discentes, juntamente com os
professores das disciplinas técnicas, realizam visitas ao imóvel e/ou terreno do beneficiário
seguidas de reuniões para estar atendendo as demandas tocantes à população da melhor
maneira possível, realizando serviços como: levantamentos arquitetônicos, projetos
arquitetônicos e complementares, levantamentos topográficos, propostas de reforma e
orçamentos. Considera-se, assim, que os resultados certamente terão impactos favoráveis
na comunidade, já que existe uma demanda de obras realizadas na cidade e falta de
regularização de terrenos nas prefeituras, bem como ausência de orientação técnica para o
projeto e a execução das edificações, auxiliando assim na disseminação de boas práticas,
um maior conhecimento acerca da profissão para a população e principalmente no
crescimento ordenado das cidades.
PALAVRAS-CHAVE: prática profissional, levantamento, projeto arquitetônico, reforma, projeto complementar.

INTRODUÇÃO
Contrastando com a escassez de órgãos públicos que ofertem serviços técnicos de
forma gratuita para a população carente da região Potengi, o NEPP surge como um
escritório modelo com o intuito de suprir da melhor forma as necessidades da comunidade
externa. O NEPP – SPP se baseia no mesmo Núcleo já existente no Campus Natal Central
(NEPP EDIFICA), o qual, desde 2009 está atuante com serviços já prestados a centenas de
famílias beneficiadas com o projeto.
Sendo um projeto integrador de várias disciplinas técnicas, o NEPP faz referência
com sua existência, as diretrizes do Projeto Político-Pedagógico do IFRN, de estar
oferecendo aos alunos a oportunidade de pôr em prática os conceitos apreendidos em sala
de aula, aperfeiçoando o processo de ensino-aprendizagem, bem como a interação com a
comunidade desenvolvendo uma sensibilidade com às necessidades dos grupos sociais que
circundam a Instituição.
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É notório que na região na qual o IFRN – Campus São Paulo do Potengi está
inserido há uma carência de orientação especializada e acompanhamento técnico para
projetar e executar as obras da indústria da construção civil na região Potengi, visto que a
maioria das construções são realizadas sem projetos e acompanhamento técnicos no
decorrer da obra. Isso se deve principalmente à falta de recursos para a contratação de mão
de obra especializada bem como a falta de fiscalização. Esta situação é percebida há
tempos, e não é uma especificidade da região do Potengi, afim de amenizá-la o governo
Federal sancionou em 2008 a Lei de Nº11888 que assegura às famílias de baixa renda
assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse
social, porém isso não é visto na prática.
Por isso, os alunos no NEPP podem estar realizando atendimentos ao público com
consultorias em geral, bem como reuniões periódicas com os membros (alunos e
professores) para análise dos serviços prestados e quais serão os beneficiados dependendo
da demanda que o escritório esteja recebendo, para assim atender preferencialmente
aqueles em situação socioeconômica desfavorecida.
Para os estudantes do curso técnico em edificações, o NEPP representa uma forma
de incorporar o mundo do trabalho na instituição de ensino, sendo uma alternativa de
colocar em pratica os conhecimentos teóricos. Dessa forma, o projeto é um integrador da
educação formal com a educação profissional dos discentes com a perspectiva de preparalos, diretamente, para o mercado de trabalho que, depois de formados, estarão inseridos.
Além também de contribuir para a formação acadêmica, embasada em um currículo
dinâmico, flexível e transformador, contribuindo com a formação cidadã e profissional,
desenvolvendo a consciência social e política.
A criação e manutenção do Núcleo no Campus São Paulo do Potengi se baseia no
fato de o Instituto dispor de todo espaço físico e equipamentos necessários para o
desenvolvimento das atividades que o NEPP visa estar prestando aos beneficiários. As
atividades que os discentes estão aptos para estar realizando sob orientação dos docentes
das disciplinas técnicas do curso são: levantamento topográfico, projeto de construção de
edificação e/ou reforma, projeto de instalações hidráulicas e sanitárias, projeto de
instalações elétricas e orçamento.
METODOLOGIA

A primeira fase executiva do projeto após a implantação foi divulgar o NEPP para a
comunidade externa, tanto quanto os servidores, terceirizados e alunos do Campus, através
de apresentações orais, panfletos e diálogos. Espera-se também que os membros do Núcleo
estejam visitando também as prefeituras da região, em virtude de aumentar a interação com
a comunidade, contando ainda com o apoio destas para o êxito do projeto. Vale salientar
que o público alvo do núcleo precisa se enquadrar em certo perfil socioeconômico, que
será analisado pelos bolsistas e orientados, sendo condicionado também a demanda do
escritório.
Os interessados em receber auxílio do NEPP, precisam se dirigir ao escritório para
uma entrevista com algum dos membros. Nessa entrevista são recolhidas informações
básicas com o cliente, como os serviços com que ele deseja ser agraciado e se o mesmo
possui o perfil que o programa objetiva. Definido o beneficiário, marca-se uma visita ao
local da edificação ou ao terreno para que em campo sejam coletados os dados necessários
para o desenvolvimento satisfatório do trabalho demandado.
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O desenvolvimento dos projetos é realizado em conjuntos com os professores para
a ocorrência de estudos de viabilidade das propostas e a verificação da qualidade do
serviço a ser ofertado. Após a entrega, a família atendida poderá estar preenchendo
preencher uma ficha de avaliação, indicando melhorias no processo de forma que o NEPP
esteja aperfeiçoando-se para os futuros atendimentos. Os discentes também contam o
auxílio de softwares como AutoCAD 2015, CorelDRAW X5, SketchUp 2016, Revit 2015
e alguns outros para as representações gráficas dos projetos.
Espera-se que durante o funcionamento do escritório, as fases de divulgação,
cadastro e visitas técnicas se repitam sistematicamente, a fim de manter o projeto de forma
contínua. Estudos, revisões e aprimoramentos dos conceitos também são esperados que
estejam sempre presente ao longo do processo, para que os alunos possam estar
melhorando o aprendizado dos conteúdos e realizando os serviços com melhor qualidade.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS

Ao final do projeto de implantação do NEPP no Campus São Paulo do Potengi, é
esperado que cerca de 8 famílias sejam beneficiadas pelo escritório em um período de 7
meses, disseminando assim uma cultura de boas práticas voltadas a construção civil.
Serviços como levantamentos arquitetônicos e topográficos auxiliarão na
regulamentação de edificações e terrenos junto à prefeitura, em contraste com uma
realidade na qual as prestações desses serviços são escassas para os mais necessitados em
razão do alto investimento. As propostas de reforma e o desenvolvimento de projetos
arquitetônicos e complementares irão inferir numa melhor organização das cidades,
desenvolvendo assim uma socialização do conhecimento desenvolvido dentro da
Instituição. O NEPP servirá, assim, de apoio para o IFRN no seu retorno à sociedade de
todo o saber difundido no ambiente escolar.
Já no primeiro levantamento realizado, acompanhado de uma proposta de reforma,
os discentes puderam ter ciência de como o desconhecimento técnico por parte da
população promove edificações que não atendam as reais legislações que regem a
construção civil, como abordado em sala de aula. A priori, mesmo com seminários
voltados a prática profissional, houve uma dificuldade para a realização das medições na
edificação já existente e na realização do croqui, oriunda da falta de experiência dos
bolsistas. E na composição da proposta de reforma, sob orientação docente, foi perceptível
como, no ramo da construção civil, uma obra pode ser realizada de várias maneiras
possíveis, ficando na incumbência do profissional escolher a melhor solução a depender da
viabilidade e de seu bom senso.
Ao fim do processo, os discentes já irão para o próximo atendimento com uma
maturidade superior a inicial, e assim sucessivamente. A partir disso, tem-se a importância
de haver essa dinâmica entre a extensão e o ensino de forma a proporcionar aos discentes
uma formação profissional ainda em sua educação básica, um treinamento para que,
quando estiverem efetivamente inseridos no mercado de trabalho, sejam técnicos
qualificados com as habilidades necessárias para as atividades para as quais serão
demandados.

IV SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | II SECITEX

2677

Curso FIC de Vendedor, na modalidade presencial, no âmbito do Programa
Mulheres Mil: turma no IFRN – campus São Gonçalo do Amarante
R. A. da S. Pimentel1, F. C. da Silva2, F. de O. Freire3, L. G. Santos4 e R. L. S. da S. Guidi5
1,2,3,4,5
IFRN – Campus São Gonçalo do Amarante
ÁREA TEMÁTICA: Trabalho

RESUMO
O presente projeto constitui uma proposta do Curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) em
vendedor, na modalidade presencial, cuja oferta visa à materialização de ações do Programa Mulheres
Mil: Educação, Cidadania e Desenvolvimento Sustentável. Este Programa, instituído pela Portaria
MEC nº 1.015 de 21 de julho de 2011, insere-se no Plano Brasil sem Miséria e integra um conjunto
de ações que consolidem Políticas Públicas governamentais de inclusão educacional, social e
produtiva de mulheres em situação de vulnerabilidade social. Existe um quadro histórico de
desigualdade do gênero feminino, devido a um conjunto de questões sociais, políticas, econômicas e
culturais. Nesta perspectiva, o papel dos Institutos Federais é de grande relevância, pois tem como
princípio norteador oferecer educação de qualidade caracterizada pelo compromisso social, ambiental
e de sustentabilidade capaz de atuar com inovação e de forma transformadora. Com a finalidade de
qualificar profissionais para atuar de forma autônoma, ou vinculadas mercado formal, é que o IFRN
ampliou sua atuação em diversos municípios do Estado, com a oferta de cursos em diferentes áreas
profissionais, conforme as necessidades locais, bem como aderiu a vários Programas gerenciados pela
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC/MEC. Decorrente dessas iniciativas, o
presente Curso FIC visa qualificar 30 mulheres, com formação em gestão e negócios, buscando
desenvolver o empreendedorismo.
PALAVRAS-CHAVE: Cidadania, empreendedorismo, qualificação profissional, projeto social

INTRODUÇÃO
O presente trabalho visa descrever o Curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) em Vendedor,
presencial, no âmbito do Programa Mulheres Mil, com carga-horária total de 200 horas, implantado
em 2016 no IFRN – campus São Gonçalo do Amarante.
Convém explicitar que o referido Programa foi concebido a partir dos conhecimentos difundidos
pelos Community Colleges Canadenses. Alicerça-se em experiências de promoção da equidade
social, advindas de ações desenvolvidas com populações desfavorecidas no Canadá, ao longo de dez
anos. Naquele País, o sistema denominado ARAP (Avaliação e Reconhecimento de Aprendizagem
Prévia) incide na certificação de todas as aprendizagens das participantes (formais ou não formais),
propiciando qualificação em diversas áreas profissionais. Esse modelo foi ampliado e inovado para
ser desenvolvido no Brasil.
Estruturado em torno dos eixos Educação, Cidadania e Desenvolvimento Sustentável, esse Programa
teve origem no Brasil em 2007, com o objetivo de promover a inclusão social e econômica de
mulheres desfavorecidas do nordeste e norte brasileiro, permitindo-lhes melhorar o seu potencial
produtivo, suas vidas e as vidas de suas famílias e comunidades e elevar a escolaridade das mulheres
inseridas, por meio do estabelecimento de parcerias entre instituições educativas.
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A oferta de cursos FIC, como uma ação de Governo no Programa Mulheres Mil, utiliza uma
metodologia denominada Sistema de Acesso, Permanência e Êxito. As alternativas metodológicas
preveem, além do reconhecimento de saberes ao longo da vida, também sugerem “[...] instrumentos
e mecanismos de acolhimento de populações não tradicionais, que viabilizassem o acesso à formação
profissional e cidadã, com elevação de escolaridade, a inserção produtiva e a mobilidade no mundo
do trabalho, o acompanhamento das egressas e os impactos gerados na família e na comunidade”
(BRASIL, 2013, p. 3).
Nessa configuração, os cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional
vinculados ao Programa Mulheres Mil, desenvolvidos em todos os Campus do IFRN apresentam, em
seus programas, temáticas, como saúde da mulher; autoestima e relações interpessoais; gênero,
cidadania e direitos da mulher; inclusão digital, entre outras que abordem o processo de emancipação
das mulheres. Assim perspectivados, as mulheres participantes desses cursos, cônscias de seus
direitos, deveres e de suas possibilidades e de suas capacidades, possivelmente, alcançarão melhoria
na qualidade de vida, estendendo-a a seus pares e as suas comunidades locais, de modo a tornaremse sujeitos ainda mais ativas na construção de um novo itinerário de vida, ao redesenhar espaços e
papéis de atuação em seu entorno social e colaborar para o desenvolvimento da sociedade.
O Curso FIC em Vendedor, presencial, tem como objetivo geral propiciar qualificação profissional
atrelada ao eixo tecnológico Gestão e Negócios. Visa o atendimento a mulheres com trajetória de
vidas diversas, com experiências que necessitam de um saber formal como um projeto de vida,
primando pelos valores humanos e o exercício da cidadania, priorizando-se a retomada e continuidade
dos estudos via elevação da escolaridade.
Os objetivos específicos do curso compreendem:
•

Formar para atuar nos diferentes segmentos da área de Vendas e desenvolver habilidades
específicas para a execução das diversas atividades, inerentes à função de venda de
produtos e/ou serviços.

•

Comercializar mercadorias no atacado ou varejo, apresentando o funcionamento e a
importância do produto aos clientes;

•

Conhecer o produto, apresentando suas qualidades e vantagens;

•

Apresentar um olhar diferenciado para a apresentação das informações referentes aos
produtos, como os locais de vendas e etiquetas, deixando os produtos mais atrativos;

•

Trocar mercadorias, fazer relatório de vendas e promoções, inventário de produtos com a
finalidade de reposição;

•

Desenvolver e aplicar técnicas de vendas, organizar seu tempo, ser cortês e confiar em
seu trabalho.

•

Buscar de forma constante soluções para os problemas identificados;

•

Apresentar os produtos e serviços da empresa;

•

Executar, com eficácia, as técnicas de venda e pós-venda;

IV SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | II SECITEX

2679

•

Atuar no desenvolvimento e controle das atividades de venda;

•

Ter capacidade de liderança, competência técnica, iniciativa e capacidade criativa para
lidar com as atividades cotidianas relacionadas aos processos de aquisição e venda nas
organizações e instituições;

•

Proporcionar a atuação das egressas como vendedoras, desenvolvendo habilidades e
competências necessárias para a área de prestação de serviços;

•

Oferecer um currículo integrado e interdisciplinar, possibilitando que as mulheres atuem
como sujeitos desse processo pedagógico;

•

Possibilitar às estudantes oportunidades de relacionar os novos conhecimentos com suas
experiências cotidianas, de modo a situá-las em diferentes momentos de sua vida.

METODOLOGIA
A execução do projeto integra um conjunto de ações que tem como principais diretrizes possibilitar
a inclusão social e educacional, reduzir as desigualdades sociais e econômicas, defender a igualdade
de gênero e combater a violência contra a mulher.
Após o lançamento do projeto, foram feitas buscas ativas em comunidades de São Gonçalo do
Amarante, objetivando divulgar o projeto e captar potenciais beneficiários para o curso de vendedora.
Nas visitas, foram realizadas palestras sobre o projeto, em seguida as participantes visitadas
preencherão um formulário de cadastro e foram orientadas a se inscreverem na seleção para ingresso
do curso.
Após efetivação das matrículas, foi feita uma chamada para professores e técnicos que desejavam
participar da execução das disciplinas do curso. Em seguida, deu-se início ao curso de qualificação
profissional, com público de 30 mulheres. Ao final, serão realizadas pesquisas de satisfação e
certificação das participantes.
.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
As atividades serão acompanhadas por meio de questionários qualitativos quanto a execução do
projeto, aplicação do mapa da vida, realização de verificações de aprendizagens para aferir o nível de
conhecimento das beneficiárias quanto aos conteúdos propostos, além das atividades de cunho sócioeducativo-cultural. Na oportunidade, também serão avaliados os bolsistas e membros da equipe no
projeto.
Como resultados esperados, haverá a formação de 30 beneficiárias. Ao término do projeto será
produzido um artigo para ser apresentado em um congresso local/ regional/ nacional, bem como a
montagem de um estande, em evento local, para divulgação das atividades do projeto e a viabilização
de parcerias com o setor produtivo e organizações que vise o encaminhamento das beneficiárias para
o mundo do trabalho.
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ANÁLISE E INTERVENÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO COM UTILIZAÇÃO
DE FERRAMENTAS DE GESTÃO ORGANIZACIONAL
C. B. Cruz1; A. L. F. Dantas2; L. P. V. Dantas3; J. V. D. Xavier4 e H. D. Medeiros5
1,2,3,4,5
IFRN – Campus Currais Novos.
ÁREA TEMÁTICA: TRABALHO

RESUMO
O projeto Análise e Intervenção no Serviço Público com utilização de ferramentas de Gestão
Organizacional pretende pesquisar, analisar e intervir no serviço público federal em alguns setores
do IFRN e no serviço público municipal através da Secretaria de Educação de Currais Novos/RN e
de uma Escola Pública da cidade. O projeto será dividido em seis etapas: pesquisa sobre quais as
formas de avaliação e controle existentes nestes setores; aplicação de ferramentas de Gestão
Organizacional como Brainstorming e Brainwriting, Matriz GUT e análise SWOT para analisar
pontos a serem melhorados nos setores; ministrar palestras e oficinas sobre Gestão Organizacional
com o apoio de estagiários de administração da UFRN/CERES Currais Novos; organização de
gráficos e tabelas com resultados e apresentação nos setores; proposta de intervenção nestes setores
através desses colaboradores estagiários; e construção de artigo e relatório final e divulgação dos
resultados na comunidade e em revista. Espera-se que este projeto possa contribuir com a melhor
qualidade do serviço público no que diz respeito às deficiências apontadas.
PALAVRAS-CHAVE: Gestão; Organizacional; IFRN; GUT; Extensão.

INTRODUÇÃO
Descrever o projeto de extensão e sua importância/relevância. Apresentar o objetivo e metas do
projeto e público alvo/beneficiado.
No que diz respeito às organizações públicas existe uma série de fatores que interferem no
relacionamento entre os colaboradores e na qualidade do serviço. No contexto das organizações
públicas, carregadas de preconceitos no que diz respeito ao perfil do servidor público (ideia de que
todo servidor público não atende com educação ou é preguiçoso), vemos que existe uma necessidade
da criação de uma cultura organizacional que deve também trabalhar com uma boa gestão. Precisamos
fazer constantes avaliações, controles, e análises para dirimir conflitos e planejar ações de médio e
longo prazo e no nosso dia-dia. As organizações públicas se deparam com a necessidade do novo
tanto em aspectos administrativos quanto em políticos e necessitam integrar aspectos políticos e
técnicos de forma dinâmica. Faz-se necessário uma reflexão na qual se obtenha melhores formas de
obter organizações públicas capazes de fazerem seus serviços de forma eficientes à sociedade. O
padrão coletivo que identifica os grupos ou organização é a sua "cultura" que é a palavra-chave na
compreensão das ações humanas e funciona como padrão coletivo que identifica o grupo. Numa
organização pública desenvolver uma espécie de cultura organizacional é importante, pois na nossa
nova realidade globalizada, onde as interações ocorrem entre diferentes tipos de modelos de seres
humanos com diferentes religiões, localidades, nacionalidades, credos, comportamentos, etc. ter uma
cultura de grupo é essencial para o sucesso e eficácia do trabalho, uma exigência da sociedade atual.
A cultura organizacional ajuda neste sentido e promove justamente essa metodologia de trabalho onde
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seus atores aprendem uma postura de ação e de atuação mais ou menos similar. Com o intuito de
identificar fatores necessários para a promoção de um nível de serviço com qualidade na esfera
pública, por meio do desenvolvimento da cultura organizacional e padronização da prestação de
serviço, o presente trabalho propõe uma pesquisa e intervenção nos setores da Coordenação de
Extensão e Diretoria de Administração do IFRN Campus Currais Novos. A matriz GUT e análise
SWOT são as ferramentas escolhidas para a realização da intervenção nos setores escolhidos para o
diagnóstico dos problemas e dificuldades que interferem no desempenho dos setores e identificação
das soluções e melhorias. Nosso público alvo são servidores das Coordenações de Extensão e
Pesquisa e do setor Administrativo do campus IFRN e também atuarmos na Secretaria de Educação
Municipal e em uma escola pública municipal da cidade de Currais Novos/RN. O projeto pretende a
longo prazo atingir todos os setores do IFRN e sair dos muros da escola mostrando experiências
exitosas e fazer intervenções em outros setores públicos da cidade.

METODOLOGIA
Afim de serem atingidos os objetivos traçados, irá ser feita uma pesquisa de campo e a realização de
uma intervenção a princípio nos setores do IFRN e depois iremos fazer na Secretaria de Educação e
em uma escola como projeto piloto (ainda a ser escolhida). Quanto a coleta de dados, irá ser utilizada a
entrevista estruturada contendo oito perguntas abertas, previamente formuladas. Os entrevistados irão
responder as mesmas questões, o que permite realizar o mapeamento e levantamento das informações
acerca dos processos desenvolvidos. Essas entrevistas irão ser aplicadas individualmente a dois
conjuntos de atores. No primeiro grupo enquadram-se os atores que executam serviços de apoio nas
áreas de planejamento, organização, direção e controle no âmbito organizacional e, no segundo grupo
os que assessoram as atividades de extensão. Desse modo, as entrevistas irão ser aplicadas a
integrantes da Coordenação de Extensão do IFRN Campus Currais Novos (COEX/CN); da Diretoria
de Administração do IFRN Campus de Currais Novos e de seus setores inclusos; da Secretaria
Municipal de Educação do município de Currais Novos e de uma Escola Municipal de Currais Novos.
O Brainstorming, Brainwriting, a matriz GUT e análise SWOT foram as ferramentas escolhidas para
a realização da intervenção, que tem o intuito de promover o diagnóstico dos problemas e dificuldades
que interferem no desempenho dos processos nos setores e estimular a identificação das soluções e
melhorias por parte dos integrantes dos departamentos. No IFRN iremos promover esta intervenção
com a ajuda dos estagiários de administração que irão elaborar e aplicar a pesquisa e também irão se
reunir com os chefes dos setores para melhor fazer as intervenções. Estes voluntários farão oficinas
e palestras para que sejam orientadas as intervenções. Os dados serão colhidos e trabalhado pelos
voluntários alunos e serão base para a sensibilização tanto na Secretaria de Educação quanto na
escola. A proposta para a escola é a sensibilização dos servidores e docentes para que sejam aplicadas
estas técnicas de análise e controle tanto nos setores administrativos quanto nas salas de aula.
Também aqui os dados serão colhidos pelos estudantes de informática e serão disponibilizados para
divulgação dos resultados.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
O projeto pretende identificar as disfunções nos processos do âmbito administrativo nos setores e
organizações mencionadas. Desenvolver a análise crítica nos atores envolvidos e a identificação de
possibilidades de melhorias.O levantamento dos dados realizado pelos alunos voluntários do Curso
de Integrado em Informática e pelos estagiários em administração que trabalham no IFRN através das
reuniões com os setores do IFRN, Secretaria Municipal de Educação e a Escola Municipal escolhida
permitirá a discussão da sustentabilidade das melhorias propostas. A análise dos resultados permitirá
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a comparação do êxito nos setores envolvidos e a apresentação na II Secitex 2016 que ocorrerá no
campus de Parnamirim em novembro. Os resultados serão divulgados no Campus, na Secretaria
Municipal de Educação e na Escola Municipal. Em 2017, pretende-se submeter o artigo com todos
os dados e resultados à revista Holos e em congressos brasileiros e regionais. Acreditamos que o
impacto deste projeto seja imediato no que diz respeito a resolução de problemas simples e a longo
prazo a formação de uma cultura organizacional que privilegie uma gestão organizacional eficiente
com planejamento, controle e análise dos pontos negativos e dos pontos positivos formando
comportamentos positivos e em virtude desta cultura uma melhoria no serviço público: atendimento
mais eficiente; gestão democrática; diminuição de conflitos entre os pares; planejamento de ações e
maior eficiência e eficácia no trabalho. No IFRN esperamos implementar esta cultura nos três setores
elencados e posteriormente aumentar o projeto em 2017 para levar este conhecimento a todos os
setores do campus. Através de nossa experiência no campus acreditamos que poderemos contribuir
levando os nossos estudantes e colaboradores (alunos de administração que são estagiários no nosso
campus) a disseminar esta ideia sobre cultura organizacional e gestão organizacional para outras
esferas do serviço público como Secretaria de Educação; Prefeitura; etc e também para as escolas
públicas da cidade promovendo a melhoria do serviço público municipal e levando nossa contribuição
enquanto extensão e IFRN para a cidade de Currais Novos e para num futuro poder contribuir com a
região do Seridó. Este projeto é importante, pois poderá ser utilizado também com professores de
escolas públicas de ensino fundamental e médio da cidade em salas de aula para diminuir conflitos
entre os alunos, professores e funcionários e promover uma gestão organizacional também em sala
de aula, promovendo melhoria no ensino público e promoção do desenvolvimento de
comportamentos desejados nestes alunos para um melhor aproveitamento nas disciplinas e uma maior
aprovação nos processos seletivos para o IFRN e para as Universidades. Ao capacitarmos os
professores e servidores públicos municipais poderemos ter um alcance bastante significativo da
nossa proposta e conseguir alcançar todas as escolas da cidade.
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EXPERIÊNCIAS COM EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA EM JOÃO

CÂMARA
V. Desidério1; M. L. A. Carvalho2 e A. F. de Lima3
1,2,3
IFRN – Campus João Câmara;
ÁREA TEMÁTICA: Trabalho

RESUMO
O artigo tem o objetivo de apresentar o projeto de extensão FORTALECENDO A EDUCAÇÃO
EMPREENDEDORA NO ENTORNO DO IFRN – CAMPUS JOÃO CÂMARA e demonstrar os
avanços do empreendedorismo no Campus João Câmara. Para realizar a pesquisa utilizou-se como
instrumento de coleta de dados questionários (pré-teste), avaliação individual, avaliação do grupo e
avaliação dos consultores e a observação participante. A equipe executora coletou os dados (antes,
durante e depois das ações realizadas) com a finalidade de avaliar e melhorar tais ações. O percurso
metodológico para realização do projeto de extensão foi baseado nas etapas descritas a seguir que
explicam as atividades envolvidas: a) Estudo inicial das variáveis, b) Criação de um Banco de
Dados uniformizado de Cadastro de Informações e aplicação de pesquisas, c) Divulgação da Feira,
d) Execução da SIMULAÇÃO EMPRESARIAL, e) Troca de informações e conhecimento,
f) Execução da Feira de Negócios. No que compete ao perfil dos respondentes (figura 1), 50% dos
participantes possuem entre 15 e 17 anos, ou seja, são menores de 18 e os outros 50% possuem
entre 18 e 20 anos de idade. Destes, 30% são aalunos
lunos do segundo ano e 70% são do terceiro ano do
ensino médio integrado ao curso de administração. Dos resultados econômicos, até o presente
momento foram movimentados mais de 10 mil reais, a Bila Biju S.A faturou cerca de 7 mil reais
nos três meses de simulação empresarial, a Like Feltros e a Natur faturaram juntas cerca de 4 mil
reais.
PALAVRAS-CHAVE: empreendedorismo, aprendizagem, simulação empresarial.

INTRODUÇÃO
O projeto de extensão FORTALECENDO A EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA NO
ENTORNO DO IFRN – CAMPUS JOÃO CÂMARA é a segunda edição, teve início em 2015 com
a primeira experiência de educação empreendedora e simulação empresarial do campus. Em 2016,
o projeto ampliou o número de alunos atendidos de 30 para 90 alunos. Além disso tem como
objetivo aproximar agentes de educação empreendedora na troca de saberes e promover o
desenvolvimento de habilidades diversas como produção, pesquisa de mercado, qualidade,
negociação, comercialização, entre outras no ensino-aprendizagem em um ambiente dinâmico de
ligação entre teoria e prática com ações que contribuem para a prática profissional através
da simulação empresarial e feira de negócios.
As principais metas do projeto eram formar pelo menos 60% dos alunos participantes do
programa e organizar a Feira de Negócios como oportunidade para divulgar a prática
empreendedora. Menos de 10% dos alunos desistiram do programa e todos os que permaneceram
foram aprovados, ou seja a primeira meta foi superada, com mais de 90% formandos e a segunda
meta está em andamento. O público alvo/beneficiado do projeto são alunos do campus e fora do
campus (participantes de outros projetos de empreendedorismo,
empreendedorismo, alunos de escolas municipais da
região), professores e voluntários que desenvolvem ações de educação empreendedora, empresários
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locais e instituições parceiras que colaboram com o fortalecimento da educação empreendedora no
entorno do IFRN. A parceria com a 16ª DIRED
DIRED,, a Junior Achiviement no RN e o SEBRAE local
permitiram aproximar escolas de municípios da Região do Mato Grande, empresários locais,
consultores e comunidade do IFRN para atingir os objetivos do projeto.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa descritiva, subtipo estudo de caso. A metodologia utilizou como
instrumento de coleta de dados questionários (pré-teste), avaliação individual, avaliação do grupo e
avaliação dos consultores e a observação participante. A pesquisa teve caráter exploratório
descritivo. Inicialmente foi feio uma pesquisa dividida em duas partes: I – Perfil dos
respondentes e II – Avaliação da Aprendizagem.
Utilizou-se também de a pesquisa-ação do tipo qualitativa para avaliar a aprendizagem dos
alunos em relação há duas ações executadas entre junho e agosto de 2016: simulação
empresarial e venda de produtos. As vendas ocorreram dentro do campus e fora do campus,
aproveitou-se oportunidades como eventos externos e feiras organizadas por instituições parceiras.
Uma equipe de apoio (15 pessoas, sendo voluntários, professores e técnicos administrativos)
foram designadas para auxiliar os alunos nas duas ações. As três empresas estudantis funcionaram
por cerca de três meses, cada empresa tinha 30 alunos, pela manhã a Bila Biju S.A (produto
Bijuterias), à tarde a Like Feltros S.A (chaveiros personalizados de Feltro) e à noite a Natur
S.A.(repelentes naturais). Ainda falta executar a Feira de Negócios do Campus, a mesma está
prevista para ocorrer no segundo semestre de 2016.
A equipe executora coletou os dados (antes, durante e depois das ações realizadas) com a
finalidade de avaliar e melhorar tais ações.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS

As ações de educação empreendedora realizadas permitiram aos alunos o aprender-fazendo,
eles abriram uma empresa estudantil, geraram receita, contraíram despesas, pagaram impostos
sociais e lidaram com o mundo dos negócios. Houve contato direto com a comunidade externa,
através da venda de ações para pessoas externas ao IFRN que se tornaram acionistas
acionistas das empresas e
acompanharam o processo vivenciado pelos alunos. As duas empresas com alunos do integrado
eram apoiadas diretamente pela Junior Achiviement com mais de 50% dos acionistas externos, a
empresa dos alunos do subsquente era apoiada apena
apenass pela comunidade interna do campus, mas
também teve a participação externa, cerca de 30% dos acionistas eram da comunidade externa e
puderam participar da assembléia dos acionistas expondo seu ponto de vista e participando da
reunião de resultados.
No que compete ao perfil dos respondentes, 50% dos participantes possuem entre 15 e 17
anos, ou seja, são menores de 18 e os outros 50% possuem entre 18 e 20 anos de idade. Destes, 30%
são alunos do segundo ano e 70% são do terceiro ano do ensino médio integrado ao curso de
administração. Além da pesquisa (pré-teste) realizado no início da simulação empresarial, houve
avaliação da aprendizagem individual, onde os alunos relataram sobre o absenteísmo (falta
justificada ou não em horas ou dias de jornada de trabalho), nas falas dos alunos, percebe-se
preocupação com o resultado final, apesar de não existir um índice prejudicial (menos de 10% de
absenteísmo nas empresas simuladas). Uma das falas registradas foi ""éé preciso atribuir descontos
em folha para funcionários que faltam sem justificativa" (Pesquisado 2).
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Outros itens como Processo Decisório, gestão de custos e participação foram avaliados, os
participantes se avaliaram, avaliaram sua equipe de trabalho e foram avaliados. Na pesquisa,
registramos 26 falas sobre o aprendizado alcançado na simulação empresarial e sua relação com as
disciplinas teóricas. Dentre as falas destaca-se: "Gostei de aprender a usar o diagrama espinha de
peixe para resolver problemas, a disciplina é inovadora" (Pesquisado 2). Isso porque enquanto os
alunos desenvolviam na prática atividades de gestão empresarial (contraturno), viam conteúdo
relacionado na disciplina empreendedorismo, ligando teoria à prática, por exemplo, como resolver
problemas da empresa simulada usando ferramentas como o diagrama espinha de peixe.
Os alunos citaram lições aprendidas nas falas "No início quando fiz a redação sobre 'como
ser um jovem empreendedor' não tinha muita ideia do que era ser empreendedor, agora com a
participação na miniempresa, percebo como é importante relacionar a disciplina de
empreendedorismo com o que fazemos na miniempresa" (Pesquisado 11).
11). E relataram algumas
dificuldades "Não está sendo fácil, colocar em prática o que aprendemos, mas estamos aprendendo
a corrigir os erros que cometemos no início das jornadas" (Pesquisado 22).
Em relação às demais atividades (feira de negócios e empreendedorismo e reunião para
compartilhar experiências de educação empreendedora) que estão em andamento, espera-se o
mesmo engajamento da equipe e que todos os objetivos descritos anteriormente sejam alcançados.
Foram movimentados mais de 10 mil reais, a Bila Biju S.A faturou cerca de 7 mil reais nos
três meses de simulação empresarial, a Like Feltros e a Natur faturaram juntas cerca de 4 mil reais.
Os valores não são exatos pois os relatórios ainda não foram entregues na coordenação, apenas os
resultados foram apresentados em Assembléia dos acionistas. Além desses resultados econômicos,
houve resultados sociais, as empresas doaram o valor dos impostos arrecadados para instituições
carentes como a Associação de Deficientes de João Câmara (A
(ACAPORD)
CAPORD) e para o Lar dos Idosos
(Ceará Mirim), pois como não são empresas jurídicas, mas simulações empresariais (empresas
estudantis), realizaram as operações fiscais apenas para fina
finalidade
lidade de ensino aprendizagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente projeto de pesquisa tem se mostrado um grande aliado na disseminação e
fomento da cultura empreendedora no campus João Câmara. As ações realizadas tem contribuído de
maneira impactante na construção do saber dos alunos envolvidos, pois os mesmos conseguem
visualizar na prática os conhecimentos ministrados pelos professores em sala de aula. Os alunos
conseguem ter a dimensão do que é empreendedorismo, do que é construir uma empresa, de como
se dão as relações sociais em uma organização, ddee como é difícil a implantação de práticas de
qualidade e de como organizar o processo produtivo.
Além de fomentar prática empreendedora no Campus, o projeto tem contribuído para gerar
sinergias entre disciplinas distintas e entre departamentos diferentes da instituição. O apoio dos
servidores voluntários foi decisivo para o sucesso do projeto. Tal característica amplia a
contribuição do projeto, pois além de estar fazendo com que professores e alunos ensinem e
aprendam na prática, está fazendo com que haja uma integração dos alunos, professores e equipe
técnica administrativa do campus.
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COOP MAIS: CONSULTORIA ORGANIZACIONAL PARA EMPRESAS
INCUBADAS NO ITNC/IFRN
G.C. Lima1; P.V. Silva2; I.V.O. Ramos3; M.F.F.S. Tacconi4; E.A.Tacconi Neto5
1,2,3,4
IFRN – Campus Natal Central; 5 IFRN – Campus EaD
ÁREA TEMÁTICA: Trabalho

RESUMO
O objetivo deste projeto é desenvolver consultoria em gerenciamento organizacional em três
empresas incubadas no ITNC, localizadas no Campus Natal Central. A metodologia será
desenvolvida a partir da ação prática de três alunos para desenvolverem e aplicarem os conhecimentos
técnicos adquiridos no Curso Técnico em Administração em três empresas incubadas. A metodologia
utilizada na execução do projeto inclui a realização de entrevistas, diagnósticos, mapeamentos,
confecção ou aperfeiçoamento de ferramentas de gestão, elaboração de projetos e relatórios
concretizem os objetivos do plano de trabalho proposto para cada empresa. Dessa forma, cada
organização incubada selecionada será contemplada com o trabalho técnico de gerenciamento que irá
promover soluções organizacionais e tecnológicas que nortearão as atividades nos próximos meses e
anos, contribuindo para o crescimento, a produtividade e a competitividade dessas empresas.
Considerando-se, que muitas organizações incubadas precisam de orientação dos fundamentos da
administração com foco no médio e longo prazo e que os discentes dos Cursos Técnicos em
Administração precisam desenvolver ações de aplicação prática dos conhecimentos adquiridos no
curso, a presente proposta contribui para melhorar a sustentabilidade empresarial, e
consequentemente, ampliar as chances de permanecer e prosperar no mercado, enquanto amplia as
competências técnicas dos alunos do IFRN Campus Natal Central.
PALAVRAS-CHAVE: Curso Técnico em Administração, Incubadora Tecnológica, Consultoria Organizacional.

INTRODUÇÃO
O IFRN tem como função social ofertar a educação profissional e tecnológica. Portanto, em
consonância com o Projeto Político-pedagógico, o instituto percebe a tecnologia como produto social
e viabiliza a formação de profissionais dentro de um contexto de desenvolvimento integral,
considerando a construção de valores essenciais ao ser humano, assim como o desempenho ético,
crítico e técnico de uma profissão.
No IFRN, a Diretoria Acadêmica de Gestão e Tecnologia da Informação - DIATINF oferta
cursos técnicos integrados e cursos superiores de tecnologias. Dentre eles, de nível médio, essa
diretoria possui o Curso Técnico em Administração que tem como objetivo formar profissionaiscidadãos, com competências técnicas em gestão, com ética e com elevado grau de responsabilidade
social, contemplando um perfil de liderança, dinâmico e empreendedor. Portanto, abrange ações de
planejamento, avaliação e gerenciamento de pessoas e processos referentes a negócios e serviços
presentes em organizações públicas ou privadas, de todos os portes e ramos de atuação. Enquanto
que, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação do IFRN tem como foco a manutenção da política de
proteção das inovações, o licenciamento e a transferência de tecnologias para o setor produtivo e o
desenvolvimento de projetos de empreendedorismo, com ações direcionadas a Incubação de
Empresas nos Campi do IFRN.

IV SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | II SECITEX

2689

Nessa perspectiva, a Incubadora Tecnológica Natal-Central (ITNC) desenvolve ações junto
as empresas incubadas que precisam de soluções gerenciais e tecnológicas para a elevação da
produtividade e o crescimento organizacional, para que as mesmas consigam se graduar e buscar
novos desafios no mercado. Nessa mesma linha, os alunos dos Cursos Técnicos em Administração
precisam desenvolver a prática profissional, contemplando teoria e prática, para a aplicação dos
conhecimentos adquiridos durante o curso, tendo em vista a intervenção no mundo do trabalho, na
realidade social de forma a contribuir para o desenvolvimento local a partir da produção de
conhecimentos, do desenvolvimento de tecnologias e da construção de soluções para problemas reais.
Alinhado a tudo isso, a COOP MAIS é uma proposta para ampliar a cooperação entre o IFRN
e o mercado de trabalho. Esse projeto está vinculado ao Grupo de Pesquisa Estudos Organizacionais
e Cooperação, que têm o intuito de integrar o ensino e a extensão, em pesquisas realizadas no âmbito
das instituições públicas e privadas. Para encontrar soluções que atendam as crescentes demandas da
sociedade faz-se necessário o desenvolvimento de inovações nos processos, com iniciativas que
promovam o desenvolvimento da cooperação. Os estudos alinham teoria e prática, em consonância
com abordagens sociológicas e econômicas, na busca de ampliar as competências dos pesquisadores,
dos alunos e melhorar o desempenho nas organizações públicas ou privadas.
Dessa forma, considerando a necessidade das empresas incubadas no Campus Natal Central
e a necessidade de prática profissional dos alunos do Curso Técnico em Administração do DIATINF,
o projeto de extensão COOP MAIS: Consultoria organizacional para empresas incubadas no
ITNC/IFRN visa desenvolver consultoria em gerenciamento organizacional a fim de reduzir os riscos
empresariais, ampliar a produtividade e gerar soluções tecnológicas para melhorar a gestão das
pequenas empresas incubadas e que faz parte do escopo das competências técnicas desenvolvidas nos
alunos do Curso Técnico em Administração. Nessa direção, o presente projeto de extensão se alinha
aos desafios enfrentados pelo ITNC e aos conhecimentos, habilidades e atitudes desenvolvidas nos
discentes do IFRN.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento do projeto, os alunos voluntários desenvolveram e vão promover as
seguintes atividades:
 Realizaram diagnósticos organizacionais nas empresas incubadas: Agro Marra,
Energynow e Integrada;
 Desenvolveram planos de ação detalhados, utilizando a ferramenta de gestão 5w2h;
 Estão implementando e orientando as propostas de ação organizacional;
 Irão mensurar os resultados das melhorias implantadas;
 Desenvolverão o relatório de prática profissional.
Esses passos serão desenvolvidos dentro do período de seis meses, no qual cada um dos alunos
selecionados neste projeto desenvolve suas atividades extensionista duas vezes por semana na
empresa incubada, acrescida das horas de levantamento de informações, pesquisa e reuniões semanais
de orientação com os professores. O controle das assiduidades e do cumprimento de horários é
realizado a partir de folha de frequência.
Os alunos voluntários são do quarto período do Curso Técnico em Administração do
DIATINF. O processo seletivo foi realizado a partir da análise do rendimento acadêmico no curso e
de entrevista realizada pelo Coordenador do projeto. Cabe ressaltar que no início da execução do
projeto de extensão os alunos passaram por um treinamento com o professor coordenador do projeto.
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RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
As empresas incubadas contempladas neste projeto são:
 Agro Marra – promove um sistema de controle e gestão voltado aos criadores de
animais leiteiros ou de corte, contemplando informações confiáveis que permitem o
acompanhamento diário do rebanho.
 Energynow – desenvolve soluções para monitoramento/gerenciamento do consumo
de energia elétrica em ambiente residenciais e empresariais, objetivando evitar o
desperdício energético e a redução de gastos.
 Integrada – empresa especializada em manutenção de ETE e sistema de
abastecimento de águas em geral.
Dessa forma, essas organizações incubadas selecionadas estão sendo contemplada com o
trabalho técnico de gerenciamento que irá promover soluções organizacionais e tecnológicas que
nortearão as atividades nos próximos meses e anos, contribuindo para o crescimento, a produtividade
e a competitividade dessas empresas. Nesse sentido, do ponto de vista prático, este projeto de
extensão tem o intuito de contribuir com o apoio de informações e a execução de atividades para uma
melhor tomada de decisões estratégicas de gestores de pequenas empresas. Porque o desenvolvimento
de novos empreendimentos, sem um acompanhamento mais especializado, gera muitas inseguranças
sobre o futuro e a capacidade de geração de emprego e renda ao longo do tempo.
Considerando-se, que muitas organizações incubadas precisam de orientação dos
fundamentos da administração com foco no médio e longo prazo e que os discentes dos Cursos
Técnicos em Administração precisam desenvolver ações de aplicação prática dos conhecimentos
adquiridos no curso, a presente proposta contribui para melhorar a sustentabilidade empresarial, e
consequentemente, ampliar as chances de permanecer e prosperar no mercado, enquanto amplia as
competências técnicas dos alunos do IFRN Campus Natal Central.
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A SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO DE UM GRUPO DE
APICULTORES NOS MUNICIPIOS DE MARCELINO VIEIRA E ENCANTO
Luiz Felipe Bento1; Daniel Miller Oliveira Pereira2; Michelle de Oliveira Guimarães Brasil3;
Thiago Angels Batista Oliveira4
1,2,3 e 4
IFRN – Campus Pau dos Ferros;
ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente e Saúde

RESUMO
A segurança do trabalho foi implementada com intuito de eliminar e minimizar os acidentes
ocorridos no trabalho, e doenças que estão diretamente ligadas ao ambiente de trabalho, como
também proteger a integridade física do trabalhador, independente da sua área de atuação, como a
apicultura se mostra uma atividade de riscos, que requer atenção e cuidado na sua realização, esta
diretamente ligada à segurança no trabalho, que é o foco do trabalho, mostrar uma melhor forma de
realização da atividade, instruir os apicultores para que no futuro eles não desenvolvam problemas
que estejam diretamente ligados à forma como foi realizada a atividade, com isso escolhemos dois
municípios, Encanto e Marcelino Vieira, na qual a apicultura tem uma grande importância
econômica. O nosso trabalho visa estabelecer o nexo causal entre as doenças apresentadas e
o trabalho desenvolvido e estabelecer parâmetros para que os profissionais da área possam
desenvolver suas funções sem que venham a ter limitações causadas por problemas de saúde de
origem ocupacional. O referido trabalho terá duração máxima de seis meses.
PALAVRAS-CHAVE: APICULTURA, SEGURANÇA DO TRABALHO, SAÚDE DO TRABALHADOR

INTRODUÇÃO
De acordo com Reis e Pinheiro (2011), os principais fatores de riscos no desenvolvimento
das práticas apícolas durante a instalação e manejo do apiário são oriundos de problemas posturais
resultantes da altura inadequada dos cavaletes, transporte de cargas excessivamente pesadas, uso
inadequado do fumigador, demasiada exposição solar, sinalização de advertência normalmente
ausente nos apiários, instalação de colmeias em locais que podem causar danos, limpeza deficiente
dos locais de trabalho, limitado conhecimento sobre práticas apícolas seguras, reduzido
conhecimento sobre o comportamento das abelhas africanizadas.
Sabemos que hoje uma das poucas atividades agropecuárias que estão ligadas a aspectos
sócios, econômicos e ecológicos é a apicultura, pois na mesma você utiliza de uma mão de obra
familiar, a renda esta voltada diretamente para quem a desenvolve, e um dos fatos mais importante é
que para a realização desta atividade você não necessita de nenhum tipo de desmatamento, o que
favorece muito para que as pessoas a desenvolvam.
Como essa atividade tem uma grande importância e também contem muitos riscos
decidimos realizar um projeto que beneficie todos os apicultores de uma forma que, não prejudique
a sua produção e só melhor sua qualidade de vida, pois o objetivo deste é proporcionar uma melhor
segurança na realização da atividade para que ocorra uma redução de doenças relacionadas a essa
atividade.
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Vale lembrar também que este projeto esta diretamente ligada à comunidade acadêmica,
pois todos os dados coletados serão disponibilizados para apoiar novas pesquisas, mais também esta
voltado principalmente para apicultores, pois os mesmos terão um manual para uma melhor
realização da atividade.
METODOLOGIA
Quanto à metodologia nós optamos por um questionário aplicado aos apicultores com
perguntas x relacionadas ao mesmo com a intenção de catalogar possíveis patogenias adquiridas em
seus respectivos locais de trabalho. Essa opção se justifica porque o método escolhido permite uma
boa análise dos mesmos em questão assim podendo ver se eles possuem alguns dos sintomas
frequentemente sentidos pelos trabalhadores. A pesquisa utiliza-se de ferramentas para a ajuda da
catalogação dos dados fotos e vídeos feitos para uma melhor analise para que nada passe
despercebido. O material documentado, bem como, suas respectivas analises serão organizadas para
que assim possamos dar uma ajuda nos trabalhos diários desse apicultores fazendo assim eles
trabalhem de forma correta e confortável visando para eles uma vida mais saudável e
consequentemente uma qualidade de vida melhor.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
A pesquisa realizada neste trabalho pode ser classificada como uma explicação de como
algumas doenças ou sintomas estão relacionados com a apicultura. Isto porque deve a pesquisa em
mãos um caráter importantíssimo, pois não existem muitos estudos nesse contexto e com isso abrese uma nova gama de conhecimento para essa área. Com os questionários aplicados obtivemos
resultados no mínimo preocupantes, com base na tabela a seguir podemos observar que 80% dos
entrevistados sentem dores nas costas possivelmente advinda do mal manejo das coméias, estes
sintomas são agravados pela falta de equipamentos como bancadas e cavaletes que auxiliariam
durante as atividades, diminuindo assim os esforços físicos dos profissionais. Também foi
constatado que em 50% dos que apresentam tal patologia, ela acabou causando redução na
capacidade laboral dos indíviduos e em um deles a gravidade da lesão foi tamanha que o obrigou a
se afastar das suas atividades laborais. 40% dos apicultores já sofreram algum tipo de acidente no
desempenho das suas atividades, desde cortes por enxada na limpeza dos apiários até lesões nas
mãos durante a fabricação das coméias
Com o termino do nosso projeto pretendemos diminuir a incidências desses casos com a
confecção e entrega de uma cartilha de boas práticas que serão de muita serventia para esse
trabalhadores que podemos constatar tanto precisam, e também faremos uma um evento no IFRNcampus Pau dos Ferros para entrega das referidas cartilhas para todos os apicultores que nos
ajudaram com os seus depoimentos e para todos os que fizerem presentes para que assim possam
fazer uma pratica do seu trabalho com mais facilidade e segurança propiciando assim uma melhor
qualidade de vida para todos eles.
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Tabela 1: Dados coletados nas entrevistas.
Variáveis

Apicultor 01

Apicultor 2

Apicultor 3

Apicultor 4

Apicultor 5

Idade (em anos)

67 anos

45 anos

34 anos

38 anos

50 anos

Tempo que trabalha com a
apicultura?

25 anos

10 anos

5 anos

16 anos

12 anos

Sente dores nas costas?

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Já sofreu algum acidente no
trabalho?

Não

Sim

Sim

Não

Não

Esteve doente devido ao
trabalho?

Não

Sim, coluna

Não

Não

Não

Suas condições de saúde
exigem trabalho especial?

Sim

Sim

Não

Não

Não

Dor na coluna

Dor na coluna

Não

Dor na
coluna

Dor na
coluna

Sente alguma dor
especifica?
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ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DE UM GRUPO DE
APICULTORES DE PAU DOS FERROS E FRANCISCO DANTAS NO ALTO
OESTE POTIGUAR
Thiago Angels Batista Oliveira1; Michelle de Oliveira Guimarães Brasil2 ; Luiz Felipe Bento3;
Daniel Miller Oliveira Pereira4
1,2 ,3 e 4
IFRN – Campus Pau dos Ferros;
ÁREA TEMÁTICA: Trabalho

RESUMO
A segurança do trabalho desde a revolução industrial no século XVIII, foi implementada
com o intuíto de eliminar ou minimizar os acidentes do trabalho e as doenças relacionadas ao
ambiente laboral, assim como proteger a saúde e a integridade física do trabalhador, independente
da área de atuação, como a apicultura que é uma atividade de extrema importância desenvolvida na
região do Alto Oeste Potiguar, mas assim como inúmeras profissões de relevância para a economia
da região, o apicultor também acaba sofrendo moléstias laborais, muitas vezes ocasionadas pela
falta de conhecimento sobre saúde e segurança no trabalho. Ao longo do tempo foi constatado que
diversos trabalhadores começaram a desenvolver patologias, muitas dessas podem estar
relacionadas com a função desenvolvida no cotidiano, onde as pessoas estão expostas a riscos
físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes.
PALAVRAS CHAVE: SEGURANÇA DO TRABALHO; APICULTURA; ALTO OESTE

INTRODUÇÃO

A apicultura é uma das poucas atividades agropecuárias que contempla aspectos sociais,
uma vez que pode utilizar mão de obra familiar no campo; aspectos econômicos, pelo fato de
proporcionar renda para quem a desenvolve e aspectos ecológicos por não necessitar desmatar para
realizar a atividade (Martiniano et al.,2014).
Nos últimos anos o aumento dessa prática tem se tornado bastante expressivo no estado
do Rio Grande do Norte. De acordo com do IBGE (2012), entre os anos de 2001 e 2010 o
crescimento alcançou a marca de 217%, o que levou a atividade ocupar o 10º lugar no ranking
brasileiro em 2009. No entanto, apesar da apicultura revelar-se favorável ao crescimento de quem a
pratica, grande parte desta atividade é exercida em caráter informal e muitas vezes sem nenhum
cuidado com relação à segurança e saúde do apicultor. (Fernandes-Junior; Silva, 2016)
Tendo em vista as situações descritas acima fez-se necessário uma análise pelo viés da
segurança no trabalho, visando minimizar os acidentes e doenças ocupacionais, bem como proteger
a integridade e a capacidade de trabalho das pessoas envolvidas. Buscando conscientizar
empregadores e empregados em relação aos seus direitos e deveres e a que sua prática deve ocorrer
não somente no local de trabalho, mas também na rua, em casa, em todo lugar e em qualquer
momento.
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METODOLOGIA
O projeto em sua essência ainda encontra-se em desenvolvimento e será finalizado em
dezembro de 2016, mas de início foram selecionados 08 (oito) apicultores, distribuidos da seguinte
forma: 04 (quatro) da cidade de Pau dos Ferros e 04 (quatro) de Francisco Dantas, em seguida foi
aplicado um questionário com cada profissional com o intuito de conhecer melhor os procedimentos
adotados no cotidiano do apiário, bem como identificar possíveis doenças ou distúrbios
relacionados a atividade, posteriormente serão propostas melhorias nas condições de trabalho de
cada profissional afim de proporcionar uma vida laboral e social mais satisfatória.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS

VARIÁVEIS

API 01

API 02

API 03

API 04

API 05

API 06

API 07

API 08

69

56

27

53

74

31

57

56

11 anos

30 anos

10 anos

16 anos

8 anos

12 anos

12 anos

26 anos

Sente dores nas costas?

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Já sofreu algum acidente no
trabalho?

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Esteve doente devido ao
trabalho?

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Suas condições de saúde
exigem trabalho especial?

Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Sente alguma dor
especifica?

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Idade (em anos)
Tempo que trabalha com a
apicultura

TABELA 1: resultados coletados em entrevista.

Após a aplicação do questionário nas cidades de Pau dos Ferros e Francisco Dantas
observamos que 87,5% dos profissionais entrevistados apresentam dores na coluna vertebral, dos 07
(sete) apicultores que se queixam desta patologia, 57,14% necessitam de condições especiais de
trabalho tamanho a gravidade das lesões, tais necessidades vão desde a impossibilidade de se
agaixar para pegar o fumigador até o simples manuseio de uma comeia. Identificamos que mais de
37,5% dos entrevistados já sofreram algum tipo de acidente do trabalho e que os afastaram do
cotidiano laboral. Após análise dos locais de trabalho, percebemos que as dores na coluna vertebral
citadas pela maioria dos apicultores possivelmente tem origem ocupacional, tendo em vista que as
condições laborais contribuem de forma decisiva, pois foi detectado dentre outras coisas o
sobrepeso nas comeias, alguns modelos utilizados quando totalmente carregados de mel e cera
podem superar os 25 kg, falta de equipamentos como bancadas e prateleiras que auxiliariam no
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momento da retirada do mel evitando que os trabalhadores viessem a curvar-se e agaixar-se,
diminuindo assim o aparecimento de lesões.
Ao final do projeto espera-se contribuir para melhorar as condições de trabalho dos
apicultores, evitando o acontecimento de acidentes do trabalho bem como o aparecimento de
patologias ocupacionais, propiciando assim uma melhor qualidade de vida.
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CONSULTORIA ORGANIZACIONAL PARA EMPRESAS INCUBADAS COOP MAIS
D.P. Medeiros1; C.T. Lima2; M.H.P. Rosário3; M.F.F.S. Tacconi4; E.A.Tacconi Neto5
1,2,3,4
IFRN – Campus Natal Central; 5 IFRN – Campus EaD
ÁREA TEMÁTICA: Trabalho

RESUMO
O presente projeto de extensão tem sua base no IFRN Natal-Central e está desenvolvendo um trabalho
de consultoria organizacional para empresas da Incubadora Tecnológica Natal Central (ITNC),
estimulando e incentivando o desenvolvimento empreendedor dessas pequenas empresas e startups
por meio de avaliação, de diagnóstico organizacional e de soluções de suas principais necessidades
na área de gestão. O método iniciou com a identificação da realidade e potencialidades de cada
empreendimento, foram desenvolvidos os planos de ação e na sequência, os extensionista discentes,
estão acompanhando e implementando algumas ações necessárias. Essa integração escola-aluno
beneficia ambas as partes por meio de aplicação dos conteúdos estudados e a melhoria na gestão da
organização de forma geral, porque contribuem para o crescimento, a produtividade e a
competitividade dessas empresas. Além disso, esse trabalho está alinhado com o objetivo do IFRN
referente ao desenvolvimento da Política de Inovação e por coordenar de modo sistêmico a
articulação ensino, pesquisa e extensão.
PALAVRAS-CHAVE: Administração, Diagnóstico Organizacional, Empresas Incubadas.

INTRODUÇÃO
A Consultoria Organizacional Para Empresas Incubadas – COOP MAIS tem como objetivo geral
desenvolver consultoria em gerenciamento organizacional para empresas da incubadora tecnológica
Natal-Central – ITNC indicando a realidade e a potencialidade de cada empreendimento, realizando
as análises do ambiente organizacional, definindo diretrizes estratégicas, elaborando plano de ação e
acompanhando a implantação das melhorias necessárias resultantes do diagnóstico organizacional. A
principal importância do projeto é desenvolver uma política de proteção das inovações, o
licenciamento e transferência de tecnologia para o setor produtivo e o desenvolvimento de projetos
de empreendedorismo, de forma a assim gerar soluções que possibilitam a melhoria no desempenho
gerencial e desenvolvimento tecnológico que possibilitam melhorias na estrutura da organização.
Dessa maneira são beneficiadas todas as partes (escola e empresa), sendo o aluno bolsista ou
voluntário contemplado com a prática diária da vivência na área de atuação ao qual o curso Técnico
Integrado em Administração e a empresa, com o recebimento de orientações profissionais orientadas
pela coordenadora e professor orientador do projeto de extensão, no qual os resultados serão variados
de acordo com a identificação das necessidades do empreendimento, podendo ser abordado situações
de sua estrutura frente ao mercado e à resolução de necessidades internas (com relação a pessoas,
processos, vendas, capacitação de mão-de-obra, etc.).
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METODOLOGIA
O presente projeto de extensão é uma atividade de pesquisa prática. Segundo Andrade (2008)
é uma técnica voltada pata intervir na realidade social. Complementando, para McShane e Glinow
(2014) essa ação é um processo de mudança focalizado no problema que combina orientação para a
pesquisa e para a ação. Porque a partir das necessidades identificadas nas empresas incubadas deste
projeto serão geradas soluções que possibilitem o desenvolvimento tecnológico, ampliem a
produtividade dessas empresas e desenvolva as competências gerenciais nos discentes.
A equipe é composta por dois professores do IFRN e três alunos do Curso Técnico em
Administração com as competências necessárias para trabalhar no desenvolvimento do projeto. Bem
como, estão desenvolvendo as suas atividades em três empresas incubadas da ITNC que são a Outgo,
Ecoeng e Ícone Sistemas. A equipe de trabalho desenvolve um processo que apresenta três etapas,
sendo a primeira a realização de diagnósticos para verificar os problemas e potencialidades de cada
organização, que já foi realizada juntamente com a elaboração do planejamento tático e operacional
a partir da ferramenta 5w2h. A segunda etapa que está em andamento é a implementação das
atividades, que envolvem os proprietários das incubadoras, os funcionários dessas empresas, os
alunos e os professores extensionistas. A terceira etapa é a mensuração dos resultados, apresentação
das soluções encontradas em eventos e o desenvolvimento do relatório de prática profissional.
As principais ferramentas utilizadas para o desenvolvimento do projeto foram:


Diagnóstico organizacional, que é a maneira utilizada para identificar quais dificuldades
organizacionais o empreendimento possui, para analisar e identificar quais são as ações serão
mais significativas para o seu crescimento;



5w2h, que é uma ferramenta utilizada para definir com exatidão os passos de uma diretriz
estratégica estabelecida através de uma tabela, sinalizando "O Que (Fazer), Quando, como
(de que maneira), Onde (em que lugar), Por Que (Justificativa), Quanto (custo), Quem" para
cada ponto derivado da diretriz, com o intuito de ter exatidão na implantação das decisões.



Planejamento estratégico, que tem como objetivo identificar as oportunidades, ameaças,
forças e fraquezas da organização, para assim combater uma ameaça, fortalecer uma fraqueza,
aproveitar uma oportunidade e transformar em diferencial aquilo que já é força, com o
objetivo de realizar a missão e visão da empresa dentro do tempo estabelecido.



Planejamento de Vendas, que é estruturar o setor de vendas da empresa de acordo com seu
perfil, produzindo material promocional e elaborando/melhorando o processo de vendas
seguindo os seguintes passos: Atendimento, pré-venda, Abordagem, Sondagem,
Demonstração, Venda Adicional e fechamento, criando, assim, um fluxo de vendas
organizado e eficaz.



Planejamento de Marketing, que identifica o público alvo e determina a melhor forma de
alcançá-los, além de enfatizar o “Endomarketing” (marketing interno da organização), definir
os custos para aplicação, criar ou melhorar material promocional, avaliar com foco em:
Produto, Praça, Preço e Promoção, com o intuito de melhorar a visibilidade e a concorrência
do empreendimento frente ao mercado.
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Plano de aplicar pessoas, o plano de aplicação de pessoas tem por finalidade orientar e
estruturar o setor de pessoas da empresa, elaborar ferramenta de medida de desempenho, além
de ser útil na contratação, substituição ou admissão na equipe de colaboradores do
empreendimento.



Fomento e captação de recursos, a captação de recursos de financiamento em conjunto com
fontes de fomentação é uma das ações mais estratégicas que uma empresa pode desempenhar
diante de um negócio com alta potencialidade de sustentação, a busca por fomento deve ser
desenvolvida principalmente no que diz respeito a projetos tecnológicos inovadores voltada a
um novo produto e/ou serviço. A conquista de fomento possibilita o aumento nas chances de
validação do negócio.

Essas são algumas das ferramentas desenvolvidas que são responsáveis por definir, organizar e
acompanhar as atividades que estão em desenvolvimento nas empresas ligadas ao projeto através da
Incubadora Tecnológica Natal-Central – ITNC.

RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
O trabalho do projeto de extensão COOP MAIS está sendo desenvolvido conforme as
necessidades organizacionais das seguintes empresas incubadas no ITNC:
 Outgo - oferece soluções no ramo de eventos através de aplicativos e plataforma online que
agregam a marca do cliente ao serviço prestado e aumenta a flexibilidade desses profissionais;
 Ecoeng - fornece serviços e projetos de engenharia, meio ambiente e arquitetura,
proporcionando a seus clientes soluções para a qualidade ambiental e sustentabilidade;
 Ícone Sistemas - empresa especializada em desenvolver Sistemas Integrados para gestão
pública, tendo sempre como valores a ética, o compromisso, a qualidade e a inovação.
Dessa forma, são projetados em cada empresa beneficiada resultados diferenciados, como, por
exemplo: aumento da produtividade, melhor adequação do produto às exigências do mercado,
aumento das vendas, qualificação da mão de obra, trabalhos de captação de recursos, dentre outros.
Além disso, os objetivos e finalidade do projeto estão alinhados com o Curso Técnico
Integrado em Administração e os da Incubadora Tecnológica Natal Central- ITNC. O curso e a ITNC
têm, respectivamente, o intuito de aplicar conhecimentos técnicos adquiridos e prestar serviços para
a melhoria de competitividade das empresas incubadas; desenvolver a iniciativa, a criatividade, a
autonomia e a responsabilidade, viabilizar o desenvolvimento de novos produtos e processos;
exercitar a liderança e a capacidade empreendedora, viabilizar a graduação das empresas incubadas.
Essa articulação entre as empresas e a instituição de ensino, possibilita o intercâmbio de
informações e conhecimentos que permitem aos alunos do IFRN Campus Natal-Central e melhora
significativamente (se bem aproveitado) o desempenho da gestão nas empresas incubadas
participante.
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TECNOLOGIA E PRODUÇÃO
COMUNICAÇÃO ORAL
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AS RAÍZES DO FUTURO: PROJETO POLITEIA
Helinne de Souza Silva1; José Matheus de Oliveira Barbosa2
1,2
IFRN – Campus Canguaretama
ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção

RESUMO
O Projeto Politeia têm como características principais ações de extensão que estão ligadas à área de
tecnologia e produção. Com principal objetivo de unir 2 (duas) etapas principais e fundamentais do
projeto, sendo elas a inclusão dos participantes nos meios de debates públicos sobre projetos de leis
e também sua inclusão no meio tecnológico de informação e comunicação. O projeto percorre uma
linha de desenvolvimento que se divide em subpartes que são de extrema importância para o suceder
do projeto, a primeira subparte seria a inserção dos inscritos no meio tecnológico seguindo de cursos
de capacitação argumentativa, política, filosófica e retórica, para os participantes do projeto ao
decorrer do mesmo, estejam capacitados para entender e debater Projetos de Lei (PL) em âmbito no
Senado Federal. Espera-se do projeto, que o mesmo traga cidadãos capacitados a entender, discursar
e debater Projetos de Lei de forma racional e com argumentos baseados em questões filosóficas
políticas, como também se espera que com o suceder dos debates, os resultados de avaliação do
público aos mesmos após a participação nos cursos, mudem, os que antes não analisavam as questões
da argumentação passem a analisar de forma correta e os que antes debatiam usando de falácias ou
argumentos inválidos, passem a argumentar e debater de forma apropriada. Visamos, por fim, a
incrementação do indivíduo como cidadão, reconhecendo seus direitos e deveres como ser e como
indivíduo ético, neste âmbito de alienação plena a qual estamos inseridos.
PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia, Produção, Politeia, Inclusão, Capacitação.

INTRODUÇÃO
O projeto de extensão Politeia têm como objetivos principais, alcançar moradores da microrregião
Litoral- Sul do Rio Grande do Norte, trazendo a estes a inclusão às tecnologias de informação, como
também, o ensino de fundamentos para argumentação correta e assim, promover debates de Projetos
de Lei (PL), cujos debates trarão aos participantes a cognição dos PL que estão sendo circuladas no
Senado – o que é de difícil acesso/conhecimento para muitos da microrregião.
.
METODOLOGIA
O projeto foi divido em 4 (quatro) metas, a primeira delas (introduzir os participantes ao projeto) esta
que foi subdividida em 5 (cinco) partes: Seleção dos bolsistas, chamada pública para os participantes,
criação do site do projeto, curso de letramento digital, curso de capacitação dos inscritos a debates
públicos. Todas essas etapas citadas anteriormente, estão sendo realizadas pelos alunos bolsistas do
projeto e o coordenador. A segunda meta é a iniciação dos debates que serão divididos em 3 (três)
momentos: Setembro, Outubro e Novembro. A terceira meta é basicamente promover debates
públicos entre os alunos participantes do projeto que passaram por todas as etapas anteriores. Os
debates ocorrerão em solenidade pública no Campus Canguaretama. A quarta meta é a divulgação
dos resultados do projeto, que será realizada em um evento de democracia e tecnologia que será
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realizado no Campus Canguaretama. Além da participação dos alunos bolsistas em congressos
científicos e na publicação dos resultados finais do projeto.

RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
O projeto ambiciona a inclusão digital cidadã para os moradores da microrregião Litoral-Sul do Rio
Grande do Norte, a capacitação para argumentação política, filosófica e retórica dos mesmos, como
também, a participação destes em debates de Projetos de Lei em trâmite no Senado. Espera-se que,
de acordo o prosseguimento do projeto, os debates e decisões de voto do público nos debates sejam
diferenciados dos que não receberam nenhuma capacitação, sendo destes (os que participaram dos
cursos) avaliações segundo os argumentos utilizados durante o debate e não, de acordo com a
imposição de voz do debatedor – por exemplo. Visa também, que, a população “cresça” politicamente
e filosoficamente através de cada encontro do projeto, expandindo assim os conhecimentos adquiridos
para além do ambiente em que os cursos capacitivos serão administrados.
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DIFUSÃO DO USO DE PLANTAS MEDICINAIS COM AÇÃO
ANTIPARASITÁRIA: UMA ALTERNATIVA PARA O CONTROLE DA
VERMINOSE DE CAPRINOS E OVINOS NA REGIÃO DA CHAPADA
DO APODI
M.K.M.Pessoa¹; A.C.M. Souza2; P.G.B. Gomes3; A.P.A.C. Gracindo4 e Ê.S. Sousa5
1,2,3,4,5
IFRN – Campus Apodi
ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção

RESUMO
O projeto objetivou difundir o uso de plantas medicinais com ação antiparasitária como alternativa
para o controle das endoparasitoses em pequenos ruminantes na Chapada do Apodi, uma vez que a
doença inviabiliza o sucesso da caprinovinocultura. A equipe do IFRN campus Apodi, composta de
servidores e alunos, executou o projeto no período de maio/2015 a fevereiro/2016, com 42 criadores
de pequenos ruminantes com utilização de mão de obra familiar, em três municípios pertencentes à
Chapada do Apodi. Realizou-se aplicação de questionários anterior as ações a serem realizadas.
Posteriormente, os produtores foram capacitados, por meio de palestras interativas, sobre a
fabricação e uso de produtos naturais e Técnicas Integradas de Manejo Sanitário auxiliares no
controle das verminoses, e ainda desenvolveram-se atividades práticas nas UD. Obtiveram-se o
diagnostico situacional dos produtores assistidos e contribuiu-se para a sustentabilidade da
atividade, uma vez que possibilitou o aumento da produtividade de caprinos e ovinos e a
diminuição dos custos de produção, além de permitir a qualificação dos alunos, oportunizando-os às
praticas de vivência e atividades de extensão rural.
PALAVRAS-CHAVE: Pequenos ruminantes, helmintoses gastrintestinais, fitoterapia, doenças parasitárias.

INTRODUÇÃO
A ovino e a caprinocultura são atividades em expansão no Nordeste brasileiro, possuindo
importância socioeconômica entre os pequenos produtores, por gerar ocupação e melhorar a renda
através da produção de carne, leite e seus subprodutos. Apesar desse potencial verifica-se alta
demanda por conhecimentos e tecnologias que contribuam para a eficiência dessas atividades, uma
vez que a produção e a produtividade desses animais são limitadas por falhas nos manejos sanitário,
nutricional e reprodutivo. Dentre os fatores, destacam-se as doenças parasitárias que acometem os
ovinos e caprinos, sendo responsáveis por elevadas perdas econômicas, em decorrência de
subdesenvolvimento, redução do consumo de alimentos, da produção e alta taxa de mortalidade
(BARBIERI, 2010).
No controle das verminoses (endoparasitoses/ helmintoses gastrintestinais), utilizam-se
drogas anti-helmínticas com amplo espectro de ação, porém, o seu uso contínuo promove a seleção
de populações de helmintos resistentes. De acordo com Nogueira et al. (2009) o controle da
verminose implica numa abordagem integrada, incluindo controle biológico, frequência reduzida de
tratamentos com anti-helmínticos sintéticos, seleção de raças resistentes a parasitas, limpeza das
instalações, bem como a utilização de plantas com propriedades antiparasitárias. Esta ultima vem se
destacando na terapêutica veterinária, já que os resultados obtidos por diversos pesquisadores
indicam o potencial anti-helmíntico promissor nos pequenos ruminantes (OLIVEIRA et al., 2007).
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Desta forma, o trabalho realizado teve por objetivo difundir o uso de plantas medicinais,
comprovadamente efetivas, no controle das endoparasitoses em pequenos ruminantes, em
propriedades de três municípios pertencentes à Chapada do Apodi, além de contribuir no enfoque
de práticas integradas de manejo sanitário, a fim de promover a sustentabilidade da atividade.

METODOLOGIA
O projeto foi executado no período de maio de 2015 a fevereiro de 2016, pelo Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, campus Apodi, através
da equipe composta de três servidores e sete discentes (bolsistas e voluntários). Foram trabalhados
42 produtores, em três municípios pertencentes à Chapada do Apodi (Apodi, Severiano Melo e
Felipe Guerra), criadores de pequenos ruminantes com utilização de mão-de-obra familiar.
Inicialmente, a equipe integrante do projeto (servidores e alunos) foi capacitada em técnicas de
manejo sanitário de ovinos e de caprinos, com ênfase no uso de plantas utilizadas na prevenção e no
controle das endoparasitoses, e treinada, para realizar as técnicas de exames parasitológicos de fezes
e a coprocultura.
No âmbito das propriedades rurais, foi realizado, através de questionários, um delineamento
situacional do conhecimento prévio dos produtores sobre a utilização de plantas no controle da
verminose em ovinos e caprinos. Posteriormente, os produtores foram capacitados, por meio de
palestras interativas, sobre a fabricação e uso de produtos naturais, cientificamente testados, tais
como: melão de são caetano (Mormodica charantia L.), a batata de purga (Operculina hamiltoni) e
semente da abóbora (Cucurbita pepo L.), além de capacitação em Técnicas Integradas de Manejo
Sanitário que auxiliarão no controle das verminoses.
Durante a realização das palestras, foram selecionadas em cada município, duas
propriedades que serviram como Unidade Demonstrativa (UD) para ilustração prática aos
produtores, da administração dos produtos naturais nos animais e das técnicas de manejo sanitário.
A aplicação dos extratos de plantas nos animais foi feita por via oral, sendo utilizado para a seleção
dos mesmos, o método FAMACHA (MOLENTO, 2009). Realizaram-se uma aplicação no dia
inicial e uma repetição após 21 dias, conforme esquema realizado com as drogas antiparasitárias
sintéticas. Antes da administração do vermífugo natural e 5 dias após a repetição do produto, foram
realizadas coletas de fezes nos animais para análise da eficácia e posterior divulgação dos resultados
aos produtores.

RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
A realização do projeto oportunizou a equipe, obter e conhecer, através da aplicação dos
questionários, o diagnostico situacional dos produtores de ovinos e caprinos assistidos e a partir
disso, trabalhar a problemática das verminoses, doença mais comumente assinalada pelos mesmos.

Fig 1- Discentes realizando a aplicação de questionários aos produtores
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Foram assessorados 42 produtores nos três municípios acompanhados da Chapada do Apodi,
os mesmos receberam capacitação teórica, pela equipe, por meio de palestras interacionais e a
capacitação prática foi realizada através das atividades realizadas nas 06 UD selecionadas. Nas UD,
podem-se trabalhar a aplicação, por via oral, de vermífugos feitos a partir de extratos de plantas e
propor técnicas simples de manejo sanitário que auxiliam no controle das verminoses, mas que não
eram adotadas pelos produtores, além de medidas profiláticas como: vacinação do rebanho, adoção
da prática de inspeção da conjuntiva do olho dos animais (método FAMACHA) para o diagnóstico
precoce de Haemoncose, limpeza e desinfecção das instalações, uso de esterqueiras, entre outras.

Figura 2 – Capacitação teórica a produtores de
pequenos ruminantes no Sítio Fazenda Nova Felipe Guerra/RN.

Figura 3 – Aplicação de vermífugo por via oral,
a base de extrato de melão de são caetano em
UD município de Felipe Guerra /RN.

Os produtores também puderam vivenciar a realização da coleta de fezes diretamente da
ampola retal para realização de exame parasitológico. Foram feitas coletas nos animais das 6 UD
trabalhadas, para realização de exames de OPG, totalizando 120 animais monitorados durante o
período de execução do projeto.
Considerando a significativa participação destes animais na exploração voltada para
subsistência e a finalidade social de fixação do homem no campo, o projeto de extensão pode
contribuir com a situação socioeconômica dos produtores, aumentando a produtividade e
diminuindo os custos para a produção de caprinos e ovinos. Somando-se a esses fatores, o projeto
permitir a qualificação dos alunos, oportunizando-os às praticas de vivência e atividades de
extensão rural na comunidade onde estão inseridos e o estreitamento da relação produtor/ discentes
(futuros profissionais técnicos em zootecnia).
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FABRICAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES COMO ALTERNATIVA DE
GERAÇÃO DE RENDA PARA SENHORAS EM SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE SOCIAL NA CIDADE DE NOVA CRUZ - RN
D. F. Noronha; T. F. Azevedo e A. N. S. Dantas
IFRN – Campus Nova Cruz
ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção
RESUMO
Os saneantes domissanitários são usados diariamente por grande parte da população. Estas
substâncias ou preparações são destinadas à higienização, desinfecção ou desinfestação em
ambientes domiciliares. Estes materiais vêm sendo produzidos pelas pessoas de baixa renda como
forma de garantir uma renda no final do mês. Todavia, as pessoas muitas vezes manipulam
substâncias químicas sem quaisquer cuidados ou proteção. Desta forma o presente trabalho teve por
objetivo ensinar os processos de fabricação de saneantes domissanitários como sabão ecológico,
detergente, álcool em gel, água sanitária e desinfetante para senhoras assistidas pelo Centro de
Referencia em Assistência Social (CRAS) Frei Damião, localizado na cidade de Nova Cruz – RN.
Durante o curso, que teve duração de dois meses, as alunas tiveram noções básicas de segurança e
saúde para a fabricação de produtos saneantes, riscos associados a manipulação de substâncias
químicas bem como acesso aos procedimentos de fabricação dos saneantes supracitados. Com a
realização desse projeto pode-se perceber um resultado positivo na geração de renda dessas
mulheres, fazendo com que as jovens senhoras sejam protagonistas do seu desenvolvimento
socioeconômico.
PALAVRAS-CHAVE: saneantes, domissanitários, vulnerabilidade social, sabão ecológico e geração de renda

1. INTRODUÇÃO
Produtos saneantes domissanitários são composições destinadas à higienização ou
desinfecção domiciliar, de locais públicos ou ainda no tratamento da água. Estas preparações podem
ser divididas em produtos de limpeza (detergentes, sabões, etc.), produtos com ação antimicrobiana
(desinfetantes, esterilizantes, desodorizantes, etc.), desinfestantes (raticidas ou inseticidas, por
exemplo) e os produtos biológicos de uso domiciliar (removedores de gordura, limpa vidros, etc.)
[1]. Devido à variedade de substâncias que se enquadram na classe de produtos domissanitários e a
versatilidade em termos das composições químicas empregadas, os saneantes devem ser utilizados e
armazenados com cautela pois podem causar danos à saúde de seres humanos e animais. Logo, seu
uso requer cuidados básicos como, por exemplo, verificar atentamente as condições de uso destes
produtos, seguir rigorosamente as regras de armazenamento e conservação, mantê-los longe do
alcance de crianças e animais domésticos, não reutilizar as embalagens para outros fins, dentre
outros cuidados que devem ser tomados para se evitar acidentes domésticos pelo uso inadequado
das substâncias requerendo qualificação pessoal extra quando se pensa na fabricação e preparação
destes produtos.
A ausência de qualificação profissional está cada vez mais em destaque na sociedade
brasileira, o que não é diferente no município de Nova Cruz-RN. A contratação de mão de obra
qualificada vêm sendo considerada cada vez mais urgente e importante para a manutenção da
prestação dos serviços oferecidos. No entanto, nota-se que a maioria dos cursos de capacitação
profissionalizante ofertados têm como público alvo pessoas na faixa etária de 15 a 40 anos em sua
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ampla maioria, deixando de fora uma parcela da população que cresce a cada dia: pessoas a terceira
idade. Deste modo, após observações realizadas pela equipe técnica deste projeto juntamente com o
Centro de Referência em Assistência Social - CRAS Frei Damião, observou-se que na maioria das
famílias, as mulheres que encontravam-se desempregadas e sobrevivendo apenas do benefício do
PBF (Programa Bolsa Família), com o objetivo de proporcionar uma melhor qualidade de vida às
referidas mulheres, lançou-se mão para criar o Projeto Geração de Renda, com temática abordando
a fabricação de produtos saneantes. O Projeto Gerar: Trabalho e Renda – Sustentabilidade
Econômica e Social é uma ação a ser desenvolvida pelo CRAS Frei Damião através da Secretaria
Municipal de Assistência Social em parceria com o Instituto Federal do Rio Grande do Norte
(IFRN), Campus – Nova Cruz/RN, através do Curso Técnico em Química. Este Projeto de cunho
socioeconômico e ambiental, tem como público alvo as usuárias do Grupo de Mulheres Trabalho e
Renda acompanhadas pelo PAIF – Programa de Atenção Integral às Famílias, da área de
abrangência do CRAS Frei Damião.
Esse projeto se justifica pela importância em proporcionar uma capacitação técnica a esse
público, com um intuito de melhor aproveitamento de certos produtos, como também fornecer-lhes
o caminho para que nossos usuários possam produzir produtos de limpeza, e fazer dos mesmos uma
fonte de renda. O projeto visa uma inteiração social, resultando em uma troca de saberes e
experiências entre os integrantes do grupo. Acredita-se na capacidade de aprendizado de cada
participante, a disciplina, a criatividade e responsabilidade são obrigatoriedades para o sucesso.
Através da geração de renda, busca-se a emancipação da família e de seus membros.
Deste modo, o presente trabalho teve por objetivo capacitar nossas usuárias do Grupo de
Mulheres Trabalho e Renda para o aproveitamento de forma sustentável do óleo de cozinha, dentre
outros produtos, estabelecendo condições viáveis de utilização do meio ambiente sem que esse
possa sofrer transformações. Transpor a ideia de cuidado com o ambiente e de valorização da
natureza, bem como proporcionar alternativas econômicas, com formação de grupos produtivos na
geração de trabalho e renda em parceria com o IFRN.
2. METODOLOGIA
O projeto foi desenvolvido com usuárias do Grupo de Mulheres Trabalho e Renda, inseridas
pelo PAIF – Programa de Atenção Integral à Família, do CRAS Frei Damião, totalizando um
quantitativo de 20 mulheres.
2.1 Boas práticas de laboratório e manipulação de produtos químicos
As boas práticas de laboratório (BPL) se caracterizam como o conjunto de normas que estão
relacionadas à organização de um espaço laboratorial ou de produção sob os quais estudos práticos
são planejados, realizados, monitorados, registrados e relatados. Desta maneira, o princípio básico
consiste no estabelecimento de padrões mínimos de qualidade para que um laboratório funcione de
maneira adequada visando a segurança dos operadores e do meio ambiente.
2.2 Fabricação de produtos saneantes domissanitários
Na parte prática, as alunas foram divididas em duas equipes: uma sendo responsável pela
fabricação de sabão a partir do óleo de cozinha usado e a outra equipe pela confecção de sabonetes
artesanais, onde cada equipe recebeu um protocolo com os procedimentos a serem seguidos,
conforme descritos abaixo.
Produção do sabão: Dissolveu o sabão de coco em água quente, acrescentando em seguida
o óleo de cozinha, misturou ater que se obtivesse uma pasta consistente, adicionou-se com cuidado
a soda cáustica e por fim uma pequena quantidade de essência.
Produção do desinfetante: Adicionou-se a 985 mL de água, 5 mL de óleo essencial
desejado, 5 mL de brancol e 5 mL de detergente neutro.
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Produção do detergente: Foi dissolvido metade de um sabão de coco em água fervente,
após a dissolução do sabão adicionou-se 1L de água fria, em seguida misturou-se o suco de 1 limão
e 1 colher de sopa de amoníaco e por fim acrescentou-se uma pequena quantidade de essência.
Produção do álcool em gel: Em um recipiente limpo foi colocado 1L de álcool 70%,
adicionou-se lentamente 1 colher de sopa de carbopol peneirado para melhor dissolução, sobre forte
agitação, até dissolver por completo, Em seguida misturou-se 1 colher de chá de glicerina e uma
colher de chá de trietanolamina até chegar na consistência em gel e por fim adicionou-se o corante
nas cores amarelo, verde e vermelho, misturando as cores para ser formado outras cores.
Produção de água sanitária: Dissolveu-se 2 colheres de sopa de barrilha em 1 litro de
água, em seguida foi feito a adição de 180 mL de Hipoclorito de sódio. Foi necessário deixar
descansar por 24 horas em frascos fechados.
3. RESULTADOS ALCANÇADOS
O grupo formado por cerca de 20 mulheres em situação de vulnerabilidade social foi
capacitado por meio de aulas teóricas e práticas durante os dois meses. A turma participou das aulas
com bastante entusiasmo, conseguindo relacionar o conhecimento teórico à prático-cotidiano. Em
primeiro momento algumas alunas apresentaram dificuldades na execução da produção dos
saneantes, por não conhecer os equipamentos e vidrarias utilizadas em laboratório, mas com o
decorrer das aulas elas foram aprendendo a manuseá-las e assim o trabalho foi sendo realizado.
Notou-se durante as aulas uma melhoria na qualidade de vida das participantes. Algumas delas
chegaram a comentar sobre “como era bom voltar a estudar e freqüentar a escola”. A Figura a
seguir apresenta algumas imagens obtidas durante a realização do curso. Em (A), um momento
prévio às aulas práticas onde as alunas eram capacitadas quanto a teoria da fabricação dos saneantes
e quanto aos riscos e procedimentos de segurança que deveriam ser adotados. Já em (B) e (C) tem
as aulas práticas bem como algumas amostras de desinfetantes que foram fabricadas pelas alunas
durante o curso. Hoje, alguns meses após a finalização do curso, algumas participantes estão
incrementando sua renda doméstica com a fabricação de alguns destes produtos, reforçando a
eficácia na realização do projeto bem como na contribuição da melhoria do meio ambiente, caso da
fabricação do sabão ecológico que reaproveita óleo usado em frituras e contribui com a preservação
do meio ambiente.
(A)

(B)

(C)

Figura 1. (A) Grupo de mulheres assistindo às aulas que antecediam os procedimentos
práticos; (B) procedimento prático sendo desenvolvido no laboratório de química analítica do IFRN
Campus Nova Cruz; (C) amostras de desinfetantes fabricados pelo grupo.
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BONÉ INTELIGENTE PARA MELHORIA DA ACESSIBILIDADE DE
DEFICIENTES VISUAIS
M. M. B. Fernandes1; E. R. S. Morais1; A.J.L. Melo1; A. V. P. R. Araújo1 e F. C. Souza Júnior1
1
IFRN – Campus Caicó
ÁREA TEMÁTICA: (Tecnologia e Produção)

RESUMO
Um grande número de pessoas tem algum tipo de deficiência visual. A possibilidade de modelar
uma aplicação eletrônica que traduz características físicas representa a oportunidade que elas têm de
identificar, em alguns casos, o que não podem ver, como o brilho do Sol ou de uma lâmpada. Esse
trabalho descreve a modelagem e construção de um boné inteligente, que mede temperatura e
luminosidade, traduzindo essas variáveis para sensores táteis e sonoros.
PALAVRAS-CHAVE: Boné inteligente, Arduino Lilypad, deficientes visuais, sensor de temperatura, sensor de
luminosidade.

INTRODUÇÃO
No contexto de desenvolvimento da World Wide Web (WWW) e da popularização dos dispositivos
eletrônicos, computadores, e smartphones, é fácil encontrar companhias e estudantes trabalhando
para criar dispositivos inteligentes, como smartclothes, robôs, computadores e programas.
O Arduino é uma plataforma de hardware open source que possui um kit de desenvolvimento de
software para o mesmo. Ademais, diversos desenvolvedores compartilham ideias e projetos
desenvolvidos utilizando a plataforma ao redor do mundo. Por esse motivo, torna-se fácil encontrar
modelos criados com o Arduino. Um deles foi desenvolvido pela engenheira Leah Buechley com a
equipe do Sparkfun Electronics. A equipe desenvolveu uma extensão do Arduino, chamada de
Lilypad. Esta criação dela ajuda no desenvolvimento de projetos que necessitam de Arduino
integrado com roupas, como as smartclothes.
De acordo com o último senso divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), 24% dos brasileiros dizem carregar algum tipo de deficiência. No Rio Grande do Norte
(RN), há 39/10.000 habitantes que tem problemas com a visão. Essa porção da população procura
diariamente diversas formas de se manterem inseridas na sociedade, para que possam estar providas
de todos os direitos e benefícios de cidadão.
No RN, há duas principais associações que ajudam os deficientes visuais a se manterem inseridos
na sociedade, a Associação de Deficientes Visuais do Rio Grande do Norte (ADEVIRN), e a
Sociedade dos Cegos do Rio Grande do Norte (SOCERN). A ADEVIRN é uma organização nãogovernamental (ONG), sem fins lucrativos. Busca integrar o deficiente visual na sociedade de
diversas formas, tais como: incentivando a prática do esporte, principalmente, mostrando que as
limitações impostas pela deficiência não o impede de seguir em determinada área. A SOCERN teve
certa visibilidade, pois foi uma das grandes responsáveis pela instalação de um sinal sonoro nos
ônibus de Natal. Quando o dispositivo reconhece o passe-livre de um deficiente visual, ele emite
dois sinais sonoros e a catraca automaticamente é destravada. Isso facilita a locomoção e garante
autonomia e independência para o deficiente.
Monitoramento físico é uma aplicação comum de dispositivos baseados no Arduino [4-6]. Nesse
cenário, a temperatura e luminosidade são interessantes parâmetros que podem trazer informações
relevantes sobre o ambiente em que o sistema encontra-se operando. Para os deficientes visuais,
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temperatura e luminosidade representam a possibilidade de identificar característica que, em alguns
casos, não há a possibilidade de verificar, como a luminosidade do Sol ou de uma lâmpada. O
monitoramento da temperatura, por outro lado, pode possibilitar o cuidado com a saúde da pele e
doenças correlatas com o calor, que poderiam ser prevenidas com o uso de protetores solares e
controle do tempo de exposição ao Sol.
Esse trabalho vai apresentar o desenvolvimento e aplicação de um protótipo de boné que faz uso de
medidores de temperatura e luminosidade ambiente, indicando níveis dessas grandezas através de
atuadores sonoros e táteis.
METODOLOGIA
Levantamentos/Análises dos requisitos
A análise das características físicas do Nordeste brasileiro – local onde o projeto foi executado –,
permitiram realizar a escolha a peça de vestuário mais viável e cômoda para o usuário do sistema.
Os resultados dessa pesquisa apontam para: o Nordeste brasileiro apresenta altas temperaturas e
pouca taxa de chuvas ao longo do ano, sendo caracterizado pelo clima semi-árido. Esse cenário
provê o uso de roupas e acessórios que minimizem os efeitos do clima. Nesse contexto, o uso de
chapéus e bonés é comum.
Nessa etapa também ocorreu a pesquisa sobre os sensores mais adequados para as variáveis que
seriam monitoradas – temperatura e luminosidade –, os resultados foram apontaram para o uso do
sensor digital Dallas DS18B20 e do LDR, respectivamente. O Dallas DS18B20 é um sensor digital
que apresenta boas características para trabalhar com Arduino, como por exemplo: possuem baixo
custo e são fáceis de usar. Já o LDR, responsável por medir a luminosidade ambiente, é utilizado
em um circuito divisor de tensão, variando a resistência de acordo com a luminosidade incidente.
Projeto conceitual
O circuito do boné inteligente foi projetado por meio de plataformas de prototipagem abertas. O
sistema consiste, uma pequena placa para captura dos dados criada. O boné está sendo modelado de
forma que os componentes fiquem nas melhores posições considerando análises com relação ao
conforto e a segurança do usuário.
Projeto lógico
Testes com os sensores estão sendo feitos para determinar as situações nas quais o sistema deve
acionar os dispositivos táteis e motores para o deficiente visual. Com os resultados dos primeiros
experimentos é possível determinar padrões a serem utilizados. O sistema foi posicionado de modo
que os sensores de luminosidade e temperatura ficassem embaixo da aba do boné, evitando assim o
contato direto com a luz do Sol. A análise de diversas medições em vários pontos do Instituto
Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Caicó, permitiu
concluir a seguinte régua de valores chave para a programação dos avisos.
Bem
Iluminação
Mal
Muito
Nível de iluminação
iluminado
regular
iluminado
pouco iluminado
Leitura do sensor (x)
x ≤ 300
300 < x ≤ 700
700 < x ≤ 900
900 < x
Os testes realizados com a temperatura permitiram chegar a uma média em torno de 34°C no
mesmo ambiente. Entretanto, dentro de ambientes com condicionadores de ar ligados e ajustados
para 18°C, a temperatura ambiente medida mostrou-se em torno de 23°C. Ademais, nesse mesmo
ambiente, a luminosidade média estava no intervalo de iluminação regular.
Projeto físico
A montagem do sistema físico está sendo desenvolvida de modo a facilitar a remoção da bateria,
além do melhor posicionamento dos sensores. Para fixação dos componentes, pretende-se utilizar
bolsos para alocação dos componentes, permitindo inclusive o fácil reposicionamento de algum
deles. O design do projeto será realizado de acordo com as respostas obtidas pelo usuário final do
boné inteligente.
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RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Este trabalho apresentou o uso de um boné inteligente que possui sensores de temperatura e
luminosidade, desenvolvido de modo a permitir uma melhoraria na acessibilidade de pessoas com
deficiência visual. Por meio de atuadores táteis, relações de luminosidade são transmitidas para o
deficiente visual. Já valores de temperatura, medidos em intervalos específicos, são disponibilizados
ao deficiente por meio de sons.
Os testes com o produto foram realizados para aperfeiçoamento do próprio sistema, mas ainda não
foi possível executá-los com deficientes visuais devido à dificuldade de contatar os mesmos.
Visando minimizar essa deficiência, os testes foram realizados com uma pessoa sem deficiência
visual vendada. A partir da análise coletada com estes testes, foi possível identificar que o atuador
tátil (vibrador) avisa de forma quase imperceptível, mas que pode ser diferente quando for testado
com um deficiente visual, devido este ter os outros sentidos mais aguçados, como tentativa do corpo
de suprir a carência da visão. Outra importante questão levantada foi com a intensidade do aviso
sonoro, que pode ser irritante para o usuário. Ademais, o sistema respondeu corretamente na maior
parte dos ambientes, indicando a luminosidade e a temperatura corretamente para o usuário. De
acordo com o voluntário que testou o protótipo, o dispositivo é confortável e permite identificar
condições relacionadas à luminosidade e temperatura mesmo sem a utilização do sentido da visão.
Assim que possível atingir o público alvo, espera-se melhorar o projeto, obtendo conhecimento das
futuras avaliações, para que possa ser um produto utilizado no cotidiano, melhorando a qualidade de
vida de quem o usa. O projeto também propõe trabalhar com outros sensores, como o de umidade,
além de não ficar restrito a apenas uma peça de roupa, mas integrá-la com diversas outras, como
luvas, camisa.
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ROBOPUB: DO LIXO AO SABER 2ª EDIÇÃO
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ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção

RESUMO
RoboPub: do lixo ao saber é um projeto que tem como objetivo facilitar a metodologia de ensino
da robótica para os alunos das escolas municipais de Parnamirim, proporcionando conhecimentos das
áreas de Mecatrônica, Informática e Sociologia. O projeto, em sua segunda edição, realiza aulas e
oficinas com o auxílio de um kit de robótica composto de lixo eletrônico e desenvolvido pelos alunos
bolsistas. Diferente do estudo da robótica com kits convencionais, o projeto Robopub propõe que os
alunos participem de toda a cadeia de produção do robô, estimulando a criatividade, os aspectos
cognitivos como a lógica e o reuso de materiais que tradicionalmente seriam descartados na natureza.
O projeto destaca-se pelo baixo custo (devido ao uso de materiais reciclados), por aspectos como a
interdisciplinaridade e por atestar a relação entre pesquisa e extensão. Além disso, inclui o lixo
eletrônico como questão social, trabalhando o uso da tecnologia e a cidadania nas escolas do
município de Parnamirim.
PALAVRAS-CHAVE: robótica, lixo eletrônico, tecnologia, cidadania.

INTRODUÇÃO
O RoboPub é um projeto que integra ensino e pesquisa aplicada, associando conhecimentos de
Informática, Mecatrônica e Sociologia. O objetivo é facilitar o acesso aos conhecimentos e princípios
da robótica para alunos da rede pública municipal de Parnamirim/RN, por meio da aplicação de um
kit de robótica educacional produzido com lixo eletrônico, numa ação educativa interdisciplinar e
inovadora. A presente proposta é a segunda edição do projeto anterior, desenvolvido em 2015 na E.
M. Ivanira Paisinho com alunos do Fundamental II. O que está sendo realizado em 2016 é a
continuidade da ação educativa, promovendo o acesso a mais alunos da referida escola a conteúdos e
noções teórico-práticas de robótica e áreas afins através de atividades que abordam questões de lixo
eletrônico, uso de tecnologias e cidadania. Com peças de computadores e materiais descartáveis, o
kit é composto de adaptações de protótipos existentes e de dois robôs desenvolvidos exclusivamente
para o projeto na primeira edição: o Mouse Car, feito de sucata de mouse, com movimentos guiado
através de um diodo emissor de luz (LDR); e o RoboPub, com movimentos em várias direções
utilizando Bluetooth e programação microcontrolador Arduino e aplicativo para Android através do
software MIT App Inventor desenvolvido numa linguagem Python. Diferente da aplicação de outros
kits, os alunos participam de toda a cadeia de produção dos robôs, o que estimula a criatividade e
aspectos da cognição em áreas como eletrônica, mecânica e programação. Destaca-se pelo baixo
custo, pela aplicabilidade comprovada na edição 2015 e por aspectos como a associação de
conhecimentos, incluindo o lixo eletrônico como questão social, a relação entre pesquisa e extensão,
e a importância de atuar na educação pública municipal.
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METODOLOGIA
A metodologia adotada pelo projeto RoboPub: do lixo ao saber envolve o desenvolvimento dos
protótipos do kit pelos alunos-bolsistas, que estudam os conteúdos relacionados à Robótica,
Eletrônica e Programação e se preparam para abordar as temáticas sobre o uso das tecnologias, lixo
eletrônico, meio ambiente e cidadania. Todas as ações, os estudos, os protótipos e o diálogo com a
escola parceira estão sendo acompanhados pelos orientadores, professores de Informática e
Programação – no que se refere aos conteúdos teórico-práticos das áreas técnicas envolvidas – e de
Sociologia no que tange ao desenvolvimento do projeto na escola e abordagem dos temas de lixo
eletrônico, meio ambiente e cidadania. Tudo envolve a leitura sistemática de material teórico aliada
à prática, que se fundamenta na integração de conteúdos e experiências. A aplicação do kit na escola
se dá pelo desenvolvimento de oficinas semanais de robótica, nas quais são desenvolvidas atividades
teóricas e práticas dos conteúdos, que levam a construção gradativa dos robôs. Entre as oficinas,
destacam-se ações como visita técnica aos laboratórios do IFRN, rodas de conversa sobre lixo
eletrônico, exibição de filmes sobre tecnologia e descarte, entre outras.

RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Os resultados que se deseja alcançar podem ser listados da seguinte forma: a) viabilizar o acesso de
crianças da rede pública municipal de Parnamirim aos conhecimentos da Robótica Educacional, com
aplicação do kit de robótica de baixo custo, feito de lixo eletrônico e material de sucata de fácil acesso;
b) promover o acesso a temas como lixo eletrônico, uso de tecnologias, meio ambiente e cidadania
aos alunos da escola parceira, contribuindo assim com uma formação integral; c) desenvolver
protótipos de robôs com as crianças, para as mesmas perceberem noções teórico-práticas de
conhecimentos sobre robótica, eletrônica e programação, de forma lúdica e criativa; d) viabilizar
visitas técnicas ao Campus Parnamirim do IFRN, para socializar informações que venham contribuir
para a formação tecnológica e profissional futura desses alunos; e) contribuir efetivamente como uma
proposta de intervenção social, aliando os conhecimentos técnicos adquiridos nos cursos de
Informática e Mecatrônica aos problemas e situações sociais reais, como a questão do lixo eletrônico;
e por fim, como proposta de disseminação/divulgação científica, f) contribuir com
a produção acadêmica do Campus Parnamirim do IFRN, ao se dispor participar de congressos e
eventos acadêmicos locais, regionais e nacionais, internacionais, bem como tentar publicações em
revistas e periódicos científicos.
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ESCOLAS + CONECTADAS: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) NAS
ESCOLAS MUNICIPAIS DA MICRORREGIÃO DO LITORAL SUL DO RN
D. C. Dantas1; D. Bernoulli1; H. Gomes1; I. U. S Mangabeira1 e J. F. R. Barbosa1
1
IFRN – Campus Canguaretama
ÁREA TEMÁTICA: (Comunicação)

RESUMO
Atualmente as questões educacionais vêm sendo discutidas em virtude das constantes transformações
na sociedade. Principalmente pela crescente demanda pelo uso das TIC (Tecnologias da Informação
e Comunicação) nas escolas, que se deve em grande parte pela globalização e o avanço tecnológico.
Durante a realização de uma jornada pedagógica promovida pelo Campus Canguaretama para
municípios do Litoral Sul do RN, constatamos a carência de infraestrutura dos equipamentos
tecnológicos e a baixa aplicação das TIC em sala de aula nas escolas municipais da região. A realidade
encontrada é caracterizada pelo baixo acesso à tecnologia. Considerando a carência dos laboratórios
de informática e consequentemente o baixo uso das TIC, o presente projeto vem colaborar para
revitalização dos laboratórios de informática das escolas gerenciadas pelos municípios do Litoral Sul
do RN bem como no incentivo e orientações aos professores destas escolas ao uso das TIC na sala de
aula, como mais uma proposta didático pedagógica para enriquecer o processo ensino aprendizagem,
objetivando colaborar significativamente para tornar tal processo mais eficiente. Um dos grandes
desafios é adaptar essas tecnologias a sua prática educativa de forma a construir conhecimentos. A
primeira etapa do projeto, que buscou a revitalização dos laboratórios de informática, serão
apresentadas neste trabalho através das experiências vivenciadas.
PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia, Informação, Educação, Ensino, Aprendizagem.

INTRODUÇÃO
Em consonância com a Resolução Nº 4, de 13 de julho de 2010, que define Diretrizes Curriculares
Nacionais Gerais para a Educação Básica, o Art. 14, parágrafo 3, onde diz que a base nacional comum
e a parte diversificada não podem se constituir em dois blocos distintos, com disciplinas específicas
para cada uma dessas partes, mas devem ser organicamente planejadas e geridas de tal modo que as
tecnologias de informação e comunicação (TIC) perpassem transversalmente a proposta curricular,
desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, imprimindo direção aos projetos político-pedagógicos,
o presente projeto se coloca como mais um parceiro para, junto às escolas municipais, por em prática
a proposta curricular transversal do uso das TIC no processo de ensino-aprendizagem. Assim, o
presente trabalho tem como foco, a melhoria da qualidade da educação a partir do desenvolvimento
tecnológico e da aplicação das tecnologias de informação e comunicação (TIC) no processo de
ensino-aprendizagem, dando respaldo para a manutenção dos laboratórios e para a formação dos
professores quanto ao uso desta tecnologia, para que os professores usem a ferramenta computador
no processo pedagógico, em suas instituições de ensino. A informatização nas escolas é uma
discussão que traz à tona o antagonismo entre o moderno e as aulas tradicionais, pois essas aulas
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devem ser conduzidas de forma inovadora para que possa ser mais produtiva. O uso da tecnologia de
forma geral e, sobretudo na Educação pode transformar a sociedade, e para tanto se faz necessário
que o seu acesso não seja restrito, mas que todos possuam condições de usá-las. O projeto tem a
função de desenvolver novas formas de geração, tratamento e distribuição da informação, apoiando
professor e alunos no processo educativo como um facilitador para que os educandos pensem, criem,
comuniquem-se sobre diversas situações e problemas. Tornando-os, também, cidadãos críticos e
reflexivos diante da realidade vivenciada. Mas antes de aplicarmos a prática do uso das TICs surge
também uma pergunta: e quanto à infraestrutura em TI, como a escola está? E foi considerando estas
duas vertentes que o projeto foi idealizado.
METODOLOGIA
O projeto foi moldado para ser executado de forma cíclica (Figura 1), onde em cada ciclo
executaremos as seguintes etapas: 1. Contato com a Secretaria Municipal de Educação do munícipio
para apresentação do projeto e seleção das escolas; 2. Visitas às escola para realização de um
mapeamento/diagnóstico da situação dos laboratórios de informática; 3. Entrevistas com professores
à partir de um formulário padrão a fim de se analisar como está sendo empregado o uso das TIC em
suas aulas e na escola como um todo; 4. Elaboração de um plano de ação para melhorias na
infraestrutura de TI à partir do respectivo diagnóstico; 5. Elaboração de um plano de ação para apoio
pedagógico com foco no uso das TIC na escola, como uma oficina ou minicurso para os professores,
a depender do caso, à partir do respectivo diagnóstico; 6. Execução dos planos de ação à partir da
parceria junto à Secretaria Municipal de Educação; 7. Elaboração de um relatório da execução do
projeto para a Secretaria Municipal de Educação do município e para as escolas. Ao final de cada
ciclo uma avaliação é realizada com os envolvidos na respectiva escola e à partir dos resultados,
juntamente com a coordenação do projeto e equipe, é avaliado como melhor aplicar os resultados da
no próximo ciclo, configurando-se assim uma ferramenta de melhoramento contínuo durante todo o
projeto.
1 - Contato com a SEC
(Secretaria Municipal
de Educaçao)
7- Elaboração de
relatório e feedback
com a SEC

2- Visita à escola para
diagnóstico

6- Execução dos
Planos de Ação
Técnico e Pedagógico

5- Elaboração de um
plano de ação
pedagógico

3- Entrevista com os
professores

4- Elaboração de um
plano de ação técnico

Fig. 1: Modelo de execução do Projeto “Escolas + Conectadas”

IV SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | II SECITEX

2717

A população alvo do presente projeto são os alunos e professores da rede municipal dos municípios
da microrregião do Litoral Sul do Rio Grande do Norte. O acompanhamento é realizado pela
coordenação de extensão do Campus juntamente com os membros do projeto. O presente projeto
realizou uma rodada no munícipio de Canguaretama/RN, atendendo as Escolas: Escola Municipal
Juarez Rabelo - Centro, Escola Municipal José Carvalho - Centro, Escola Municipal 16 de Julho Centro, Escola Municipal Felipe Ferreira - Piquiri e Escola Municipal Elza Bezerril – Piquiri (Distrito
de Canguaretama), e contou com a participação dos integrantes do Projeto “Informatização Social” e
membros da Secretaria Municipal de Educação de Canguaretama/RN. Para esse primeiro ciclo,
devido às carências na infraestrutura de TI nas escolas visitadas, foi-se omitida a etapa da elaboração
e execução do plano pedagógico, onde toda a equipe centrou esforços na parte técnica, considerado
um dos grandes gargalos para a execução do plano pedagógico do presente projeto, que será
executado em breve, na continuação do Projeto, que na visão do grupo está “apenas” começando.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
O grupo avaliou positivamente a execução do projeto, não obstante as dificuldades enfrentadas nas
escolas, pois a mesmas contam com uma deficiente infraestrutura e carência de investimentos por
parte do poder público. Ao observarmos a gratidão dos gestores e professores das escolas envolvidas
ao visitarmos aos escolas constatamos o quão essa nossa contribuição foi significativa. Ao final deste
primeiro ciclo deixamos um laboratório em pleno funcionamento e outro parcialmente em
funcionando; além de principalmente ter deixado o grupo/integrantes motivados para continuarem
com esse nobre projeto junto à sociedade, para que ele continue a gerar mais resultados positivos em
região tão sofrida pelo poder público, pois concentra várias cidades de IDH baixo, segundo dados
consolidados do IDHM 2013 (dados do CENSO 2010); onde a cidade atendida (Canguaretama)
apresentou o índice de 0,579, considerado baixo, tendo a Educação deste município alcançado o
patamar de 0,486. Contudo, o IFRN com esse e tantos outros projetos fazem o possível para
contribuírem com a nobre missão de melhorar o desenvolvimento da ciência e tecnologia em todas
as regiões do RN, e buscam nestas dificuldades a energia e motivação para crescerem e ajudarem a
sociedade a evoluírem cada vez mais.

Fig. 2: Equipe em uma das escolas na cidade de Canguaretama/RN
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INSTITUTO COMPARTILHADO: UMA PARCERIA IFRN E UMA ESCOLA
ESTADUAL PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO
DIGITAL UM COMPUTADOR POR ALUNO (UCA)
1

D. A. Ribeiro1; D. S. Pereira2 e R. S. Martins2
Aluna do Curso de Informática no IFRN – Parnamirim; 2 Professor de Redes de Computadores IFRN – Campus
Parnamirim
ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção

RESUMO
O Projeto “Instituto Compartilhado” teve como objetivo dar apoio ao Programa Governamental Um
Computador por Aluno (UCA), ampliando-o e dando suporte a execução do mesmo. Através do UCA,
alunos e professores de escolas públicas receberam computadores para fins acadêmicos, sendo assim,
o programa deu a oportunidade para que alunos e professores usufruíssem dessa ferramenta
tecnológica nas aulas. A medida que o tempo passou, surgiram diversas dificuldades na continuidade
do UCA no que diz respeito a preparação dos beneficiados na utilização da tecnologia, a manutenção
das máquinas e a organização para o uso satisfatório. O “Instituto Compartilhado” atuou na Escola
Estadual Maria Cristina, localizada no município de Parnamirim/RN, no auxílio da continuidade do
UCA. A primeira etapa do Projeto foi conhecer o Programa e os computadores, analisá-los e
identificar os pontos que mais precisavam de atenção. Depois, realizar a manutenção dos
computadores portáteis, tendo em vista o que precisa ser substituído, bem como a atualização de
Softwares. Em seguida, realizar a infraestrutura de redes, ou seja, a melhor maneira de organização e
conexão dos recursos físicos e lógicos. E por último, treinar os alunos e funcionários da escola para
utilizarem os computadores da melhor forma possível. Com a junção desses elementos, o Projeto
contribuiu para a inclusão digital dos alunos da Escola Maria Cristina, possibilitando-os uma nova
visão daquela tecnologia como ferramenta de estudo.
PALAVRAS-CHAVE: UCA, inclusão digital, manutenção, computadores, governo

INTRODUÇÃO
O projeto “Instituto Compartilhado: uma parceria IFRN e uma escola estadual para
manutenção do projeto de inclusão digital Um Computador por Aluno (UCA)” teve como objetivo
principal reestruturar o programa do governo federal intitulado UCA (Um Computador por Aluno)
desenvolvido na Escola Estadual Maria Cristina, localizada no município de Parnamirim/RN. O UCA
foi criado com o objetivo de ampliar a utilização de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)
nas escolas públicas. Consistiu na distribuição computadores portáteis aos alunos do ensino
fundamental e médio com a finalidade de otimizar o processo ensino-aprendizagem através do acesso
à internet e utilização de softwares de apoio, estimular o crescimento da capacidade de aprendizado
dos alunos e promover inclusão digital, visto que uma parcela dos estudantes da rede pública não
possui condições financeiras de ter um computador como ferramenta de estudo (FNDE - 2015).
Ao longo do tempo, os “UCAs”, nome atribuído aos computadores portáteis, deixaram de ser
utilizados e passaram a ser ferramentas causadoras de transtornos para os poucos professores que
insistiam em utiliza-la em sala de aula. Portanto, era necessário investigar as causas para a
descontinuidade do UCA e como recoloca-lo em execução. A partir disso surge o projeto “Instituto
Compartilhado", desenvolvido por alunos do curso de Informática do IFRN - Parnamirim, com a
finalidade de reativar e otimizar o projeto de inclusão digital UCA. Para sanar os problemas, o Projeto
realizou a identificação erros dos “UCAs”, manutenção, atualização dos softwares, configuração dos
serviços de internet e rede sem fio, elaboração do material de apoio e treinamento com os alunos.
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METODOLOGIA
A primeira etapa do Projeto foi inteirar-se da situação atual do funcionamento do UCA na
escola através da aplicação de um questionário que teve como objetivo extrair informações
importantes da relação dos alunos e professores com o UCA, e, em seguida, foi traçado o plano de
ação do "IFRN Compartilhado" para otimizar os resultados obtidos nesse questionário inicial.
Posteriormente, foi feito um levantamento dos problemas de software e hardware de cada máquina,
visto que muitos dos entrevistados questionaram o funcionamento dos equipamentos, com isso 400
computadores passaram por um processo de triagem e receberam uma identificação referente ao seu
problema. A Tabela 01 retrata o resultado do levantamento.
Tipo de Erro
Porcentagem
de máquinas*
Erro de Bateria - não era possível utilizar a máquina sem conectá-la à tomada
41,7%
Erro “X” - erro desconhecido, corrigido após a instalação do novo sistema
operacional
23,7%
Outros erros – erro de Inicialização, máquinas que não ligaram, problemas físicos
5%
referentes à ausência de algumas teclas e ausência de bateria
Ok - não apresentou problemas
38,5%
*As máquinas poderiam apresentar dois ou mais erros.
Tabela 01. Resultado do levantamento dos problemas de software e hardware.

Após a identificação dos problemas, partiu-se para solução. Logo, iniciou-se a etapa de
manutenção dos “UCAs”. Nesse processo, foi realizado manutenção simples de hardware e
substituição do sistema operacional, pois diante das respostas do questionário inicial, verificou-se que
grande parte dos questionamentos poderiam ser atendidos a partir da instalação de um sistema
operacional mais leve e de maior usabilidade. A partir de buscas e análises técnicas, o melhor sistema
operacional para os “UCAs” era o UbuntUCA. Este faz um melhor aproveitamento dos recursos das
máquinas, além de ser mais fácil de manusear e ter os principais aplicativos necessários para o
Programa UCA. O Gráfico 01 compara o UbuntUCA com o sistema original dos UCAs, o Metasys.

Metasys
UbuntUCA

Tempo de
Inicialização

Memória
Livre

Uso do
disco

Abertura
de software

Gráfico 01. Comparações: UbuntUCA e Metasys.

As máquinas instaladas com o Metasys deixavam apenas 24% de memória livre enquanto com
o UbuntUCA restavam 27%. Quanto ao disco, com Metasys ficou 2,7 GB de tamanho e restava 32%
de disco livre, já com o UbuntUCA, ficou com 3,5 GB e restavam 18% livre, ou seja, tem um maior
aproveitamento do disco. Em seguida iniciou-se as instalações do UbuntUCA, para isso utilizou-se
10 pendrives e as máquinas foram instaladas de 10 em 10, isso tornou o processo lento.
Posteriormente, foi executada a instalação e manutenção do servidor proxy/firewall e gerenciador de
rádios wireless, com o objetivo de melhorar a infraestrutura de rede da escola.
Os alunos do Projeto elaboraram um material que serviu como manual do UbuntUCA, ele
continha informações sobre o Sistema Operacional, internet, aplicativos de escritório como Writter,
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Impress e Calc, e outros aplicativos. Para passar os conteúdos aos alunos e professores da Escola
Estadual Maria Cristina, foi realizado um treinamento de quatro encontros, no qual uma vez por
semana alguns alunos tiveram contato com o novo “UCA” e aprenderam a utilizar o novo sistema.
Por último, ao finalizar o treinamento, os alunos puderam avaliar, por meio de questionários, o novo
UCA após as ações do Projeto.
RESULTADOS ALCANÇADOS
Em relação à manutenção, 91,8% dos “UCAs” que estavam danificados foram recuperados.
O questionário final, aplicado após o treinamento, foi fundamental para esclarecer resultados do ponto
de vista dos alunos. Uma breve análise dos dados coletados revela que, segundo os Gráficos 02 e 03,
antes do projeto 76% dos alunos ou professores nunca haviam utilizado o UCA para suas atividades,
porém, após o projeto, 92% acham ótimo a utilização do UCA e pretendem usá-lo com frequência,
indicando que as modificações realizadas no sistema causaram um grande incentivo ao uso da
plataforma na escola.

Gráficos 02 e 03. Respostas dos alunos em relação ao uso do UCA antes (a esquerda) e depois (a direita) do Projeto.

Além disso, como mostra os Gráficos 04 e 05, os 64% que acreditavam que a internet na escola
era ruim ou muito ruim caíram para somente 31% e a porcentagem daqueles que achavam a internet
da escola razoável ou boa subiu de 28% para 61%, comprovando que o trabalho realizado para
melhorar o acesso à internet na escola foi satisfatório.

Gráficos 04 e 05. Análise dos resultados quanto à internet antes (a esquerda) e após (a direita) treinamento.

A realização do projeto foi de fundamental importância para os alunos da escola estadual.
Primeiramente, os alunos tiveram contato com uma ferramenta tecnológica reconfigurada de acordo
com as necessidades da escola, o que será fundamental para o aprendizado dos estudantes e para
inseri-los no mundo digital por meio da educação. Por outro lado, os membros do projeto conheceram
uma outra realidade e de fato contribuíram para mostrar essa tecnologia para os alunos que se
mostraram interessados. Existia uma ferramenta inutilizada que agora está preparada para ser usada
nas aulas, a expectativa é que isso aconteça e os alunos utilizem uma nova forma de aprender.
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CAPACITAÇÃO DE MANTENEDORES DOS LABORATÓRIOS DE
INFORMÁTICA DAS ESCOLAS DA REGIÃO DO CABUGI
R. A. Silva1; L. P. Félix2 e I. M. Lima3
1,2,3
IFRN – Campus Lajes
ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção

RESUMO
Este projeto se propõe a capacitar, em 5 meses, pelo menos dois representantes de cada uma
das 10 escolas da região do Cabugi, permitindo que eles próprio sejam responsáveis pela montagem
e manutenção dos laboratórios de informática de suas respectivas escolas, e do uso de novas
tecnologias no aprendizado. Se dará em forma de treinamento customizado e visitas de consultoria, e
espera-se como resultado, o uso mais ativo e frequente dos recursos computacionais disponibilizados pelos
laboratórios de informática, por parte de toda a população estudantil do ensino básico e fundamental das
escolas municipais e estaduais da região do Cabugi.
PALAVRAS-CHAVE: Informática, Educação, Laboratório, Extensão, Cabugi

INTRODUÇÃO
No ano de 2014, ainda quando o prédio do campus de Lajes estava em construção, realizamos
cursos do Pronatec no Monsenhor Vicente e em 2015 nossas turmas do integrado funcionaram no
Eloy de Souza. Em ambas as escolas, os laboratórios não funcionavam. O laboratório era montado,
porém não existia uma pessoa na escola que tivesse os conhecimentos necessário para manter o
funcionamento do mesmo. Tanto em 2014 quanto em 2015, fizemos a reestruturação dos laboratórios
(software, cabeamento de rede, manutenção de computadores, estabilizadores).
Essa realidade é a mesma das demais escolas municipais e estaduais da região do Cabugi,
onde nos encontramos. O presente projeto de extensão se propõe a montar um curso que pudesse de
alguma forma, diminuir essa deficiência de capacitação para cuidar e manter operacional os
laboratórios das escolas.
Este projeto se propõe a capacitar, em 5 meses, pelo menos dois representantes de cada uma
das 10 escolas da região, permitindo que eles próprio sejam responsáveis pela montagem e
manutenção dos laboratórios de informática de suas respectivas escolas, e do uso de novas tecnologias
no aprendizado. O investimento deste projeto será de aproximadamente de R$ 9.000,00, valor este,
que será necessário para a remuneração dos bolsistas e compra de materiais que viabilizem o
treinamento e deem condições para a execução das intervenções pelos participantes.
Á partir deste projeto, 3000 alunos do ensino fundamental e médio serão beneficiados, pois
passarão a contar com uma estrutura de informática funcional e com pessoas capacitadas a manterem
toda esta estrutura operacional e atualizada.
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METODOLOGIA
Para a execução deste projeto, seguiremos estes passos:
1. Visitar as escolas da região para apresentar o projeto
2. Solicitar ao diretor de cada uma das escolas, a indicação de duas pessoas para serem treinadas
3. Visitar escolas participantes para fazer a caracterização da escola e as especificidades de suas
necessidades
4. Criar portfolio com a situação da escola antes da execução do projeto
5. Montar material para treinamento, que ocorrerá em 10 encontros
6. Executar treinamento das equipes
7. Fazer visitas de consultoria para propor soluções para problemas específicos a cada escola
8. Criar portfolio com a situação da escola após conclusão do projeto
9. Relatório final de avaliação do projeto
10. Divulgar resultados na revista inforM e no SECITEX

RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Apresentar os resultados alcançados ou esperados e uma breve análise a respeito dos mesmos.
Destacar a participação da comunidade e, principalmente os impactos sociais/econômicos do projeto.
Poderão ser apresentados imagens, gráficos, quadros ou tabelas.
O resultado esperado pode ser dividido em duas partes:




Um intangível, que é o uso mais ativo e frequente dos recursos computacionais
disponibilizados pelo laboratório de informática, permitindo uma maior interação dos alunos
com os recursos de informática, bem como o maior aproveitamento e disponibilização desses
recursos por parte dos professores, em suas atividades educacionais.
E outro tangível, que seria o uso mais frequente dos recursos computacionais e de Internet, e
de sua maior disponibilidade para toda a população de professores e alunos da escola, além
da possibilidade de uso de novas tecnologias e dispositivos de informática.

Ressaltando que o trabalho destes 20 participantes refletirá no maior aproveitamento dos
recursos de informática que estarão disponibilizados para a população de 3000 alunos que
frequentam as escolas estaduais e municipais participantes do projeto.
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DIAGNÓSTICO ESTRUTURAL DOS TELECENTROS E CASAS DIGITAIS
NAS COMUNIDADES RURAIS DE APODI-RN
A. E. P. Carvalho1; F. L. O. Rodrigues1; F. V. de Sousa Neto1; W. S. Alves1 e C. F. F. Dantas1
1
IFRN – Campus Apodi;
ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção

RESUMO
O presente artigo tem como objetivo apresentar o diagnóstico da estrutura dos telecentros e
casas digitais alvos do projeto de extensão denominado Estruturação Telecentros e Casas Digitais e
Formação de Multiplicadores em Comunidades Rurais do Município de Apodi-RN. Para o
desenvolvimento do projeto, inicialmente foi feita uma coleta de informações por meio da aplicação
de questionários socioeconômicos nas comunidades. Os resultados obtidos ao finalizar a primeira
etapa do projeto foram satisfatórios, pois foi possível a identificação dos interessados no projeto,
quais temas de maior relevância para os mesmos e uma visão sobre dificuldades presentes nas
comunidades, e levantamento sobre possíveis soluções através do projeto.
PALAVRAS-CHAVE: Inclusão Digital, Tecnologia de Informação e Comunicação, Comunidades Rurais.

INTRODUÇÃO
Os Telecentros Comunitários são espaços públicos sem fins lucrativos, que dispõem de
computadores conectados à internet, disponíveis para uso diverso, além de funcionarem como
espaços de integração, cultura e lazer. Tais espaços têm como objetivo a promoção do
desenvolvimento social e econômico das comunidades, reduzindo a exclusão social e criando
oportunidades de inclusão digital e social dos cidadãos. (BRASIL, 2015)
Em 2008, o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) criou o projeto Territórios
Digitais com o objetivo de oferecer, gratuitamente, o acesso às Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC’s) para populações rurais, por meio da implantação de Telecentros e Casas
Digitais (BRASIL, 2016). No entanto, as ações do projeto Territórios Digitais restringiram-se na
entrega de equipamentos e mobília às comunidades representadas por associações de agricultores,
como diagnosticado em visitas às associações no município de Janduís/RN e contatos com outras
associações beneficiadas pelo projeto do MDA.
Em uma parceria formada por uma equipe de docentes, técnicos e discentes da Universidade
Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
(IFRN – Campus Apodi), identificaram-se 5 (cinco) associações em Apodi-RN beneficiadas pelo
projeto Territórios Digitais, as quais são públicos-alvos das ações do projeto Estruturação de
Telecentros e Casas Digitais e Formação de Multiplicadores em Comunidades Rurais do Município
de Apodi/RN executado pela parceria citada.
As ações do projeto compreendem o diagnóstico, estruturação dos espaços e formação de
multiplicadores no intuito de retomar o funcionamento dos telecentros e casas digitais nas
comunidades, de forma à beneficiar aos jovens, agricultores e donas de casa, com conhecimentos
em informática básica, bem como, formações através de cursos presenciais e à distância com
temáticas relacionados às necessidades e interesses de cada comunidade, além do incentivo ao uso
da internet para conhecer experiências exitosas e acesso à serviços diversos disponíveis on-line.
O projeto encontra-se em execução e este artigo tem como objetivo apresentar resultados
parciais da primeira etapa – Diagnóstico – focando no diagnóstico estrutural dos espaços nas
comunidades, visto que são de extrema importância para o bom funcionamento dos telecentros.
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METODOLOGIA
A primeira etapa do projeto engloba a elaboração e aplicação de questionário nas
comunidades atendidas, à saber: Soledade (Assentamento Nova Descoberta), Sítio do Góis, Santa
Cruz, Trapiá 2 e bairro Bico Torto; e avaliação da estrutura física e tecnológica. Desta forma,
adotou-se o seguinte procedimento:


Elaboração de questionário com questões socioeconômicas e com questões de caráter
investigativo quanto aos temas de interesse e problemas das comunidades;



Realização de visitas às comunidades para apresentação do projeto, aplicação do
questionário (meta de 30 questionários preenchidos) e avaliação da estrutura física e
tecnológica;



Estruturação e análise dos dados obtidos com os questionários;



Identificação dos pontos para adaptação dos espaços físicos e auxílio às comunidades com
os encaminhamentos devidos.

As visitas às comunidades deram-se durante o mês de agosto e início de setembro de 2016,
nos respectivos dias nos quais as comunidades realizaram as suas reuniões mensais das associações.
RESULTADOS ALCANÇADOS
Foram elaborados 2 questionários a serem aplicados em 2 momentos diferentes, um nas
visitas de apresentação do projeto e avaliação da estrutura física e tecnológica, e o outro à ser
aplicado durante a capacitação presencial em informática básica. Esta divisão se deu pela
quantidade de questões socioeconômicas presentes, assim, o primeiro questionário aplicado nas
ações da meta relatada neste artigo, contemplam apenas a identificação de interessados nas
formações e o levantamento de alguns temas de interesse e visão sobre problemas e dificuldades nas
comunidades.
As visitas aos locais foram realizadas com excelente receptividade por parte das comunidades
e aceitação total das ações do projeto. Foram aplicados 64 questionários, que vem a ser mais que o
dobro da meta estimada, e outros 95 formulários foram deixados para posterior preenchimento e
entrega pelos líderes das associações. O gráfico (Figura 1) mostra a distribuição dos questionários
preenchidos nas 5 comunidades alvos.

Figura 1. Distribuição dos Questionários
Quanto à avaliação da estrutura física e tecnológica foram observados o tamanho do espaço
disponível, as instalações elétricas, quantidade de máquinas existentes, modo de climatização, a
presença de banheiros no prédio e a segurança do mesmo. Na tabela 1 apresenta-se a síntese do
diagnóstico realizado quanto à estrutura física e tecnológica dos telecentros e casas digitais das
comunidades visitadas.
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Tabela 1. Síntese do Diagnóstico Estrutural dos Telecentros e Casas Digitais no Município de
Apodi-RN.
Aspectos
Comunidade

Espaço

Máquinas
Climatização
à recuperar

Segurança

Banheiros

Trapiá 2

Pequeno

04

02 ventiladores

Grades.

0

Soledade

Amplo

15

01 ventilador

Grades

0

Sítio do Góis

Amplo

-

-

Sem grades.

0

Bico Torto

Pequeno

06

02 ventiladores
01 ar-condicionado

Grades.

1

Santa Cruz

Médio

02

02 ventiladores

Grades.

1

A partir da avaliação realizada, pode-se discutir com líderes e associados/comunidades quais
adaptações mínimas necessárias para se fazer a recuperação dos equipamentos e retomar o
funcionamento dos telecentros nestes espaços, como pontuadas abaixo:
1. Trapiá 2: possuí espaço com capacidade para 04 computadores, ventiladores e
segurança mínima, fazendo-se necessário a construção da rede elétrica de uma limpeza
do ambiente (pintura);
2. Soledade: conta com amplo espaço, excelente quantidade de máquinas e segurança
mínima, no entanto, necessita das instalações elétricas e melhorias na climatização do
espaço;
3. Sítio do Góis: possui muitos espaços, no entanto, a comunidade não recebeu
equipamentos do projeto Territórios Digitais (MDA) e não possui instalações,
climatização e segurança mínima adequados. A associação/comunidade realizarão as
adequações quanto ao espaço enquanto a equipe do projeto comprometeu-se em buscar
doações junto às instituições e órgãos públicos;
4. Bico Torto: a comunidade possui um espaço razoável e 6 computadores e impressora,
porém, com o prédio apresenta problemas de infiltração e não possui instalações
elétricas adequadas. Em discussão com líder e associados, cogitou-se a parceria com
uma escola municipal situada na comunidade, na qual a associação forneceria os
equipamentos e a escola a infraestrutura física. A escola foi visitada e apresenta um
excelente espaço. No momento de submissão deste trabalho, discutem-se os detalhes e
formalização da parceria.
5. Santa Cruz: a comunidade possui 2 computadores e o espaço necessita apenas de
limpeza (pintura), possuindo segurança mínima e instalações elétricas adequadas.
Em todas as comunidades foi diagnosticado a viabilidade quanto à instalação para acesso à
Internet, sendo que em todas, o diagnóstico é positivo.
Realizadas as adaptações, a equipe passará a adequação tecnológica com recuperação dos
equipamentos e a instalação física e lógica da rede de computadores e conexão com a Internet.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Telecentros. Portal do Ministério das Comunicações. 2015. Disponível em: <
http://www.mc.gov.br/telecentros >. Acesso em: 11 set. 2016.
BRASIL. Comunidades: Territórios Digitais. Portal da Cidadania. 2016. Disponível em:
<http://portal.mda.gov.br/dotlrn/clubs/territriosdigitais/one-community?page_num=0 >. Acesso em:
11 set. 2016.
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ÁLCOOL NO COMBATE AO AEDES AEGYPTI
A. B. F. Lima1; F. G. Costa2 e A. K. C. Oliveira3
1,2,3

IFRN – Campus Natal-Central

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção

O trabalho realizado descreve as etapas referentes ao projeto LOÇÃO DE CRAVO (contra
AEDES AEGYPTI), através da extração de óleo de cravo com álcool purificado, visando a
obtenção de uma loção-repelente no combate à dengue. As atividades consistiram de um
estudo bibliográfico sobre o assunto e simultâneas visitas à escola. A realização
experimental foi realizada no LABORATÓRIO DO GRUPO DE PESQUISA MINERAL
(gpm) - IFRN CNAT, consistindo na caracterização dos materiais utilizados e dos três
tipos de álcoois (anidro, hidratado e purificado); realizou-se ainda a comparação entre as
análises dos álcoois. Tratando-se de um projeto de extensão, na Escola Estadual Lauro de
Castro, foi recuperado o laboratório de ciências e as técnicas repassadas à equipe da escola.
Esperando resultados satisfatórios para da melhor forma amparar a sociedade dessa
epidemia.
PALAVRAS-CHAVE: Loção de Cravo, Aedes Aegypti. Álcoois

1. INTRODUÇÃO
O álcool (etanol) possui diversas utilizações, e dentre elas, está no uso como
combustível. A cana-de-açúcar é a principal matéria prima na produção do etanol utilizada
no Brasil. E no devido projeto, o álcool de cereais será comparado à demais álcoois, e
aplicado para produção de uma loção-repelente para combate contra o mosquito aedes
aegypti, já que é um problema de saúde que vem atingindo toda uma nação.
Tendo por objetivo, ajudar de forma extensiva a Escola Estadual Lauro Castro,
localizada no bairro da cidade da esperança. Com meta de recuperar o laboratório de
ciências da escola citada e montar o extrator soxhlet para formulação de loção.
Fomentando assim, troca de saberes e conhecimento para as 2 instituições de ensino, e
colaborando com a propagação da tecnologia do álcool para 300 alunos da rede estadual de
educação, 100 alunos do IFRN e 50 do MULHERES MIL.
2. METODOLOGIA
O trabalho consistiu de pesquisas bibliográficas, aquisição de materiais e de
reagentes, experimentos laboratoriais e visitas à escola e recuperação do laboratório de
ciências.
2.1.

Pesquisas bibliográficas

Foram consultados materiais como dissertações e teses; livros sobre etanol,
extração de óleos essenciais e os diferentes tipos de álcoois. Durante essa etapa, relatórios
foram confeccionados e um logo do projeto foi criado pelos bolsistas (Figura 01).
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Figura 01- PETROCCELLI - LOGO DO PROJETO
2.2.

Materiais adquiridos

Cravo (Figura 2) e tipos diferentes de solventes (álcoois).

Figura 02 – Cravo da índia (Syzygium aromaticum)
2.3.

Experimentos realizados

Inicialmente montou-se o extrato Soxhlet (Figura 3) no laboratório de Grupo de
pesquisa mineral e foram realizados os testes iniciais de caracterização do material a ser
utilizado nos experimentos: cravo, álcoois, aromatizantes, solventes.

Figura 03 – Extrator Soxhlet
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As condições experimentais consistiram de extração do óleo por arraste a vapor,
com o uso de solventes e variando-se a quantidade de componentes, obtendo-se diferentes
soluções. Nos álcoois, foram realizadas as análises de pH, densidade e foi verificado o
poder solvente do álcool hidratado, anidro e purificado.
No extrator, foram variadas as quantidades de solvente e de massa de cravo, além
de outros componentes essenciais, sob a temperatura de ebulição dos álcoois, para
produção das soluções LOÇÃO–REPELENTE.
2.4.

Visitas à escola

A escola Estadual Lauro de Castro, na cidade da esperança, fez uma parceria com a
equipe do trabalho, consistindo em três professores da área de ciências, 300 alunos e
equipe gestora.
Na escola, são realizadas visitas periódicas, juntamente à equipe gestora (Figura 4),
para contribuição da parte científica e de saúde para a loção de cravo. Outra contribuição
do IFRN é o melhoramento do laboratório de ciências para extração do óleo e formulação
da loção com equipamento cedido pela UFRN.

Figura 04 – Equipe da escola Lauro de castro
3.

RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS

Dos resultados obtidos a partir de testes já realizados, sendo que ainda falta a
formulação final da loção-repelente, foram considerados satisfatórios os primeiros testes,
obtendo-se 0,9g/mL de densidade no álcool hidratado; 0,85g/mL, no anidro; e o álcool
purificado, 0,8g/mL. Assim, uma solução com concentração definida foi escolhida para a
loção, sendo os resultados satisfatórios.
Com relação aos impactos socioeconômicos, ao se utilizar do álcool de cereais,
verificou-se o seu baixo custo e suas características químicas para melhor extração da
formulação do repelente, e pretende-se, com isso, ajudar e conscientizar a população da
cidade do Natal/RN, no combate dessa epidemia que cada dia vem atingindo um número
maior de pessoas em todo o país.

IV SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | II SECITEX

2729

TECNOLOGIA E PRODUÇÃO
PÔSTER
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SERIDÓ TEC
G. S. Nery1; E. S. de Sousa Neto2; A. M. Guimarães Neto3; E. B. S. Medeiros4 e E. B. C. Silva5
1, 2, 3, 4 e 5
IFRN – Campus Currais Novos.
ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção

RESUMO
O mercado de tecnologia é composto pela produção de equipamentos eletrônicos e grande
parte dele é tomada pelo desenvolvimento de sistemas. Os produtos gerados por esse
desenvolvimento é considerado prestação de serviços e requer mão de obra qualificada para que
seja provido de maneira eficiente. Uma análise de mercado mostra que há uma tendência da
internacionalização das empresas de tecnologia, fazendo que boa parte da mão de obra formada
migre para grandes centros tecnológicos. Em paralelo a isto, as instituições de ensino brasileiras
vivem momentos de interiorização, objetivando formar mão de obra qualificada nos interiores para
suprir demandas locais. Se tratando desses desenvolvimentos, a demanda é cada vez maior por
sistemas customizados e projetos que se adeque à realidade de cada. Apesar de gerar um quadro de
carência ao crescimento de empresas de tecnologia nos interiores pelo fato da produção de sistemas
não acompanhar o ritmo da evolução de equipamentos, existem empresas que ainda persistem em
operar com métodos antiquados por falta de oportunidade e importam tecnologia que foge da
própria realidade financeira. Assim, o projeto objetiva fomentar a prática profissional de alunos
atendendo as demandas e fortalecendo o cenário local de tecnologia em desenvolvimento de
sistemas através do Núcleo de Extensão e Prática Profissional de Tecnologia de Sistemas para
Internet (NEPP-TSI) de nome Seridó Tec, atuando em atendimento às demandas do Seridó norterio-grandense.
PALAVRAS-CHAVE: Sistemas para Internet, Prática Profissional, Comunidade, Serviço

INTRODUÇÃO
A necessidade de alinhar os processos com tecnologias, geram o desenvolvimento sob
demanda de novas tecnologias, isto significa que empresas tendem a necessitar de sistemas
customizados para atender as suas necessidades. Assim, o desenvolvimento de sistemas, embora
muitas vezes tenham durante o seu processo a entrega de um produto, também pode ser visto como
uma prestação de serviços, ou até mesmo, uma atividade da prestação de serviços.
O projeto idealiza atender vários setores da sociedade, focando no seu público alvo,
atendendo os critérios socioeconômicos e de relevância para a mesma através de uma plataforma e
aplicativo para possíveis parceiros e usuários, criada para fortalecer os vínculos entre a sociedade e
entidades parceiras, visando facilitar a comunicação e diminuir a burocracia que, muitas vezes, faz
com que a população se cale diante de fatos que precisam ser informados. É capaz de captar da
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população, informações relevantes sobre situações problemas, tais como um crime, cidadãos em
vulnerabilidade e até animais em descuido.
O objetivo do projeto é apoiar e incentivar a participação do aluno na evolução do mercado
local de desenvolvimento de sistemas na região do Seridó do Rio Grande do Norte, através da
criação do Núcleo de Extensão e Prática Profissional de Tecnologia de Sistemas para Internet
(NEPP-TSI), fomentando a participação dos alunos em atividades diretamente ligadas às
problemáticas das demandas locais, principalmente as ligadas à parcela da sociedade
economicamente carente. Com isto, dar visibilidade à formação de profissionais de Tecnologia em
Sistemas formados no IFRN-CN, dando início a um ciclo de evolução das ofertas de prestação de
serviços em desenvolvimento de sistemas customizados para o mercado local.
METODOLOGIA
CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO ALVO E SELEÇÃO DO CLIENTE
O projeto idealiza atender vários setores da sociedade, cada ciclo deve focar em apenas um
público alvo, atendendo os critérios socioeconômicos e de relevância para a sociedade. Nesta
atividade o objetivo é definir qual parcela da sociedade o grupo de trabalho irá atender, objetivando
melhorar e resolver processos utilizando a tecnologia da informação e o desenvolvimento de
sistemas. Uma listagem com potenciais clientes e agenda de reunião para consultar estes clientes
deverá ser feita, cada reunião vida entender a realidade e como o grupo pode atuar para melhorar ou
resolver uma situação problema daquele cliente.
IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
Com o cliente definido após as reuniões, o grupo já tem uma ideia da realidade e das
situações problemas que afetam o cliente. O objetivo desta etapa é planejar uma proposta de sistema
que pode melhorar ou resolver a situação do cliente.
LEVANTAMENTO DE REQUISITOS
A proposta de sistema criada na atividade anterior deve ser o norte a guiar esta etapa. Aqui,
o objetivo é apresentar como o grupo pretende atuar em conjunto com o cliente e, em seguida,
começar o levantamento de requisitos para obter, na perspectiva do cliente, os detalhes de cada
funcionalidade e como o sistema pode ser implementado.
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Durante a prestação do serviço, várias reuniões serão feitas com o cliente, sempre visando
mostrar a evolução do sistema e ajustando aspectos precisam ser melhorados. Aqui nesta etapa o
grupo fará vários ciclos de desenvolvimento, seguindo uma metodologia de desenvolvimento
previamente estabelecida em reunião com o coordenador do grupo. Durante esta fase, o grupo será
norteado pelos princípios de integração contínua, apresentando ao cliente versões funcionais do
sistema em desenvolvimento, até o seu estado de entrega.
ENTREGA
A fase de entrega representa a passagem do sistema para o domínio do cliente. Durante esta
etapa serão realizados os treinamentos necessários e o sistema deverá estar entregue para uso. Nesta
etapa também será coletado o feedback do cliente sobre o processo, para isto será preenchida uma
declaração de entrega onde o cliente deverá assinar os termos de aceitação e uso do sistema.
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Durante a entrega, o cliente pode optar por contratar os membros do grupo na modalidade de
estágio e, se possível, de emprego, para dar continuidade e manter o sistema no período após as
atividades daquele grupo no núcleo.
RELATÓRIO
O grupo de trabalho deverá escrever o relatório de atuação no núcleo, documentando o
processo executado e resultados obtidos.
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Ao final do processo, o grupo de trabalho deverá preparar uma palestra aberta à comunidade
para divulgar o projeto e os resultados obtidos. Esta palestra deverá ser divulgada dentro da
instituição e também à comunidade, visando divulgar o projeto e também incentivar os demais
alunos a participarem dos próximos grupos de trabalho. Nesta situação, o cliente será convidado a
dar o seu testemunho e receberá o certificado de participação do projeto como cliente. Os alunos
que participaram do grupo de trabalho recebem seus certificados e encerram os trabalhos com o
agradecimento e convidando demais alunos e comunidade a dar continuidade da próxima fase com
novos grupos de trabalho.
RESULTADOS ESPERADOS
O objetivo principal é fomentar o mercado local e a participação dos alunos nas práticas
profissionais junto à sociedade local. Ao final de cada ciclo do projeto, os seguintes resultados
devem ter sido atingidos:







Participantes do grupo de trabalho (alunos) atuantes e integrados ao setor produtivo local
Publicações e participações em congressos e conferências
Aproximação da comunidade com os trabalhos do IFRN
Cliente satisfeito com os trabalhos efetuados no IFRN
Evolução do interesse de alunos em participar de projetos de extensão no IFRN
Divulgação do curso de Tecnologia em Sistemas para Internet

Durante todo o processo de execução do projeto, iniciativas serão tomadas para divulgar os
trabalhos do grupo. Várias palestras poderão ser executadas, entretanto a palestra de encerramento
dos trabalhos, aberta ao público, representa ponto chave da execução e continuidade do projeto,
sendo nesta palestra evidenciado todos os benefícios e resultados dos trabalhos efetuados, visando
motivar a comunidade externa e interna ao IFRN a se comprometerem com os próximos ciclos de
trabalhos.
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SOS DIGITAL
R. L. Romano1; L. D. Albuquerque1; J. B. Azevedo1; J. M. F. Costa1 e M. G. S. Ferreira1
1,2
IFRN – Campus Santa Cruz
ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção

RESUMO
No município de Santa Cruz/RN, identificou-se que, nas escolas públicas principalmente, os
laboratórios de informática encontram-se subutilizados e na maioria das vezes em desuso. O IFRN
campus Santa Cruz possui os cursos de Informática e Manutenção e Suporte de Computadores, tanto
na forma integrada quanto na forma subsequente. Logo, identificado a problemática que envolve uma
necessidade da comunidade, que é proporcionar acesso à informática educativa para os alunos de
ensino fundamental e médio através do uso desses laboratórios, e dispondo da mão-de-obra que está
em processo de qualificação técnica na área, esse projeto de extensão visa identificar as necessidades
de cada instituição e promover as ações necessárias para que esses laboratórios estejam em condições
de pleno uso. Dentre essas ações estão instalação, suporte e manutenção da rede, dos hardwares e
softwares, bem como treinamentos para professores e alunos dessas escolas.
PALAVRAS-CHAVE: Laboratórios de Informática; Escolas Públicas; Informática Educativa; Manutenção, Redes.

INTRODUÇÃO
A Informática Educativa se caracteriza pelo uso da informática como suporte ao professor, como um
instrumento a mais em sua sala de aula, no qual o professor possa utilizar esses recursos colocados à
sua disposição. Nesse nível, o computador é explorado pelo professor especialista em sua
potencialidade e capacidade, tornando possível simular, praticar ou vivenciar situações, podendo até
sugerir conjecturas abstratas, fundamentais a compreensão de um conhecimento ou modelo de
conhecimento que se está construindo. (BORGES, 1999).
Foi identificado que as escolas públicas do município de Santa Cruz/RN possuem laboratórios de
informática, mas que estes encontram-se em desuso por diversos fatores. A exemplo, a falta de
estrutura, a falta de manutenção das máquinas e da rede e a falta de conhecimento básico dos
professores e alunos para fazer uso da informática educativa. Nesse ponto é importante destacar a
importância que o computador, juntamente com a internet tomou nos últimos anos como uma
ferramenta de busca, pesquisa e aprendizado. E ainda, a oportunidade de crianças do ensino
fundamental e médio de ter acesso a isso, uma vez que na grande maioria dos casos eles não têm
acesso a isso em casa.
Uma etapa importante para a utilização da tecnologia como ferramenta de auxílio ao aprendizado
nessas escolas é o diagnóstico da situação atual dos laboratórios de informática, que aí incluem
instalação, manutenção e rede de internet e capacitação de professores e alunos. É necessário
identificar acertos e problemas para que sejam tomadas devidas providências.

IV SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | II SECITEX

2734

A equipe do projeto conta com integrantes dos cursos de Informática e Manutenção e Suporte em
Informática, nas modalidades integrado e subsequente. A equipe é responsável por identificar os
problemas e atuar em conjunto com as instituições para que esses laboratórios passem a funcionar
plenamente, promovendo instalação, suporte e manutenção da rede, dos hardwares e softwares, bem
como treinamentos para professores e alunos.
METODOLOGIA
Primeiramente há a necessidade de identificar e quantificar as escolas e instituições públicas que
possuem esse déficit em sua estrutura de informática. Após identificadas, essas instituições recebem
a visita da equipe do projeto, para que seja feito um diagnóstico da situação atual que se encontram
os laboratórios, bem como um levantamento do que deve ser feito. Pelas visitas já feitas, percebe-se
que cada instituição tem suas individualidades, então diagnosticar os problemas é parte fundamental
nesse processo.
Dentre as soluções para algumas instituições já visitadas encontram-se: Reestruturação da rede de
internet, da rede elétrica, montagem e manutenção dos computadores, instalação de softwares,
treinamento sobre uso das ferramentas disponíveis para os professores e alunos.
A reestruturação da rede de internet consiste em detectar e resolver os problemas relacionados ao
cabeamento estruturado e funcionamento da rede em si para prover internet para todo o laboratório.
Quanto à rede elétrica há a necessidade de verificar se a mesma está corretamente dimensionada e se
há tomadas e pontos suficientes, caso não haja, promover soluções cabíveis.
Montagem e manutenção dos computadores são necessários, pois algumas instituições possuem
equipamentos ainda lacrados e outras, equipamentos que estão em desuso há tempos. Então há a
necessidade de colocar as máquinas em funcionamento, incluindo aí instalação de softwares
necessários. E, como identificado em algumas escolas, os professores e alunos apresentam
dificuldades em utilizar o computador como uma ferramenta de ensino. Logo, identifica-se uma
necessidade de fornecer treinamentos quanto ao uso do sistema operacional e dos softwares para os
professores e alunos.

RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
O projeto visa atender à comunidade do município de Santa Cruz/RN, com foco principal nas
instituições de ensino público e instituições públicas no geral, quanto a estruturação de laboratórios
e estruturas de informática, para utilizar melhor a tecnologia já disponível nesses locais.
Possibilitando, principalmente que os alunos dessas escolas tenham acesso às ferramentas de
informática educacional. Promover opções de pesquisa e estudos para esses alunos, que, em sua
maioria não têm acesso a um computador ou à internet em suas residências. Nas escolas visitadas até
o momento, há nítido interesse por parte dos diretores e dos professores, que se prontificaram a
participar ativamente do projeto. Espera-se que os laboratórios estejam em plenas condições de uso
e que os devidos treinamentos sejam efetuados até o prazo final no projeto.
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ROBÓTICA EDUCACIONAL COMO FERRAMENTA PARA
INCLUSÃO DIGITAL
M. D. A. Santos1; M. J. de O. Morais1; G. F. Aragão1 e S. T. de L. Sá1
1
IFRN – Campus Avançado Parelhas
ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção

RESUMO
Nesta proposta aplicamos uma metodologia para controle e programação de robôs por alunos do
último ano do ensino fundamental, e realizamos experimentos e oficinas com uso de kits de
robótica. Em consequência, estudamos e implementamos na região do Seridó do Rio Grande do
Norte uma outra maneira de tratar o problema de Inclusão Digital (com uso de robôs), que
certamente pode ser usado em complementação, mas distintamente, do que vem sendo realizado
tradicionalmente no Brasil nesta área, podendo este projeto ser estendido a outros locais.
PALAVRAS-CHAVE: Robótica Educacional, Inclusão Digital, Ensino Fundamental.

INTRODUÇÃO
O tema “Robótica” constitui, naturalmente, uma ferramenta com notável capacidade de motivação
junto aos jovens. É difícil encontrar aqueles que não se sintam motivados ou ao menos curiosos pela
área. A Robótica, por outro lado, é uma área intrinsecamente multidisciplinar que envolve
conhecimentos diretamente relacionados às áreas de Engenharia Mecânica, Engenharia de
Computação e Engenharia Elétrica, além do conhecimento de aspectos teóricos de Física,
Matemática, e até mesmo Educação, Filosofia, Neurociência, Artes e outras disciplinas relacionadas
com aspectos fisiológicos, biológicos, sociais e humanos. Nesse sentido, o uso deste tema com os
jovens tem um forte potencial para despertar seu interesse por disciplinas de seu currículo normal,
na medida em que desperta a necessidade de conceitos e ideias discutidos nessas disciplinas.
A robótica teve suas raízes na literatura e teatro, onde se destacaram os papéis de Karel
Capek e Isaac Asimov, no início do século passado. Surpreendentemente, muito da ficção presente
nesses primeiros personagens robóticos ainda se encontra presente no imaginário coletivo. Essa
visão fictícia sobre a área é constantemente estimulada por filmes de ficção tais como:
“Transformers”, “Inteligência Artificial”, “O Homem Bicentenário”, “Blade Runner”, “Eu, robô”,
“Robôs”, “Homem de ferro”, “Wall-e“ e outros mais.
Devido a esses estímulos e a fatores como a falta de uma cultura sobre o tema, falta de
contato com robôs em solo nacional, entre outros, não é incomum ver no Brasil disseminada a ideia
de que os robôs não são necessariamente agentes que colaboram com a sociedade (substituindo
seres humanos, reduzindo postos de trabalho, etc.) ou mesmo de que a robótica é uma tecnologia
futurista e, portanto, longe do alcance de todos. Mesmo junto à criança e ao adolescente, essa visão
tem persistido, o que é motivo de preocupação. A visão sobre robótica entre os jovens é muito
diferente em países mais industrializados (sobretudo nos de origem Asiática, mas também nos EUA
e Europa). Nesses países, diversas iniciativas (competições, concursos, provas, congressos, eventos
ou mesmo a constante cobertura da mídia para os produtos desenvolvidos nesses países) ajudam a
disseminar os avanços e tendências da área, tais como a aplicação dos robôs em tarefas
potencialmente perigosas (resgate de sobreviventes em desastres, manuseio de componentes
perigosos, buscas em locais inóspitos, etc.), repetitivas (afazeres domésticos, coleta de material para
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reciclagem, etc.) ou longínquas (exploração de Marte como o Spirit e o Oportunity, que
promoveram uma nova era na exploração espacial).
Contribuir com a disseminação de uma visão atualizada da área e mostrar que se trata de
uma tecnologia ao alcance dos jovens é contribuir no sentido de aproximá-los da área tecnológica,
em todos os aspectos. Além de praticamente não produzir robôs em território nacional, o Brasil
também não possui uma cultura que estimule uma maior utilização de tecnologias robóticas no
parque tecnológico ou mesmo nas residências. Divulgar a robótica, suas aplicações, possibilidades,
produtos e tendências é uma forma de, também, formar uma cultura associada ao tema tecnológico,
proporcionando a formação de um cidadão que se relacione melhor com a tecnologia e também a
formação de um mercado consumidor para produtos tecnológicos no país nos próximos anos, o que
é vital para o mesmo.
É sempre válido lembrar que Bill Gates, um dos precursores da revolução dos computadores
pessoais, aposta que o próximo campo a gerar uma revolução tecnológica é justamente a robótica.
Nesse sentido, proporcionar às crianças e jovens de hoje um contato com essa tecnologia pode
retirá-los da qualidade de excluídos tecnológicos nas próximas décadas, a exemplo do que ocorre
hoje com aqueles que não tiveram um contato maior com a informática na década passada
A robótica caminha para se tornar uma das 10 maiores áreas de pesquisa até 2020. Apesar de
ser uma área em franca expansão no mundo e uma das áreas mais representativas das novas
tecnologias, o Brasil tem se situado de forma marginal nessa área, perdendo um imenso potencial
para a geração de empregos, técnicas, tecnologias e produtos devido, principalmente, à falta de
incentivo para a formação de recursos humanos na área.
O presente projeto se apresenta como uma poderosa ferramenta dedicada a esse fim,
incentivar e baratear a inserção de crianças e adolescentes no mundo da robótica e programação.
Permitindo um melhor acompanhamento por parte dos educadores, além de ser agente motivador
para a melhoria no aproveitamento escolar do aluno como um todo, pois as oficinas são
multidisciplinares. Considerando-se a natureza interdisciplinar e a capacidade de atração nata da
robótica, espera-se ainda utilizá-la como instrumento para promover o estudo de diversas
disciplinas da grade curricular.
Assistimos a incorporação da tecnologia na grande maioria das esferas sociais, facilitando
assim a comunicação e interação entre pessoas distintas. A informática e as possibilidades advindas
deste recurso, dentre elas a robótica, enfatizada nesta proposta, abre espaço para a interação humana
de forma colaborativa. No âmbito da educação, a robótica destina-se a fazer com que os alunos
estimulem seu poder de investigação e exploração, estimulando raciocínio lógico, por meio de
montagem e programação de robôs. Auxilia ainda na aprendizagem de conceitos multidisciplinares.
Para que tais ações se concretizem, o letramento digital deve ser privilegiado na educação do
cidadão.
Com a implantação deste projeto estaremos inserindo alunos do ensino público em uma
nova realidade tecnológica, contribuindo para sua inserção sócio digital com ajuda da robótica
educacional.
As atividades estarão ocorrendo na instituição para a comunidade carente sócio digitalmente,
a qual terá a oportunidade de ampliar sua cidadania por meio da apropriação/inserção inteligente no
mundo tecnológico. Desta forma, estaremos ampliando as oportunidades educacionais, facilitando,
assim o acesso desta comunidade carente ao processo de formação e de qualificação profissional.
Além disso, extrairemos desta experiência relatos a fim de serem compartilhados com a
comunidade científica.
METODOLOGIA
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A principal metodologia para realização desta proposta são cursos e oficinas sobre o uso de robótica
educacional ofertadas a alunos do último ano do ensino fundamental da rede pública de ensino do
município de Parelhas/RN. As seguintes atividades de extensão serão desempenhadas:
-

Contato com as instituições públicas de ensino da região para divulgação do projeto;
Desenvolvimento de material didático para o ensino de programação e robótica aos alunos;
Capacitação pedagógica do bolsista para auxílio nas oficinas de robótica educacional;
Estruturação de uma metodologia educacional para o ensino de conteúdo de robótica e
interdisciplinares usando robôs e informática;
Aulas expositivas aos alunos para ensino de montagem, controle e programação dos robôs;
Promoção da integração social e o trabalho em grupo através de oficinas.

Além disso, tendo em vista o campo empírico e os objetivos do projeto, se faz necessário o
acompanhamento pedagógico das atividades realizadas nas oficinas de robótica educativa, bem
como na elaboração das atividades e auxilio aos professores quanto a mediação pedagógica nas
oficinas. Nesse sentido, é de extrema relevância a função didático pedagógica na aplicação deste
projeto, buscando a inserção de bases educativas no desenvolvimento das atividades, como forma
de tornar seus objetivos mais significativos.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
A robótica educacional vem se mostrando uma ótima ferramenta para despertar o fazer científico
dos alunos. Vários países de primeiro mundo a utiliza como disciplina obrigatória na grade
curricular da educação básica. O apelo lúdico trazido pelo robô, agiliza e motiva os alunos a se
aprofundarem em conceitos de ciências, matemática e até de português, pois várias das oficinas
planejadas são multidisciplinares.
Uma vez em execução, o projeto contará com uma rede de professores e alunos que além da
satisfação de estarem lidando com um projeto inovador receberam bolsa para isso o que ajuda a
garantir dedicação e primar pela qualidade dos resultados. As atividades podem todas serem
desenvolvidas no contra turno das escolas. Pretendemos com este projeto alcançar 80 alunos das
escolas da rede pública de ensino, além disso incluir social e digitalmente 75% do total alcançado.
Ao final do projeto pretendemos ter uma base digital de material de apoio para professores
da educação básica. Esperamos ainda estar servindo como ponte de transformação para realidade
sócio digital desses alunos, despertando na amostra de sujeitos deste projeto conhecimento
propiciador de mudança social, além de contribuir para formação acadêmica de alunos do ensino
técnico e promover a divulgação do instituto.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FORTALECIMENTO DA BASE
PRODUTIVA DA CAPRINOVINOCULTURA DO RN: BIOMA CAATINGA
A.P.A.C. Gracindo1; A.V.F.C. Albuquerque2; E.S. SOUSA3; V.T. Almeida4 e J.H.J. ALMEIDA5
1,3,5
IFRN – Campus Apodi; 2,4 SEBRAE/RN
ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção

RESUMO
O projeto foi executado pelo IFRN (FUNCERN) e SEBRAE, financiado pela Fundação Banco do
Brasil, no período de um ano, e teve como principal objetivo promover, por meio de assistência
técnica, o desenvolvimento das atividades caprinovinocultura de base familiar. Para tanto, alunos
concludentes dos cursos técnicos em Zootecnia e Agroecologia dos campi Apodi e Ipanguaçu,
foram capacitados nas principais técnicas de manejo, a fim de que pudessem posteriormente
repassar, em forma de palestras, oficinas e orientação técnica, essas práticas aos 550 pequenos
produtores selecionados e distribuídos em doze municípios das mesorregiões Central e Oeste
potiguar. Cada produtor recebeu uma visita de orientação técnica mensal e a partir dessas, os alunos
concludentes puderam aplicar seus conhecimentos adquiridos em sala de aula (como exemplo:
principais estratégias alimentares, prevenção e tratamento das principais doenças, produção e
comercialização de produtos caprinos e ovinos, escrituração zootécnica, entre outros temas) e, de
forma prática, associá-lo à realidade da pecuária familiar. O resultado do projeto foi satisfatório,
tendo em vista que contribuiu com a melhoria da produção dos pequenos produtores e enriqueceu o
currículo do aluno concludente, que adquiriu uma boa experiência em atividades de extensão rural.
PALAVRAS-CHAVE: Assistência técnica, extensão rural, produção.

INTRODUÇÃO
O rebanho caprino e ovino do Rio Grande do Norte, segundo o Censo Agropecuário 2016, é
de aproximadamente 264 e 400 mil cabeças, respectivamente, distribuídos em 8764 e 14077
estabelecimentos rurais (IBGE, 2016). Desse efetivo dos rebanhos, uma parte muito representativa
se encontra nas mesorregiões central e oeste do Estado.
Como qualquer atividade agropecuária de regiões semiáridas, a caprinovinocultura ainda
sofre com os regulares períodos de escassez de chuva, falta de incentivo de governo para produção
e comercialização de seus produtos (carne e leite), assim como de ações que viabilizem ao pequeno
produtor o acesso a conhecimentos e inovações tecnológicas para melhor convivência com essa
realidade.
Dentro dessa perspectiva, proporcionar o acesso de jovens oriundos do interior do estado ao
ensino técnicos na área das ciências agrárias, de forma que possam atuar como agentes de
transformação, tem sido uma alternativa para fixar as famílias no campo com dignidade.
Portanto, levando-se em consideração o grande potencial das mesorregiões Central e Oeste
potiguar na produção de pequenos ruminantes e, tendo em vista as características edafo climáticas
favoráveis ao desenvolvimento dessas atividades, o projeto "Desenvolvimento social e
fortalecimento da base produtiva da caprinovinocultura do RN: Bioma Caatinga", desenvolvido
pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - Campi Apodi e
Ipanguaçu -, em parceria com o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
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Empresas) e Fundação Banco do Brasil, teve como objetivo promover o desenvolvimento
econômico-social e fortalecer a base produtiva da caprinovinocultura, viabilizando aos produtores
da agricultura familiar o acesso à orientação técnica, econômica, social e ambiental através da
atuação de alunos concludentes dos cursos técnicos em Zootecnia e Agroecologia, atuando como
Agentes de Desenvolvimento Regional Sustentável – ADRS.

METODOLOGIA
O projeto foi executado em doze municípios das mesorregiões central e oeste do Rio Grande
do Norte (Angicos, Afonso Bezerra, Lajes, Pedro Avelino, Pedra Preta, Apodi, Caraúbas, Felipe
Guerra, Severiano Melo, Itaú, Rodolfo Fernandes e Governador Dix-Sept Rosado), no período de
março de 2015 a fevereiro de 2016 (um ano), contando com uma equipe de 24 técnicos, sendo 1
(um) coordenador geral, 2 (dois) supervisores e 21 (vinte e um) Agentes de Desenvolvimento Rural
Sustentável - ADRS.
Inicialmente foi realizada uma capacitação com os alunos concludentes dos cursos técnicos
de Zootecnia e Agroecologia, aonde puderam aprender mais sobre as principais técnicas de manejo
de caprinos e ovinos e as atividades de assistência técnica para as quais foram selecionados. Logo
após, pequenos produtores de caprinos e ovinos foram visitados e selecionados 550 que mostraramse interessados em receber as orientações técnicas por meio assistência dos ADRS's.
Com os produtores devidamente selecionados e cadastrados, as visitas foram realizadas de
forma regular, com frequência mensal, e os agentes de desenvolvimento iniciaram as orientações
técnicas relacionadas ao manejo animal e à produção diferenciada. Além disso, cada produtor foi
visitado por uma equipe de profissionais composta por Zootecnista e Veterinários, que auxiliaram
os alunos na condução das orientações técnicas.
Algumas atividades diferenciadas também foram realizadas durante o período de execução
do projeto, como exemplo a realização de oficinas e palestras com temas voltados para a melhoria
da produção de caprinos e ovinos, a escrituração zootécnica dos rebanhos, divulgação de uso de
plantas medicinais no controle de parasitas gastrointestinais e participação em feiras agropecuárias.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Durante o período do projeto, foi possível oportunizar aos alunos concludentes a vivência
em atividades de extensão rural, a oportunidade de colocar em prática conhecimentos adquiridos em
sala de aula, de trocar experiências com produtores rurais, além de se capacitar em atividades
ligadas à caprinovinocultura.

Figuras 1 e 2. Orientação para retirada de abscessos causados por linfadenite caseosa.
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Para os produtores, o projeto levou assistência técnica especializada, por meio de visita de
equipe multidisciplinar (técnicos em Zootecnia, técnicos em Agroecologia, Médicos Veterinários,
Zootecnistas), oportunizou a participação em feiras agropecuárias do Estado, realização de exames
de fezes e diagnóstico de gestação do seu rebanho, castração de machos caprinos e ovinos para o
abate, entre outras atividades práticas que têm como objetivo desenvolver e fortalecer a
caprinocultura e ovinocultura das mesorregiões envolvidas.

Figuras 3 e 4. Orientação para castração de animais com destino ao abate.
O IFRN, Campus Apodi, além do seu corpo técnico (alunos e professores), contribuiu com a
distribuição de raquetes de palma para alguns produtores vinculados ao projeto que possuíam área
disponível para formação de um banco de reserva estratégica de alimentos (Figuras 5 e 6),
disponibilizou material de divulgação, como cartilhas, banners, folders, entre outros recursos
didáticos utilizados pelos agentes em eventos com os produtores rurais envolvidos.

Figuras 5 e 6. Orientação para formação de um banco de palma, com raquetes doadas pelo IFRN.
Portanto, tendo em vista todos os fatores supracitados, o projeto veio a contribuir em vários
aspectos, com o desenvolvimento das atividades pecuárias locais, pois promoveu um estreitamento
entre a comunidade rural e instituições de ensino como o IFRN, que forma e capacita técnicos para
atuarem como agentes multiplicadores de práticas agrícolas racionais e sustentáveis.
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NÚCLEO DE EXTENSÃO EM ROBÓTICA E DESENVOLVIMENTO DE
SOFTWARE - NERDS
M. J. de O. Morais II1; L. E. dos S. Azevedo1; D. D. Leitão1 e A. L. F. da Silva1
1
IFRN – Campus Parelhas
ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção

RESUMO
Nos últimos anos uma crescente movimentação do mercado em torno do modelo de desenvolvimento
denominado Fábrica de Software. Uma das principais características deste modelo é a adoção de
técnicas utilizadas na engenharia industrial de produção, para a criação de um ambiente produtivo de
desenvolvimento de software com qualidade e baixo custo. Apesar de ser um modelo antigo, surgido
no início da década de 60, fábrica de software nunca foi um modelo adotado intensivamente pelo
mercado, as principais iniciativas partiam de grandes corporações, associações entre institutos de
pesquisa ou projetos governamentais. Os avanços da engenharia de software nos últimos anos e as
mudanças ocorridas nos processos de desenvolvimento de sistemas, como o software livre e o
surgimento de padrões abertos para desenvolvimento corporativo, fizeram surgir um novo modelo de
fábrica de software no mercado. As novas facilidades tornaram possíveis que empresas de médio e
até de pequeno porte, pudessem montar suas fábricas de software para prestar serviços de
desenvolvimento de sistemas à crescente terceirização do mercado, resultando numa proliferação
deste novo modelo. Buscando permitir uma prática profissional efetiva aos alunos do IFRN, esse
projeto pretende realizar treinamentos em desenvolvimento de software e desenvolver software de
qualidade para a população de Parelhas e cidades vizinhas através de um Núcleo de Prática
Profissional semelhante a uma fábrica de software.
PALAVRAS-CHAVE: Fábrica de Software, Software livre, Parelhas.

INTRODUÇÃO
O termo “Fábricas de Software” vem sendo abordado e estudado desde 1960 na procura de um modelo
que atenda aos objetivos de minimizar os custos e aumentar a qualidade e produtividade na elaboração
de produtos de software. Segundo Fernandes (2004), fábrica de software é “Um processo estruturado,
controlado e melhorado de forma contínua, considerando abordagens de engenharia industrial,
orientado para o atendimento a múltiplas demandas de natureza e escopo distintas, visando à geração
de produtos de software, conforme os requerimentos documentados dos usuários e/ou cliente, da
forma mais produtiva e econômica possível”. Segundo o PMBOK, projeto é um empreendimento
realizado para criar um produto ou serviço único. O projeto se caracteriza por temporalidade e
resultado, serviço ou produto único e elaboração progressiva. Esta definição representa perfeitamente
o produto de uma Fábrica de Software. Fábricas de Software podem ser constituídas como núcleos
de desenvolvimento dentro de uma grande empresa ou formadas independentemente como uma
empresa especializada. Quanto ao desenvolvimento dos produtos, este pode ser centralizado ou
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remoto. O primeiro, facilita a comunicação e possibilita uma visão geral dos projetos por parte de
toda equipe. O segundo, pode ser constituído por equipes remotas ou disperso, com desenvolvedores
isolados cumprindo as tarefas determinadas pelo gerente de projetos.
Muito se tem comentado sobre o “apagão da mão de obra no Brasil”, fenômeno caracterizado pela
escassez de profissionais para ocupar postos de trabalho que exigem maior qualificação. Uma das
áreas afetadas é a Informática. Um estudo do observatório SOFTEX (2009), estima um déficit, em
2013, de 140 mil profissionais com capacidade para atuar como diretor de informática; gerente de
tecnologia da informação; engenheiro em computação; analista de sistemas computacionais; técnico
de desenvolvimento de sistemas e aplicações; administrador de redes, sistemas e banco de dados;
técnico em operação e monitoração de computadores, entre outros.
Setti (2011) afirma que “a formação insuficiente de profissionais qualificados para áreas de ponta,
como TI, juntou-se a outros velhos vilões do entrave ao desenvolvimento do Brasil (...) para derrubar
o país em seis posições no ranking global de competitividade.” Hoje, o país disputa o mercado não
apenas com países de tradição na área de tecnologia, como Estados Unidos, mas também com países
emergentes, como a Índia.
Segundo Vivacqua (2009), “a disponibilidade de mão-de-obra qualificada e a produção de software
com qualidade e com baixo custo são frequentemente citados como forças competitivas do Brasil no
mercado internacional, onde compete com outros países emergentes pela implantação de fábricas e
pela exportação de software.
Os Institutos Federais desempenham um importante papel como formador de profissionais
qualificados para atuar no mercado de trabalho possibilitando um ensino profissional de qualidade
para os estudantes, além de possibilitar uma vivência profissional ainda durante o período de sua
formação através de estágios em empresas da área. Contudo com a expansão da rede federal de ensino
para cidades mais afastadas dos grandes centros o que se percebe é que está vivencia profissional tão
importante não pode ser concretizada devido a falta de empresas na área de informática.
Esse projeto tem como objetivo a implementação de um núcleo de prática profissional no IFRN Campus Parelhas que possibilite aos alunos as mesmas experiências profissionais que eles teriam no
estágio em uma empresa da área de informática. Além de oferecer a comunidade os softwares
desenvolvidos de forma gratuita. Outra vertente do projeto é utilizar os conhecimentos de eletrônica
adquiridos na escola para fazer cursos de robótica educacional nas escolas municipais de Parelhas.
METODOLOGIA
Para a execução desse projeto realizaremos um período de ensino de programação e das tenologias
usadas para desenvolvimento de software de qualidade para os alunos poderem começar a
desenvolver softwares. Em seguida será realizada algumas pesquisas com o objetivo de verificar as
necessidades de softwares da comunidade para em seguida iniciarmos o desenvolvimento desses
softwares em conjunto com os atores envolvidos em cada software.
Nesse projeto também será realizado com os alunos alguns treinamentos na área de eletrônica de
forma a possibilitar uma formação básica na área de robótica educacional que auxilie os alunos do
IFRN - Parelhas a ajudar os professores em cursos de robótica educacional que serão oferecidos a
comunidade.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Como resultado desse projeto visamos a continuação do projeto inicial de "fábrica de software" no
campus Parelhas agora com um escopo mais amplo que possibilite atender as demandas de software
da comunidade e possibilite um ambiente de aprendizagem muito próximo ao que os alunos
encontrarão em sua vida profissional.
Buscando a apresentação e divulgação dos resultados do projeto desenvolveremos uma página
webque apresente o projeto e divulgue os softwares desenvolvidos.
IV SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | II SECITEX

2743

AGÊNCIA WEB ESCOLAR
K. O. Bezerra1 e L. M. Gomes2
IFRN – Campus Natal Zona-Norte
ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção;
1,2

RESUMO
Este projeto consiste na criação de um ambiente propício para aplicar os
conhecimentos técnicos adquiridos durante os cursos de informática e informática para
internet na prática. Seu objetivo consiste na criação de um ambiente de simulação de uma
Agência Web dentro do âmbito Escolar - AWE, ou seja, um espaço propício à criação de
aplicações para internet e que atenda as demandas dos clientes.
Esse projeto ganhou notoriedade para o seu desenvolvimento devido à enorme
demanda reprimida dos empreendedores e dos microempreendedores individuais que
residem na região administrativa norte da cidade do Natal, que não dispõe de serviços de
apoio a seus empreendimentos no tocante as ferramentas de informática e internet. Esses
empreendedores desconhecem como um website focado no segmento de sua atuação poderá
vertiginosamente difundir sua marca, ampliar e diversificar seu modo de vendas, criar um
canal de comunicação com seus clientes, bem como, fidelizá-los.
Com a criação da AWE, espera-se cumprir a função social do Instituto, do ensino,
pesquisa e extensão, pois teremos professores, discentes, e comunidade em interação, onde
a contribuição é inicialmente para o aluno que aplica e significa seu processo de ensino
aprendizagem, em seguida para os professores por estarem provendo pesquisa e extensão a
seus alunos e pôr fim a comunidade que através das ações de extensão fortalece sua
identidade junto a região norte da cidade do Natal.
PALAVRAS-CHAVE: Empreendimento, Informática, Agência e Comunidade.

INTRODUÇÃO
A Agência Web Escolar (AWE) possui grande relevância no âmbito acadêmico, uma
vez que tem como um dos principais objetivos aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos
no curso técnico de Informática para Internet de uma forma prática, vivenciando assim um
ambiente destinado ao desenvolvimento de aplicações web. Além de propiciar
conhecimentos extrínsecos à grade curricular do curso, fornecendo a vivência de práticas
profissionais e uma maturidade que expandirá oportunidades no mercado de trabalho.
Através desse projeto, os alunos envolvidos, aprimorarão suas relações interpessoais
com a comunidade externa e interna à instituição (IFRN - ZN), desenvolvendo sites que
atenderão as necessidades dos respectivos clientes, e posteriormente virão a ser publicados
em meio virtual para que a comunidade possa acessá-lo. Visto que sites são meios
imprescindíveis para veiculação de informações e de suma importância para a relação com
o seu público-alvo.
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A execução desse projeto parte de uma necessidade de sites com uma boa arquitetura
informacional, com conteúdo organizado de forma que o usuário tenha fácil navegação e
fácil acessibilidade ao conteúdo.
A Região Administrativa Norte da cidade do Natal no estado do Rio Grande do Norte
é a maior, tanto em extensão territorial, quanto em população. Foi criada por meio da Lei
Ordinária nº 03878/89 e atualmente é constituída por sete bairros: Igapó, Salinas, Potengi,
Nossa Senhora da Apresentação, Lagoa Azul, Pajuçara e Redinha. A Semurb estima que em
2012 a zona norte conta uma população em torno de 313.166 habitantes.
Atualmente em face da política de expansão vivenciada pela educação profissional
há a presença de um campus do IFRN nesta região, cujo eixo tecnológico é informática,
gestão e negócios e eletrônica. O Projeto de criação da Agência Web Escolar (AWE) se torna
relevante tendo em vista a presença do IFRN e da dinâmica comercial existente nessa região,
a presença do comércio informal, dos micros empreendedores individuais (MEI), micro e
pequenas empresas é muito forte, inclusive de Shopping Center.
O comércio varejista apresenta-se como o segmento econômico que mais concentra
negócios na atividade empresarial do Estado (SEBRAE, 2010). De acordo com o SENAC
(2014), uma das atividades que mais geram postos de trabalho no Rio Grande do Norte é o
setor de comércio de bens e serviços. Os efeitos da globalização têm exigido das
organizações desse setor práticas administrativas mais eficientes. Partindo dessa exigência a
utilização da informática como ferramenta estratégica, sendo cada vez mais necessária para
auxiliar aos processos administrativos, de vendas e marketing desses empreendimentos.
Além da importância para o comércio, o campo acadêmico também tem suas expectativas
atendidas, o ensino, a pesquisa e a extensão juntas, irão poder aplicar os conhecimentos
teóricos e os conhecimentos gerados a partir desse projeto em outras situações e contextos.
Este projeto é interdisciplinar conta com a presença de professores de gestão e de informática
para alcançar seus objetivos. Logo, os alunos de ambos cursos terão a oportunidade de
aplicar seus conhecimentos de forma prática, vivenciando assim um ambiente destinado ao
desenvolvimento de aplicações web no âmbito da gestão e negócios. Além de propiciar
conhecimentos extrínsecos à grade curricular do curso, fornecendo a vivência de práticas
profissionais e promover maturidade para os participantes o que expandirá em oportunidades
no mercado de trabalho.
Através desse projeto, os alunos envolvidos, aprimorarão suas relações interpessoais,
irão se apropriar de conceitos de gestão e informática, pois conta com a participação de
alunos dos dois cursos, além manter a interação com a comunidade externa ao IFRN campus
Natal Zona Norte. O principal produto deste projeto é o desenvolvimento de websites
enquanto ferramenta estratégica para: o fortalecimento da identidade da atividade, o
fortalecimento da marca quando esta já existir, a consolidação dos produtos/serviços, e
demais necessidades no âmbito de websites. Visto que sites são meios imprescindíveis para
veiculação de informações e de suma importância para a relação com o seu público-alvo.
A execução desse projeto se fundamenta na necessidade que os empreendedores têm
de melhorar sua gestão, sua relação com o cliente, sua marca, de aumentar seus negócios e
para isso é preciso os sites necessitam de uma boa arquitetura informacional e de conteúdo
organizado para que o usuário final tenha fácil navegação e fácil acessibilidade ao conteúdo.
METODOLOGIA
Para alcançar com êxito os objetivos propostos, bem como obter os melhores
resultados para a AWE será seguido o seguinte fluxo de atividades:
Reunião com todos os membros da equipe mensalmente para acompanhamento das
atividades, realinhamento de tarefas:
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1. O grupo de professores de gestão e negócios irão conduzir o mapeamento dos
micros empreendedores individuais;
2. Identificar os empreendimentos econômicos pertencentes a categoria MEI
(microempreendedor individual) instalados no bairro Potengi, por meio de dados do
SEBRAE;
3. Selecionar dentre as categorias comerciais, levantadas na etapa anterior com
potenciais para o desenvolvimento dos websites;
4. Visita técnica ao Armazém da Criatividade em Caruaru/PE para troca de
experiências;
5. Utilização da técnica de Brainstorm para identificar as melhores ideias para a
construção dos websites;
6. Desenvolvimento de proposta de interface de website e submissão de proposta ao
cliente;
7. Desenvolvimento Front-end e submissão (com submissão ao crivo do cliente);
8. Ajustes responsivos (contemplando a experiência de usuário), adaptando às
diversas plataformas (smartphones, tablets, desktops, wacthes);
9. Publicação e consultoria na utilização.
O projeto da AWE funcionará no laboratório de pesquisa de informática, onde serão
disponibilizados 3 (três) computadores, ambiente climatizado, com mesa para receber os
clientes em reuniões e servir para desenvolvimento de prática de brainstorm.

RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Consideramos que esta será a fase inicial do projeto, e nesta espera-se reunir os dados
para compor as primeiras experiências da agência em unir a teoria e a prática em um
ambiente de simulação. Com criação da AWE, espera-se atingir, segundo duas dimensões:
discentes (i), instituto (ii) e público externo (iii).
Na dimensão (i), contribuir diretamente no processo de ensino-aprendizagem do
aluno. Fortalecendo seu conhecimento e desenvolvendo seu potencial, levando em conta a
imersão num ambiente voltado à prática e desafios enfrentados numa atmosfera propícia a
criação de novas perspectivas na resolução de problemas. Desta forma, espera-se que o aluno
possa atingir amadurecimento tanto acadêmico como profissional, com vistas a: próatividade; habilidade parar trabalho em grupo; comprometimento diante das
responsabilidades assumidas; capacidade de avaliação crítica em projetos; competências na
busca de novos conhecimentos, desenvolvimento de habilidades e especialização no que
tangue as áreas dos projetos; desenvolvimento de prática empreendedora.
Na dimensão (ii), espera-se um ambiente colaborativo e cooperativo, tornando o
projeto num espaço ideal ao fomento da pesquisa e inovação. Levando em consideração a
integração entre diversos projetos que consomem os produtos (webwebsites) oferecidos pela
agência e a troca de experiências entre os atores envolvidos e assim auxiliar na consolidação
da função social do IFRN.
Na dimensão (iii), o projeto visa contribuir de forma ativa para com a comunidade
local, buscando fortalecer o desenvolvimento do empreendedorismo na região e
incentivando novos projetos a se fazerem presentes nesse processo de incentivo ao progresso
da sociedade através da consolidação das políticas públicas.
Os resultados deste projeto serão disseminados na sociedade através da
disponibilização dos websites, e as pesquisas oriundas das atividades serão publicadas em
Congressos e Seminários quando possível em eventos similares e revistas da área.
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A INCLUSÃO DIGITAL DA PESSOA IDOSA COMO FERRAMENTA PARA
O EXERCÍCIO DA CIDADANIA
CORDEIRO, A. P de M.1 SILVA, D. S;2 SILVA, K.F3.; ARAÚJO, V.I.M4
1,2,3,4
- IFRN – Campus Natal- Cidade Alta/ UNED - Rocas
ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção

RESUMO
Este projeto se propõe a realizar atividades tais como um curso de informática básica e palestras sobre
temas relevantes para o(a) idoso(a) visando contribuir para o exercício da cidadania desse segmento
que sofre com a exclusão digital somada aos vários outros tipos de exclusão aos quais estão
submetidos na sociedade atual. O curso de informática oferecido aos idosos será acompanhado de
outras atividades voltadas para a melhoria da qualidade de vida, uma vez que promoverá o
conhecimento sobre os seus direitos garantidos na legislação vigente, como também lhes trará
informações sobre saúde através da participação em palestras ministradas por diversos profissionais:
assistente social, psicólogo, psiquiatra, endocrinologista, nutricionista e fisioterapeuta. O projeto
também visa contribuir para o desenvolvimento da autonomia do idoso e para a desmistificação de
estigmas negativos de incapacidade associada à velhice, como também, visa a promoção de
relacionamentos intergeracionais, uma vez que propõe a realização de atividades que envolvem
idosos, familiares e/ ou amigos dos idosos, estudantes e servidores do IFRN. Portanto, o projeto se
constitui da promoção de uma forma alternativa de participação do idoso num ambiente diferente de
sua casa, garantindo-lhes o direito ao convívio e à integração às demais gerações, como prevê o artigo
4º da Política Nacional do Idoso.
PALAVRAS-CHAVE: idosos, cidadania, inclusão digital.

INTRODUÇÃO
O processo de envelhecimento humano é um processo natural e tem se intensificado na
sociedade atual. Segundo recentes pesquisas, no ano de 1950 o Brasil possuía 2 milhões de pessoas
com mais de 60 anos de idade, no ano de 1965 passou para 6,2 milhões, na virada do século chegou
a 31,8 milhões e as projeções são que em 2025 chegará a 31,8 milhões de pessoas com mais de 60
anos de idade.(RAMOS, 2016) Conforme números do Censo Demográfico do IBGE (2007), 250.594
idosos residem no Rio Grande do Norte e 56.269 idosos residem em Natal. No que se refere ao bairro
das Rocas, a população é de 10.452, das quais 1.392 têm mais de 60 anos de idade.
Um fato importante a se destacar é que, apesar da intensificação do processo de
envelhecimento da população, o mesmo não tem sido acompanhado de qualidade de vida para os
idosos. Em nossa sociedade muitas vezes o idoso é visto como um indivíduo “inútil” e “fraco”, e por
isso a participação do mesmo em vários cenários da sociedade é negada. Por outro lado, há que se
reconhecer que nos dias atuais os idosos vêm mudando e têm adquirido novos hábitos: buscam se
manter em atividade, voltam a estudar (hoje já temos as Universidades para a Terceira idade), fazem
cursos, praticam exercícios físicos, etc.
Esse novo estilo de vida dos idosos deve-se, além dos avanços na área de saúde, também aos
chamados “programas para a Terceira Idade”, que oferecem diferentes propostas para o lazer e
ocupação do tempo livre. Não podemos deixar de ressaltar os avanços dos instrumentos legais que
institucionalizaram os direitos da pessoa idosa e contribuem para uma nova perspectiva do idoso
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nessa sociedade: a Política Nacional do Idoso (Lei 8.842, de 04/01/1994) e o Estatuto do Idoso (Lei
10.741, de 01/10/2003)
A Política Nacional do Idoso em seu Artigo 3º preconiza que “a família, a sociedade e o estado
têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, garantindo sua participação na
comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida.” Essa mesma Lei, em seu Artigo
4º, coloca como uma de suas diretrizes a “viabilização de formas alternativas de participação,
ocupação e convívio do idoso, que proporcionem sua integração às demais gerações.” Com essa
diretriz a Lei tenta romper com o mito existente na nossa sociedade que “idoso deve conviver com
idoso” e também tenta romper com a falta de espaços para a participação dos idosos tornando-os
isolados e excluídos de tudo.
É no sentido de contribuir para a concretização dessa diretriz da referida Politica que
propomos a implementação do Projeto: O IFRN no bairro das Rocas e a inclusão digital da pessoa
idosa como ferramenta para o exercício da cidadania, o qual traz como proposta de ação um curso de
informática básica para pessoas idosas, prioritariamente as residentes no bairro das Rocas. Além da
realização do curso de informática básica estão previstas outras ações relacionadas à discussões de
temáticas importantes para o exercício da cidadania da pessoa idosa, tais como: direitos da pessoa
idosa, autonomia e empoderamento do idoso, saúde do idoso, dentre outros temas que surjam durante
a realização do projeto.
É importante destacar que a implementação de programas de inclusão digital para idosos traz
resultados de suma importância para esse segmento, tais como: superação pessoal, obtida através dos
esforços que os idosos fazem no decorrer da aprendizagem; desfrute dos benefícios digitais;
integração social através do acesso às redes de comunicação; as experiências pessoais e as ideias da
terceira idade vinculadas ao contato com o computador, formam um recurso de inserção nos núcleos
da família; funciona então como um recurso intergeracional e contribuem assim para reformulação
das imagens depreciativas sobre o idoso.
Portanto, a realização das atividades previstas no projeto: O IFRN no bairro das Rocas e a
inclusão digital da pessoa idosa como ferramenta para o exercício da cidadania, se constitui de uma
ação de relevante cunho social uma vez que atenderá a uma necessidade social de um segmento que
sofre um alto índice de vulnerabilidade social, as pessoas idosas, e mais especificamente a população
idosa de uma região, o bairro das Rocas, que carece de muitos serviços sociais e de políticas públicas.
Com isso, o IFRN tem a oportunidade de realizar uma ação coerente com a sua missão social e
contribuir para o desenvolvimento social da população do seu entorno nesse momento de seu início
de funcionamento no bairro das Rocas.
METODOLOGIA
O projeto atende a 26 pessoas, prioritariamente idosas e residentes no bairro das Rocas. As
estratégias para se chegar até esses idosos foram: articulação com os Grupos de Idosos e Conselhos
Comunitários existentes no bairro das Rocas, divulgação nos meios de comunicação/redes sociais:
site do IFRN; emissoras de rádio, etc e entrega de panfletos nas ruas do bairro. A partir de então foi
aberto um período de inscrição para a participação no Projeto.
As atividades ocorrem em três dias da semana, em duas horas diárias. As aulas de informática
são ministradas por estudantes do curso de multimídia e de Gestão Desportiva e de Lazer do campus
Natal/Cidade Alta- bolsistas de extensão que foram selecionados para esse projeto. A cada quinze
dias será realizada uma atividade para as quais profissionais voluntários serão convidados para
ministrar palestras sobre temas tais como: direitos da pessoa idosa na legislação vigente; direitos
previdenciários; saúde do idoso. Essas atividades quinzenais serão momentos de integração dos

IV SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | II SECITEX

2748

idosos e familiares pois, será estimulado que cada idoso traga um familiar para participar dessas
atividades.
A primeira atividade do curso foi uma atividade de integração, apresentação do Projeto e uma
palestra com um profissional de Psicologia sobre a autoestima e a aprendizagem do idoso, com o
objetivo de despertar para a capacidade de aprendizagem e a superação do medo do novo, dos
desafios, etc.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
O Projeto visa alcançar alguns importantes resultados, dos quais destacamos:







30 (trinta) idosos, residentes no bairro das Rocas, com um curso de informática básica e tendo
adquirido um conteúdo mínimo relativo às técnicas de computação, contribuindo para sua
integração à vida moderna;
Preenchimento de uma lacuna na vida dos idosos atendidos pelo Projeto decorrente da falta
de políticas públicas voltadas para a inclusão digital dos idosos;
Desmistificação, por parte dos atendidos pelo Projeto (idosos, familiares e estudantes
integrantes do projeto), de estigmas negativos de incapacidade associada à velhice;
Promoção de uma forma alternativa de participação do idoso num ambiente diferente de sua
casa garantindo-lhes o direito ao convívio e à integração às demais gerações, como prevê o
artigo 4º da Política Nacional do Idoso;
Autonomia dos idosos, atendidos pelo Projeto, para a realização de atividades do seu dia-a
dia que necessitam de utilizar alguma tecnologia digital;
Disseminação sobre os direitos da pessoa idosa e sua legislação vigente.
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AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DA
AMÊNDOA DA CASTANHA DE CAJU DA SERRA DE SANTANA/RN
D. N. Ferreira1; E. L. A. Fonseca2; P. M. S. Lopes3 e I. V. U. M. Veras4
1,2,3,4
IFRN – Campus Currais Novos
ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção.

RESUMO
A extensão universitária possibilita uma troca de conhecimentos entre a universidade e a
comunidade, possibilitando a formação do profissional cidadão. O presente projeto teve o intuito de
realizar essa troca prestando serviços que beneficiará o Centro de Beneficiamento de Castanha,
localizado no munícipio de Cerro-Corá- RN e a comunidade, tendo como objetivo realizar a
caracterização físico-química da amêndoa da castanha de caju natural assada e, torrada e salgada, da
Serra de Santana-RN, o qual propiciará o desenvolvimento socioeconômico na comunidade. Foram
realizadas as análises de umidade, cinzas, lipídeos, proteínas e carboidrato por diferença (todas
realizadas em triplicata e segundo a metodologia do Adolfo Lutz), em que foi observado, com base
nos resultados obtidos, que a amêndoa da castanha de caju natural assada e, a torrada e salgada
estão dentro dos limites permitidos pela legislação (IN n° 62) no que diz respeito ao teor de
umidade (5%), em que a castanha torrada e salgada apresentou metade do percentual da castanha
natural assada, pelo fato do sal e do processo de torragem. Quanto ao teor de lipídeos a castanha
torrada e salgada teve um acréscimo quando comparada com a castanha natural assada, o qual veio
decorrente do óleo utilizado na torragem. Já os teores de cinzas, proteínas e carboidratos não
apresentaram diferenças significativas.
PALAVRAS-CHAVE: amêndoa, caracterização, físico-química, extensão, comunidade.

INTRODUÇÃO
A extensão possibilita a formação do profissional cidadão, em que as universidades através
da extensão conseguem fazer uma troca de valores com a comunidade, na qual deve funcionar como
uma via de duas mãos, onde a universidade leva o conhecimento e/ou assistência à comunidade e
também aprende com o saber dessas comunidades (KLEIN; SCHEIDEMANTEL; TEXEIRA,
2004).
A agroindústria de processamento e beneficiamento de caju utiliza, principalmente, a
castanha – que representa 90% da renda gerada pela fruta, no Brasil – (PAIVA, 2000) por ser um
alimento altamente nutritivo (MANAY; SHADAKSHARASWAMY, 1987), sendo considerada
fonte de proteína de alta qualidade, rica em ácidos graxos polinsaturados e altamente energéticos,
rica em gordura e carboidratos, apresentando também elevados teores de cálcio, ferro e fósforo
(PAIVA, 2000).
Diante do exposto, objetivou-se neste trabalho avaliar as características físico-químicas da
amêndoa da castanha de caju do Centro de Beneficiamento de Castanhas localizado na Serra de
Santana-RN. Tendo em vista que o projeto propiciará o desenvolvimento socioeconômico na
comunidade, valorizando o produto, agregando valor e dando ao consumidor uma maior
confiabilidade ao adquiri-lo, e consequentemente aumentando o número de consumidores.
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METODOLOGIA
O presente trabalho foi realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Norte, campus Currais Novos. As amêndoas das castanhas de caju foram coletadas
no Centro de Beneficiamento de Castanhas, localizado no município de Cerro Corá – RN. As
amostras foram submetidas a análises físico-químicas e para cada determinação foram realizadas
três repetições.
A umidade foi determinada de acordo com o método 012/IV descrito pelo Instituto Adolfo
Lutz, utilizando-se secagem direta em estufa à temperatura de 105°C, até a obtenção de peso
constante.
As cinzas foram obtidas por incineração em mufla à temperatura de 550°C, seguindo o
método 018/IV do I.A.L., até a obtenção de peso constante.
A fração lipídica foi determinada utilizando-se o extrator de Soxhlet e Éter de petróleo como
solvente, conforme o método 032/IV descrito no I.A.L.
O teor de proteína foi dosado pelo método de Kjeldahl, método 036/IV descrito no I.A.L.,
que consiste na determinação do Nitrogênio total. Os resultados serão expressos em percentagem,
utilizando-se o fator de conversão de 6,25.
A determinação de carboidratos foi calculada pela diferença entre 100 e a soma do conteúdo
da composição centesimal, conforme descrito na RDC 360, de 23 de dezembro de 2003.
RESULTADOS ALCANÇADOS
Na tabela 1 são apresentados os valores encontrados nas análises físico-químicas (umidade,
cinzas, lipídeos, proteínas e carboidrato) nas amostras de castanha natural assada e castanha torrada
e salgada.
Tabela 1: Resultados em média e desvio padrão para as análises físico-químicas realizadas
em amostras de castanha de caju.
CONSTITUINTES

NATURAL ASSADA

TORRADA E SALGADA

Umidade (%)

4,3805 ± 0,0609

2,6000 ± 0,5367

Cinzas (%)

2,7094 ± 0,0475

2,7099 ± 0,0407

Lipídeos (%)

45,7253 ± 3,2214

49,9949 ± 1,1995

Proteínas (%)

22,487 ± 2,6466

21,0273 ± 0,6228

Carboidrato*(%)

26,6978

23,6679

*Carboidrato feito por diferença.
A determinação de umidade é um dos parâmetros de qualidade mais importante para
alimentos, pois está diretamente relacionado ao estado de conservação do mesmo. Analisando os
teores de umidade obtidos nos dois tipos de castanha, foi possível observar um decréscimo após o
processo de torragem e salga.
As médias obtidas se encontram dentro do limite permitido pela legislação – IN N° 62, na
qual o percentual de umidade para comercialização da amêndoa de castanha de caju é de 5%. Os
resultados foram semelhantes aos de alguns autores, em relação à variação do teor de umidade
depois do processo de torragem, como o de MELO et al. (1998), em que a diferença foi significativa
ao nível de 1%, onde o valor médio de umidade para a amêndoa crua foi de 5,05 % e da tostada foi
de 1,18 %.
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Quanto ao teor de cinzas, a diferença dos valores obtidos não foi significativa, em que em
média a castanha natural assada obteve 2,7094% e a torrada e assada 2,7099%. Os resultados foram
semelhantes aos encontrados na literatura, como MELO et al. (1998), que em estudos com a
amêndoa da castanha de caju constatou valores próximos, 2,52 % e 2,42 % para a amêndoa crua e
tostada, respectivamente.
Referente ao teor de lipídeos, os resultados obtidos foram de 45,7253% para a castanha
natural assada e 49,9949% para a torrada e salgada. Essa diferença pode ser explicada, devido à
castanha ser torrada em óleo. Os resultados obtidos por MELO et al. (1998) também constataram tal
variação, em que os valores obtidos foram de 48,74 % para a amêndoa crua e 48,90 % para a
tostada. Este valor foi ainda comparável ao estudo realizado por MAIA et al. (1971), quando
pesquisaram amêndoas de diferentes localidades do Ceará e obtiveram a variação de 45,18 % a
47,58 %.
Quanto ao teor de proteína, o valor para a castanha natural assada foi de 22,487% e para a
castanha torrada e salgada foi de 21,0273%, os quais não apresentaram diferença significativa. Os
valores corroboram aos resultados obtidos por MELO et al. (1998), que obteve, 22,11 % e 21,76 %
para a amêndoa crua e tostada, respectivamente. É possível supor que esse decréscimo se deve a
perda de nitrogênio após o processo de tostagem.
A proporção de carboidrato apresentou variação de 26,6978 % a 23,6679 % em relação a
castanha natural assada e a torrada e salgada, respectivamente. Comparando a literatura, os valores
do estudo em questão foram próximos ao encontrado na Tabela Brasileira de Composição de
Alimentos, em que o teor de carboidrato para castanha de caju é de 29,1 %.
No geral, obteve-se resultados satisfatórios, em que a comunidade do Centro de
Beneficiamento de Castanha colaborou para isto, havendo uma interação entre o meio acadêmico e
a sociedade para um único bem; produzir e comercializar um produto de qualidade que atende a
legislação vigente.
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PERFIL DE USO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CURSO DE
INFORMÁTICA PARA ENTIDADES RURAIS DE PARELHAS
B. F. P. Lopes1; A. H. de S. Medeiros 2; J. V. de O. Pinheiro3 e F. G. Silva4
1,2,3,4
IFRN – Campus Avançado de Parelhas
ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção

RESUMO
O desenvolvimento da informática e sua incorporação em muitos aspectos da vida, aliados a acelerada
expansão de tecnologias como a internet apresentaram novos meios de interação social e econômica.
Embora essa revolução tecnológica venha carregada de benefícios, trouxe em contrapartida alguns
problemas e ajudou a criar uma nova categoria social de excluídos: a digital. Desta forma, o presente
trabalho tem como objetivo apresentar uma análise do perfil tecnológico dos participantes do projeto
de extensão intitulado “Capacitação em Informática básica para associados da Cooperativa Agrícola
do Seridó e Sindicato dos Trabalhadores(as) Rurais de Parelhas”. O projeto consiste em um curso de
capacitação em informática básica para 35 participantes, com duração de 60 horas para jovens
familiares (filhos, sobrinhos, netos, etc) e associados da Cooperativa Agropecuária do Seridó e do
Sindicato dos Trabalhadores(as) Rurais de Parelhas. A identificação dos diferentes perfis de utilização
das tecnologias da informação e comunicação deve ajudar na construção de um cenário mais realista
e no direcionamento nas ações que serão desenvolvidas durante e após o curso. Assim, espera-se ao
final do projeto oportunizar aos participantes do curso conhecer novas tecnologias que facilitem a
realização das atividades de gestão das propriedades rurais, bem como promover a inclusão social
por meio da inclusão digital, permitindo aos concluintes do curso participarem de maneira efetiva e
crítica da sociedade da informação.
PALAVRAS-CHAVE: informática básica, trabalhadores rurais, inclusão digital, perfil tecnológico

INTRODUÇÃO

O acesso e uso efetivo e adequado das TIC pode proporcionar oportunidades concretas de
melhorias de vida para a população. O avanço das tecnologias e a expansão da conectividade com a
internet tem contribuído para tornar o mundo notavelmente mais complexo, interconectado e centrado
no acesso a informações. Estamos vivenciando já há alguns anos um processo de transformação
considerável na forma como nos comunicamos, como realizamos tarefas do cotidiano, interagimos
com as pessoas e, diante dessas mudanças no modo de vida proporcionadas pelas TIC, torna-se
preponderante a disponibilização de meios para que a população possa acompanhar e usufruir
integralmente dos recursos dessa era digital. À medida que a tecnologia tem moldado e direcionado
os rumos da economia e da vida, é preciso que a população tenha as competências necessárias para
lidar com ela. A educação em seus variados modelos e modalidades é compreendida como uma das
formas que podem dar suporte à aquisição dessas competências. Desta forma, iniciativas educacionais
que visem instrumentalizar o conhecimento acerca das TIC e seu potencial transformador possuem
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grande relevância social. Há de modo especial, diante da escassez ou inexistência de iniciativas
semelhantes, uma necessidade maior de oferta de formação direcionada à população jovem originária
do campo, público alvo deste projeto.
A Cooperativa Agropecuária do Seridó (CAPESA) possui 250 cooperados e o Sindicato de
Trabalhadores(as) Rurais de Parelhas é composta por 900 trabalhadores e atende a aproximadamente
20 Associações Comunitárias Rurais e mais de 12 assentamentos Rurais, totalizando juntas
aproximadamente 180 famílias. Estes números são representativos de necessidade de formação
demandada pela população rural. Some-se a essa premente necessidade a recente doação de 7
computadores efetuada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte à Capesa, o que torna
ainda mais necessária e urgente uma capacitação para operação adequada das máquinas e
aproveitamento da capacidade tecnológica disponível.
O objetivo geral do projeto é ofertar um curso de formação em informática básica para
associados e familiares da Cooperativa Agrícola do Seridó e do Sindicato dos Trabalhadores(as)
Rurais de Parelhas, bem como prestar assessoria técnica na instalação e configuração de seus
equipamentos e softwares de modo que os computadores possam ser aproveitados e operados de
forma eficiente e econômica.
Aliado a isso, tem-se como meta a difusão do uso das TIC através do incentivo aos jovens
para atuarem como produtores e multiplicadores dos conhecimentos apreendidos, ajudando a integrar
o homem do campo às tecnologias da informação e comunicação permitindo explorar o mundo de
informações atualmente disponível.
METODOLOGIA
O curso de formação básica em Informática está sendo executado através de aulas
presenciais e práticas em laboratório, totalizando uma carga horária de 60 horas. As aulas estão sendo
ministradas duas vezes por semana, 2 horas por dia, no turno vespertino. Para dar suporte às aulas, o
curso disponibiliza aos participantes recursos como materiais didáticos impressos e materiais digitais
através de ambientes de compartilhamento de arquivos como o Drive da Google. O curso conta
também com o suporte dos tutores (alunos bolsistas) que dão apoio integral durante as aulas, fazendo
o acompanhamento sistemático dos alunos, auxiliando nas atividades diárias e ajudando a identificar
e antecipar problemas de aprendizagem, contribuindo assim na prevenção de problemas como a
evasão.
Ao ingressar no curso, o estudante recebeu orientações referentes a estrutura básica de
funcionamento, sobre a metodologia de trabalho, procedimentos metodológicos e métodos
avaliativos. O participante recebeu um plano de curso elaborado pela equipe, onde consta, além do
detalhamento dos conteúdos que serão abordados, um cronograma de todas as atividades a serem
desenvolvidas. Sobre os conteúdos e práticas que serão abordadas, o curso concentra-se em três eixos
tecnológicos: Tópicos introdutórios de informática e tecnologias (16 horas), Internet e redes sociais
(20 horas), Programas Aplicativos (24 horas).
O curso tem sido desenvolvido no laboratório de informática 2 do Campus Avançado de
Parelhas e desde a aula inaugural tem contado com participação efetiva dos inscritos. Em todas as
ações desenvolvidas durante o projeto há a busca pela articulação entre as diversas dimensões
institucionais, objetivando a construção de um processo educativo, cultural e científico, que
consubstancie a comunidade acadêmica e atenda as demandas locais, representando a associação
irrestrita entre teoria e prática.
Quanto ao mapeamento do uso das TICs entre os participantes do curso, a aplicação de um
questionário online foi realizada como forma de obtenção dos dados. Embora o questionário seja
online, o que permitia aos alunos respondê-lo remotamente, sua aplicação foi realizada em sala de
aula com a orientação e acompanhamento dos tutores para esclarecimento imediato das dúvidas que
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porventura surgissem. O formulário contou com nove perguntas que objetivaram esclarecer e
sintetizar questões acerca do acesso e formas de uso de tecnologias como computadores, internet e
dispositivos móveis.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
O curso está em seu primeiro mês de execução e tem 44 pessoas inscritas. Optou-se por
exceder a quantidade de participantes previamente planejada com o intuito de garantir a ocupação
máxima do laboratório, mesmo diante as desistências iniciais. Um cadastro inicial foi realizado com
os participantes para realizar uma coleta de dados primária. Dados pessoais como meios de contato
do participante e dados diversos como naturalidade, sexo e escolaridade fazem parte dos dados
coletados. Como complemento a essa coleta de dados inicial e com o objetivo de conhecer de forma
mais realista qual o perfil de uso das tecnologias, fizemos a aplicação do questionário entre os
participantes.
Espera-se a partir dos dados coletados e de análise adequada traçar o perfil de uso de
computador, dos celulares e da internet, buscando identificar atividades frequentes e também gargalos
no uso das TICs. O conhecimento mais próximo da realidade dos participantes pode ajudar o
coordenador e a equipe executante do curso a elaborar novas estratégias que facilitem a aprendizagem
dos participantes e ainda podem ser propulsoras de mudanças na forma como futuros projetos serão
desenvolvidos e entendidos por professores e gestores. Dos 44 inscritos no curso, 35 responderam ao
questionário, abaixo podemos visualizar gráficos que apresentam de forma sintética algumas
informações extraídas das respostas dos participantes ao questionário.

Gráfico 1 - Acesso a computadores fora do IFRN

Gráfico 2 - Outros dispositivos utilizados

Espera-se que o curso tenha um índice de evasão máxima de 10% e conhecer de forma mais
aproximada a realidade do uso das TICs entre os participantes, deve ajudar no desenvolvimento de
ações mais efetivas que mirem no melhor aproveitamento dos conteúdos trabalhados durante o curso,
assim, mediante a efetivação deste trabalho espera-se que os alunos sejam capacitados para o uso
básico das tecnologias da informação e comunicação.
A partir dos conteúdos, das discussões e das práticas efetivadas durante o curso, espera-se
também que os jovens formados adquiram (ou intensifiquem) um perfil de multiplicadores do
conhecimento, fazendo com que as competências e habilidades assimiladas possam ser espelhadas
para seus familiares e comunidade local, ampliando significativamente o alcance dos resultados do
curso, ajudando a concretizar os saberes recém descobertos.
Entre os alunos bolsistas participantes do projeto espera-se que sejam iniciadas ou
acentuadas as práticas extensionistas e de pesquisa, de modo que sua qualificação profissional possa
ser aperfeiçoada através da interação com a sociedade e da integração entre o fazer acadêmico e os
saberes científico e populares.
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AVALIAÇÃO DO DESPERDÍCIO NA COMERCIALIZAÇÃO DE
FRUTOS EM FEIRAS-LIVRES DO ALTO OESTE POTIGUAR
B. F. Feitosa1; G. C. Pereira1; Y. F. Silveira1; É. M. F. F. Rocha2 e A. L. Machado2
1,2

IFRN – Campus Pau dos Ferros

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção

RESUMO
O desperdício de alimentos ocorre constantemente e em grande escala no mundo todo e as
feiras-livres são responsáveis por produzirem resíduos sólidos continuamente,
principalmente de frutos, como o tomate e o mamão. Diante disso, a pesquisa objetivou
realizar um levantamento das perdas dos frutos comercializados e desperdiçados em três
feiras-livres do Alto Oeste Potiguar (Marcelino Vieira, José da Penha e Encanto), bem
como avaliar as condições microbiológicas e físico-químicas dos resíduos que seriam
descartados. Com esse propósito, foram realizadas pesagens dos frutos desperdiçados e
recolhidas amostras para a avaliação microbiológica (bolores e leveduras, Coliformes
totais e termotolerantes) e análises físico-químicas (umidade, sólidos solúveis, pH e acidez
titulável). As pesagens constataram o alto índice de desperdício e os resultados das análises
permitiram concluir que os frutos possuíam ainda qualidade, apesar de apresentarem
microrganismos deteriorantes e Coliformes totais e termotolerantes, que tornava 50% deles
inaptos para o consumo. Em virtude disso, percebe-se a necessidade de maiores cuidados
higiênicos com os produtos, sendo importante que os feirantes busquem mais informações
sobre manipulação, transporte e armazenamento.
PALAVRAS-CHAVE: Carica papaya, Lycopersicon esculentum, varejo, fungos, microrganismos.

INTRODUÇÃO
A fome e o desperdício de alimentos estão entre os dois maiores problemas que o
Brasil enfrenta e, embora se apresente entre os três principais produtores mundiais de
frutos e hortaliças, ainda encontra-se dentre os dez países que mais desperdiçam alimentos,
com cerca de 26,3 milhões de toneladas (GONDIM et al., 2005; GOULART, 2008; SEAB,
2012; FAO, 2013).
Esse elevado desperdício acontece, na maioria das vezes, como consequência de
injúrias (mecânicas, patológicas e fisiológicas) nos produtos, sendo mais frequente em
feiras-livres, tradicional venda a varejo móvel localizada em áreas urbanas (GOMES et al.,
2012; PARISI et al., 2012), expressivamente em frutos como o mamão e o tomate.
O mamão (Carica papaya) é um dos frutos mais consumidos no Brasil, estando em
segundo lugar na produção mundial, apesar das perdas chegarem a 23,7% anualmente,
conforme o MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (FAGUNDES &
YAMANISHI, 2002; FAO, 2012). Nesse seguimento, o tomate (Lycopersicon esculentum)
também está entre os frutos mais consumidos, seja na forma in natura ou industrializada,
com produção de 145,6 milhões de toneladas somente no Brasil. Contudo, os desperdícios
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chegaram a, aproximadamente, 25-50% da produção (SANINO et al., 2013; TONON et al.,
2006; IBGE, 2011).
Diante das informações supracitadas, torna-se importante avaliar as condições do
desperdício de frutos como o mamão e o tomate nas feiras-livres da região Alto Oeste
Potiguar, bem como, identificar os agentes aceleradores desse processo e verificar a
possibilidade de aproveitamento.
METODOLOGIA
Inicialmente, visitou-se as cidade de Marcelino Vieira, José da Penha e Encanto
para a contabilização das barracas de cada feira, classificando-as de acordo com a
variedade de frutos que comercializavam (pequena = 5; média = 6-10; grande = 11 acima)
e o porte estrutural, além de pesar os frutos desperdiçados (mamão e tomate).
Estes foram coletados da forma tradicional (sacos plásticos) para a avaliação
microbiológica e físico-química, sendo transportados em bolsas térmicas para o laboratório
do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus Pau dos Ferros.
Na avaliação microbiológica, os frutos foram analisados quanto a Coliformes totais
e termotolerantes, utilizando-se o método do Número Mais Provável (NMP), a partir da
técnica de tubos múltiplos, conforme a metodologia de Feng et al. (2002). Além disso,
determinou-se a presença de bolores e leveduras, através da Contagem Padrão em Placas
(CPP), pelo método de Silva et al. (1997).
Na avaliação físico-química, os frutos foram analisados em triplicata quanto os
seguintes parâmetros: umidade, sólidos solúveis, acidez titulável e pH, a partir das
instruções do Instituto Adolfo Lutz (2005). Somente então, os resultados foram analisados
estatisticamente com o auxílio do software Assistat versão 7.7 beta, através da análise de
variância (ANOVA), comparando-se as médias pelo teste de Tukey, a nível de 5% de
significância (p<0,05).
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
De acordo com as pesagens realizadas, as médias de desperdício do mamão estão
entre 20-30 kg por barraca, enquanto o tomate apresenta em torno de 30-50 kg (Tabela 1).
Tabela 1 - Média do desperdício de mamão e tomate por classificação de barraca.
Cidades
Mamão (kg)
Tomate (kg)
Pequena Média Grande Pequena Média Grande
José da Penha
20,40
23,5
30,00
31,00
43,60
49,20
Marcelino Vieira 25,10
22,3
20,80
30,10
50,0
41,00
Encanto
30,70
38,00
380,0
(-) Não houve feira

Nos resultados da avaliação microbiológica do tomate e mamão (Tabela 2) não foi
possível realizar a análise de bolores e leveduras nas amostras de mamão da cidade de
Marcelino Vieira e José da Penha, pelo fato destes microrganismos se encontrarem
excessivamente nas amostras (**) ou estarem ausentes (*).
É importante ressaltar a não existência de RDC específica para estas frutas no se
que se refere a bolores e leveduras, todavia todos os resultados contáveis encontram-se
dentro do limite estabelecido pela Instrução Normativa Nº 01, de 07 de janeiro de 2000, de
5x103 UFC/g, para polpas de frutos in natura (BRASIL, 2000).
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Tabela 2 - Resultados dos parâmetros microbiológicos de tomate e de mamão.
Bolores e leveduras Coliformes totais
Coliformes
Cidades
(UFC/mL)
(NMP/g)
termotolerantes (NMP/g)
Tomate Mamão Tomate Mamão
Tomate
Mamão
Marcelino Vieira
**
8,1 x 104 1,1 x 103 3,5 x 10
1,1 x 103
3,5 x 10
4
3
3
3
José da Penha
*
9,2 x 10 1,1 x 10 >1,1x10
1,1 x 10
3,5 x 10
Encanto
9 x 103
3,5 x 10
2,8 x 10
*Incontáveis; ** Ausência; (-) Não houve feira

Em relação aos Coliformes totais encontrou-se valores variando entre 3,5x10 e
>1,1x10³ NMP/g, considerados níveis elevados, assim como constatou-se a presença de
Coliformes termotolerantes. Entretanto, segundo o limite estabelecido pela resolução RDC nº 12, de 2 de janeiro de 2001, que é 5x10² NMP/g, apenas as amostras de tomate dos
municípios de Marcelino Vieira e José da Penha estão fora dos padrões (BRASIL, 2001).
No que se refere aos resultados físico-químicos, somente as amostras de José da
Penha não estão totalmente em conformidade com os resultados preconizados pela
legislação vigente para o mamão, a Instrução Normativa nº 01, de 7 de janeiro de 2000
(BRASIL, 2000). Os percentuais de acidez titulável variaram de 0,23 a 0,27, apresentandose abaixo dos valores médio encontrados na literatura.
Quanto o pH e sólidos solúveis, observa-se que estão de acordo aos valores
encontrados na literatura. Já a umidade apresentou percentuais superiores aos valores
reportados pela literatura, apesar de se encontrar inferior ao recomendado pela Tabela
Brasileira de Composição de Alimentos, que adota 88,6%, em média, para o mamão papaia
(TACO, 2011).
Tabela 3 – Caracterização físico-química do tomate e mamão.
Parâmetros
José da Penha
Marcelino Vieira
Encanto
Tomate
Mamão
Tomate
Mamão
Tomate Mamão
Umidade (%)
93,95±0,47ª 84,51±0,63b 94,66±0,89ª 88,20±0,18a 94,33±0,75ª
c
c
a
b
Sólidos solúveis (%) 3,70±0,60c 9,81±0,02 3,70±0,02 11,32±0,01 3,90±0,01
pH
4,85±0,02ª 3,90±0,02c 4,76±0,04b 5,22±0,03b 4,75±0,03b
b
a
a
Acidez titulável (%) 0,19±0,03
0,23±0,03 0,38±0,06ª 0,25±0,04 0,12±0,02ª
(-) Não houve feira; Resultados expressos como média ± desvio padrão seguidos pela mesma letra não diferem
estatisticamente entre si significativamente (p>0,05)

Enquanto isso, os resultados obtidos para o tomate demonstram semelhança para os
percentuais de acidez titulável encontrados na literatura, valores de pH superiores, sólidos
solúveis e umidade inferiores, apesar da EMBRAPA (2003) considerar que os valores de
sólidos solúveis podem variar, devido as características genéticas do cultivar, assim como
são influenciados pela adubação, temperatura e irrigação.
Com isso, constatou-se o alto índice de desperdício de mamão e tomate que ocorre
nas feiras-livres de Marcelino Vieira, José da Penha e Encanto, o qual pode está associado
à falta de conhecimento do feirante acerca dos frutos e cuidados adequados (prática de
manuseio e condições de armazenamento adequadas). É perceptível que os frutos ainda
apresentavam qualidade para o consumo, apesar da presença de microrganismos
deteriorantes e coliformes nas amostras, tornando 50% delas inaptas para o consumo in
natura. Contudo, ainda deve-se levar em consideração que os frutos não foram submetidos
a processos de higienização.
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QUALIDADE DE ÁGUA: CONSTRUINDO SABERES JUNTO AOS
PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN
D. J. SILVA1; G. M. ARAÚJO1; S. B. N. NETO1; I. I. M. ARAUJO1; M. A. TÁVORA1
1

IFRN – Campus Ipanguaçú

RESUMO
A qualidade da água em sistemas agropecuários é de fundamental
importância, visto que, a água deve ser considerada como um nutriente essencial e
quando a qualidade utilizada na dessedentação animal for duvidosa, esta pode
interferir nos índices zootécnicos, acarretando graves prejuízos econômicos.
Objetiva-se com este projeto diagnosticar para conscientizar sobre a importância
da qualidade de água que é ofertada para dessedentação dos animais nas
propriedades rurais no município de Ipanguaçú/RN. As coletas e análises são
realizadas mensalmente nos bebedouros de seis localidades no município de
Ipanguaçú/RN. Os parâmetros analisados são: temperatura, pH, salinidade,
condutividade e sólidos totais dissolvidos, utilizando uma sonda multiparamétrica
de qualidade de água. Os dados obtidos estão revelando que a maioria dos
parâmetros encontram-se em níveis aceitáveis, exceto para o pH na comunidade
Olho d’água que está bastante inferior que o recomendado e para sólidos totais,
com valor acima do permitido na comunidade Base física.
PALAVRAS-CHAVE: Dessedentação, qualidade de água, ruminantes.

INTRODUÇÃO
O conhecimento sobre a qualidade da água ofertada para os animais é de
suma importância diante do cenário de produção agropecuária. Deve ser dada
atenção aos critérios da qualidade da água, pois é um dos fatores que influencia a
ingestão dos nutrientes fornecidos e está altamente correlacionado com diversos
fatores que influenciam no bem estar animal, além de ser um recurso natural
atualmente de escassa qualidade na dessedentação animal. Assim, a água é um
nutriente tão importante quanto aos carboidratos, proteínas, minerais e vitaminas,
e a sua importância precisa ser reconhecida pelos produtores (RIBEIRO e
BENEDETTI, 2011).
De acordo com Ribeiro e Benedetti (2011), a água participa de todas as
funções vitais do organismo vivo, sendo indispensável para que a atividade
fisiológica ocorra com sucesso, ela representa aproximadamente 98% de todas as
moléculas do organismo e tem as mais variadas funções: sendo necessária para o
crescimento, reprodução, digestão, lactação, metabolismo, excreção, hidrólises de
proteínas, carboidratos, gorduras; regulação de homeostasia mineral; transportes
de substâncias; lubrificação de juntas, amortecimento de sistema nervoso, além de
ser um excelente solvente para glicose, aminoácidos, minerais, transportes
metabólitos do corpo e vitaminas hidrossolúveis.
Atualmente observam-se grandes avanços nas técnicas relativas ao
balanceamento de dietas, monitoramento da ingestão de matéria seca, verificando
os níveis de energia, fibra, minerais, vitaminas, proteínas e até aminoácidos na
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alimentação dos animais. Por outro lado, ocorre certa desatenção quando o assunto é o
fornecimento de água de qualidade aos animais. (BARROS; PFAU; OROSKI, 2004)
Para o termo “qualidade da água” é necessário compreender que este não se refere
necessariamente a um estado de pureza, mas às características químicas, físicas e
biológicas e que, conforme essas características são estipuladas diferentes finalidades para
a água (MERTEN e MINELLA, 2002).
Segundo Landefeld e Bettinger (2002), a qualidade da água pode afetar o
consumo de alimentos e a saúde dos animais, transmitir doenças e, consequentemente,
colocar em risco a segurança dos produtos de origem animal que servem de alimento aos
humanos. Pode também, afetar seu próprio consumo pelos animais. Por exemplo, a
ingestão de água pode ser reduzida quando ela contém altos teores de excremento ou
quando há alto teor de sulfatos presentes (LONERAGAN et al., 2001).
Dados do IEPEC (2008) destacam como uma água de baixa qualidade aquela que
apresenta elevada acidez, elevada alcalinidade, presença de sulfetos de hidrogênio,
presença de sulfatos de ferro e manganês e alto conteúdo de sólidos totais dissolvidos.
Com relação à poluição destacam alta contagem de bactérias (coliformes fecais ou não,
Streptococcus, Pseudomonas), população elevada de algas verdes e azuis, presença de
produtos químicos.
O referente projeto tem como objetivo diagnosticar para conscientizar sobre a
importância da qualidade de água que é ofertada para dessedentação de animais nas
propriedades rurais no município de Ipanguaçú/RN.
METODOLOGIA
O projeto está sendo realizado em propriedades rurais do município de Ipanguaçu,
onde são realizadas visitas em 6 (seis) comunidade rurais, uma de cada propriedade, sendo
elas: Base física, Centro, Olho D´água, Japiaçu, Pau de Juca e Lagoa de Pedra, em que
avalia-se a qualidade da água que é ofertada para dessedentação dos animais. Foram feitas
coletas e análises mensais da água dos bebedouros em três comunidades, até o momento:
Base física, Centro e Olho d’água. Os parâmetros analisados foram: temperatura, pH,
salinidade, condutividade, e sólidos totais dissolvidos. Para a análise desses parâmetros foi
utilizada uma sonda multiparamétrica de qualidade de água. Os dados obtidos foram
armazenados em planilhas, que posteriormente foram submetidos à análise descritiva.
Após a interpretação dos resultados, os mesmos foram repassados aos produtores através
de uma palestra de conscientização na própria localidade, onde os produtores eram
orientados acerca da qualidade da água ofertada aos seus animais.
RESULTADOS ALCANÇADOS
A Tabela 1 apresenta a média dos parâmetros nas comunidades até o momento
estudadas.
Tabela 1. Média dos parâmetros nas referidas comunidades.
Comunidade
Parâmetro

Base Física

Centro

Olho D’ água

27,79
6,15
1,5
960

29,35
6,89
0,402
257,28

31,88
3,38
0,456
292,00

Temperatura
Ph
Condutividade
Sólidos totais
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Há bastante controvérsia em relação ao valor ideal de temperatura, no
entanto, uma água ofertada em temperaturas ideais auxilia na digestão de
ruminantes, caso contrário, temperaturas elevadas beneficiam a proliferação de
microrganismos, que por sua vez é prejudicial à saúde dos animais. Para Lejeune
et al. (2001), a exposição diária a microrganismos patogênicos por meio da água
de bebedouro pode ser prejudicial á saúde dos animais, que de acordo com
Fransolet et al. (1985) tem desenvolvimento diminuído quando a temperatura da
água for menor que 20°C.
Com base nos dados obtidos na tabela acima (Tabela 1), podemos
observar o menor valor de temperatura obtido na comunidade Base física, com
valor de 27,79 o que se aproxima ao resultado em que os microrganismos tem
desenvolvimento diminuído. Já nas demais comunidades os valores se tornam
superiores, com temperatura de 29,35 (Centro), tornando-o um valor razoável, o
que pode ser relacionado ao tipo de cobertura, já que o bebedouro se encontrava
abaixo de uma copa de uma árvore. Já na comunidade Olho d’água com valor de
31,88, o alto valor pode estar relacionado com uma possível contaminação por
microrganismos, devido à proximidade do bebedouro com o local de alimentação
dos animais (LEJEUNE et al., 2001).
De acordo com a Resolução do CONAMA (Conselho Nacional de meio
ambiente), n° 357/2005, o pH aceitável para dessedentação de animais é entre 6 e
9, o que torna o pH da comunidade Base física e Centro, dentro dos padrões. Já na
comunidade Olho d’água com o pH em 3,38 encontra-se bastante inferior ao valor
aceitável de acordo com a CONAMA.
Valores superiores podem ocasionar distúrbios digestivos e diarreias,
diminuição de ingestão de alimentos e da eficiência de conversão alimentar
(PORTUGAL, 2015).
A condutividade está diretamente ligada aos sólidos totais, a
condutividade ideal é de 1,5 mS/cm considerada de qualidade excelente Bagley
(1997). De acordo com os dados obtidos a condutividade ideal foi a da Base
física, a do Centro e da comunidade Olho d’água obtiveram valores inferiores em
relação ao estabelecido.
Sólidos totais são sais minerais dissolvidos na água, utilizados para
definir o grau de salinidade da água, onde a salinidade é o principal fator que
determina se a água é apropriada para o consumo animal. Em alguns casos esses
sais podem apresentar em excesso e causa danos aos animais.
De acordo com a CONAMA n° 357/2005, o limite máximo para sólidos
dissolvidos totais é de 500 mg/L, logo, as amostras aferidas das comunidades
centro e Olho d’água estão no limite, mas já para a comunidade de Base física
esse valor está acima do permitido, que para a CONAMA 357 Brasil (2005),
valores superiores pode acarretar na diminuição do consumo de água pelos
animais, ocasionando alguns transtornos na dieta alimentar dos mesmos.
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PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA NAS
ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA NORTE DE NATAL
Ayrton José 1; Vitória Gomes 2; Rondinele Augusto 3
1,2,3 IFRN – Campus Natal ZN
ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção

RESUMO
Este projeto tem como objetivo o estabelecimento de parceria com escolas públicas da
Zona Norte de Natal/RN para o fornecimento de Assistência Técnica em Informática, a ser
executada por extensionistas dos cursos técnicos em Manutenção e Suporte em
Informática, Eletrônica, Informática e Licenciatura em Informática do Campus Natal –
Zona Norte do IFRN. A ideia do projeto surgiu da demanda observada na pesquisa
“Estrutura e Uso dos Equipamentos de Informática nas Escolas Públicas da Zona Norte de
Natal/RN - Levantamento por amostragem” realizado por alunos vinculados ao Projeto de
Recondicionamento de Resíduos Eletroeletrônicos e motivados pelas constantes
solicitações vindas das Escolas do Entorno do Campus. O projeto consistirá de um
levantamento prévio para constatação da real demanda, já estimada em estudo anterior,
seguido da realização de Manutenção Preventiva dos equipamentos e, por fim, da
realização da manutenção corretiva em hardware e software. O fornecimento de peças para
a manutenção corretiva será fornecido, dentro do possível, através de doação do Projeto de
Recondicionamento de Resíduos Eletrônicos. Os equipamentos que não puderem ser
consertados serão encaminhados, pela escola, para a Secretaria de Educação para eventual
Substituição, conforme trâmite específico daquela instituição. Todos os equipamentos
serão catalogados através de um inventário inicial, com a especificação detalhada de todas
as peças internas das máquinas, para comparação com o inventário final, a ser realizado
quando do encerramento do Projeto.

PALAVRAS-CHAVE: projeto de assistência técnica em informática

INTRODUÇÃO
A principal intenção do projeto é proporcionar um contrato de manutenção de forma
gratuita para as escolas parceiras. Sendo assim, os extensionistas fazem um
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acompanhamento contínuo, por meio de visitas técnicas e reuniões semanais. O projeto
tende em criar laços com escolas públicas para suprir a falta de manutenção preventiva e
corretiva nos laboratórios das mesmas. Além disso, os alunos extensionistas poderão
exercer os conhecimentos adquiridos, em seus respectivos cursos para assim aumentando
seus conhecimentos e dando-lhes prática profissional.

METODOLOGIA
A implantação do projeto se inicia com criação de um calendário de visitas dos
extensionistas às escolas parceiras. Essa primeira visita será de triagem, onde serão
analisados quais dispositivos necessitam de manutenção e quais peças de reposição se
utilizarão no processo. Paralelamente, será feito um inventário completo dos
equipamentos, inclusive com a especificação dos componentes internos, que será
apresentado em duas cópias, uma ficando na escola e outra na sede do projeto. Após esse
processo, será elaborado um calendário de manutenção, que será executado em sistema de
rodízio entre as escolas, sendo uma escola visitada por semana. Os equipamentos que não
puderem ter sua manutenção efetuada na própria escola serão levados, pela escola parceira,
para manutenção na sede do Projeto, que será no Laboratório de Reciclagem de Resíduos
Eletroeletrônicos – E-Lixo. Na medida do possível, as peças de reposição serão fornecidas
pelo E-Lixo.

RESULTADOS ALCANÇADOS / ESPERADOS
Para se alcançar os objetivos estabelecidos e atingir os resultados esperados, inicialmente é
feito um treinamento interno com os extensionistas sobre as diversas atividades
implementadas durante a execução do projeto. Esse treinamento contempla um momento
inicial de 12 horas de aulas que aborda desde o atendimento ao cliente até a verificação de
satisfação posterior dos serviçoes prestados, passando por manutenção preventiva em
hardware e software, instalação de sistemas operacionais, manutenção corretiva em
hardware e software e técnicas de segurança no trabalho.
Após esse treinamento inicial, os extensionistas serão divididos por equipes, que serão
acompanhadas individualmente para complemento da capacitação em cada área específica.
Por fim, serão elaborados relatos de experiência para apresentação em eventos locais e
regionais, como simpósios de extensão e feiras, para divulgação do projeto e,
consequentemente, expandir a conscientização sobre a importância da Informática na
Educação, através da ampla divulgação dos resultados deste trabalho, mostrando a
importância que uma atividade como esta representa para a própria instituição de ensino,
para a sociedade e principalmente para aqueles que irão participar diretamente do projeto
desde os alunos, que irão recuperar os equipamentos, até os beneficiados por eles.
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RELATO DE EXPERIÊNCIAS DO PROJETO DE CAPACITAÇÃO
EM INFORMÁTICA BÁSICA PARA ENTIDADES RURAIS DE
PARELHAS
C. J. da S. Melo1; J. M. dos S. Diniz 2 e F. G. Silva3
1,2,3
IFRN – Campus Avançado de Parelhas
ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção

RESUMO
O desenvolvimento da informática e sua incorporação em muitos aspectos da vida, aliados a acelerada
expansão de tecnologias como a internet apresentaram novos meios de interação social e econômica.
Embora essa revolução tecnológica venha carregada de benefícios, trouxe em contrapartida alguns
problemas e ajudou a criar uma nova categoria social de excluídos: a digital - uma parcela
significativa da população que não tem acesso às tecnologias como um computador ou a internet.
Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo apresentar experiências vivenciadas por meio do
Projeto de Extensão intitulado “Capacitação em Informática básica para associados da Cooperativa
Agrícola do Seridó e Sindicato dos Trabalhadores(as) Rurais de Parelhas”. O projeto consiste em um
curso de capacitação em informática básica para 35 participantes, com duração de 60 horas para
jovens familiares (filhos, sobrinhos, netos, etc) e associados da Cooperativa Agropecuária do Seridó
e do Sindicato dos Trabalhadores(as) Rurais de Parelhas. Espera-se com isso oportunizar aos
participantes do curso conhecer novas tecnologias que facilitem a realização das atividades de gestão
das propriedades rurais, bem como promover a inclusão social por meio da inclusão digital,
permitindo aos concluintes do curso participarem de maneira efetiva e crítica da sociedade da
informação. Aos alunos do IFRN bolsistas e voluntários que integram a equipe espera-se que sejam
iniciadas ou acentuadas as práticas extensionistas e de pesquisa, de modo que sua qualificação
profissional possa ser aperfeiçoada através da interação com a sociedade e da integração entre o fazer
acadêmico e os saberes científico e populares.
PALAVRAS-CHAVE: informática básica, trabalhadores rurais, inclusão digital, experiências vivenciadas

INTRODUÇÃO

O acesso e uso efetivo e adequado das TIC pode proporcionar oportunidades concretas de
melhorias de vida para a população. O avanço das tecnologias e a expansão da conectividade com a
internet tem contribuído para tornar o mundo notavelmente mais complexo, interconectado e centrado
no acesso a informações. Estamos vivenciando já há alguns anos um processo de transformação
considerável na forma como nos comunicamos, como realizamos tarefas do cotidiano, interagimos
com as pessoas e, diante dessas mudanças no modo de vida proporcionadas pelas TIC, torna-se
preponderante a disponibilização de meios para que a população possa acompanhar e usufruir
integralmente dos recursos dessa era digital. À medida que a tecnologia tem moldado e direcionado
os rumos da economia e da vida, é preciso que a população tenha as competências necessárias para
lidar com ela. A educação em seus variados modelos e modalidades é compreendida como uma das
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formas que podem dar suporte à aquisição dessas competências. Desta forma, iniciativas educacionais
que visem instrumentalizar o conhecimento acerca das TIC e seu potencial transformador possuem
grande relevância social. Há de modo especial, diante da escassez ou inexistência de iniciativas
semelhantes, uma necessidade maior de oferta de formação direcionada à população jovem originária
do campo, público alvo deste projeto.
A Cooperativa Agropecuária do Seridó (CAPESA) possui 250 cooperados e o Sindicato de
Trabalhadores(as) Rurais de Parelhas é composta por 900 trabalhadores e atende a aproximadamente
20 Associações Comunitárias Rurais e mais de 12 assentamentos Rurais, totalizando juntas
aproximadamente 180 famílias. Estes números são representativos de necessidade de formação
demandada pela população rural. Some-se a essa premente necessidade a recente doação de 7
computadores efetuada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte à Capesa, o que torna
ainda mais necessária e urgente uma capacitação para operação adequada das máquinas e
aproveitamento da capacidade tecnológica disponível.
O objetivo geral do projeto é ofertar um curso de formação em informática básica para
associados e familiares da Cooperativa Agrícola do Seridó e do Sindicato dos Trabalhadores(as)
Rurais de Parelhas, bem como prestar assessoria técnica na instalação e configuração de seus
equipamentos e softwares de modo que os computadores possam ser aproveitados e operados de
forma eficiente e econômica.
Aliado a isso, espera-se ampliar a difusão do uso das TIC através do incentivo aos jovens
para atuarem como produtores e multiplicadores dos conhecimentos apreendidos, ajudando a integrar
o homem do campo às tecnologias da informação e comunicação permitindo explorar o mundo de
informações atualmente disponível.
O projeto contribuirá ainda para a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos pelos
alunos bolsistas do curso técnico integrado de Informática, ajudando a promover a integração entre o
ensino e o fazer profissional.
METODOLOGIA
O curso de formação básica em Informática está sendo executado através de aulas
presenciais e práticas em laboratório, totalizando uma carga horária de 60 horas. As aulas estão sendo
ministradas duas vezes por semana, 2 horas por dia, no turno vespertino. Para dar suporte às aulas, o
curso disponibiliza aos participantes recursos como materiais didáticos impressos e materiais digitais
através de ambientes de compartilhamento de arquivos como o Drive da Google. O curso conta
também com o suporte dos tutores (alunos bolsistas) que dão apoio integral durante as aulas, fazendo
o acompanhamento sistemático dos alunos, auxiliando nas atividades diárias e ajudando a identificar
e antecipar problemas de aprendizagem, contribuindo assim na prevenção de problemas como evasão.
Ao ingressar no curso, o estudante recebeu orientações referentes a estrutura básica de
funcionamento, sobre a metodologia de trabalho, procedimentos metodológicos e métodos
avaliativos. O participante recebeu um plano de curso elaborado pela equipe, onde consta, além do
detalhamento dos conteúdos que serão abordados, um cronograma de todas as atividades a serem
desenvolvidas. Sobre os conteúdos e práticas que serão abordadas, o curso concentra-se em três eixos
tecnológicos:
 Tópicos introdutórios de informática e tecnologias (16 horas)
 Internet e redes sociais (20 horas)
 Programas Aplicativos (24 horas
O curso tem sido desenvolvido no laboratório de informática 2 do Campus Avançado de
Parelhas e desde a aula inaugural tem contado com participação efetiva dos inscritos. Em todas as
ações desenvolvidas durante o projeto há a busca pela articulação entre as diversas dimensões
institucionais, objetivando a construção de um processo educativo, cultural e científico, que
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consubstancie a comunidade acadêmica e atenda as demandas locais, representando a associação
irrestrita entre teoria e prática.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS

Nº de participantes

O curso está em seu primeiro mês de execução e tem 44 pessoas inscritas. Optou-se por
exceder a quantidade de participantes previamente planejada com o intuito de garantir a ocupação
máxima do laboratório, mesmo diante das desistências iniciais. Um cadastro inicial foi realizado com
os participantes para realizar uma coleta de dados primária. Dados pessoais como formas de contato
do participante (telefone e email) e demográficos como naturalidade, sexo e escolaridade são parte
dos dados coletados. Os dados levantados serão utilizados em análises futuras, buscando-se avaliar
sua correlação com outras variáveis como rendimento e evasão, bem como traçar um perfil mais
completo dos participantes. Abaixo um gráfico que apresenta dados relacionados as faixas etárias dos
participantes do curso e também uma foto com registro de uma das aulas do curso:
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Gráfico 1 - Faixa etária e sexo

Foto 1 - Registro de aula

Mediante a efetivação deste trabalho espera-se que sejam capacitados para o uso básico das
tecnologias da informação e comunicação um número significativo de jovens familiares e associados
as entidades agrícolas de Parelhas. Espera-se ainda que o curso tenha um índice de evasão máxima
de 10%. Espera-se ainda garantir um alto grau de rendimento quanto a aprendizagem dos conteúdos
abordados no curso. Isto envolve a observação regular de dados relacionados: (i) ao curso, como o
percentual de aulas ministradas em acordo com o cronograma estabelecido e o número real de evasões
e desistências; (ii) aos tutores, a partir da avaliação de cumprimento dos planos de trabalho,
pontualidade e assiduidade nas aulas e; principalmente (iii) aos alunos, através da avaliação de sua
aprendizagem, cujos fundamentos ancoram-se na perspectiva da avaliação emancipatória, a qual tem
como objetivo a libertação dos educandos, provocando-os à crítica (IFRN, 2012).
A partir dos conteúdos, das discussões e das práticas efetivadas durante o curso, espera-se
também que os jovens formados adquiram (ou intensifiquem) um perfil de multiplicadores do
conhecimento, fazendo com que as competências e habilidades assimiladas possam ser espelhadas
para seus familiares e comunidade local, ampliando significativamente o alcance dos resultados do
curso, ajudando a concretizar os saberes recém descobertos.
Entre os alunos bolsistas participantes do projeto espera-se que sejam iniciadas ou
acentuadas as práticas extensionistas e de pesquisa, de modo que sua qualificação profissional possa
ser aperfeiçoada através da interação com a sociedade e da integração entre o fazer acadêmico e os
saberes científico e populares.
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ORIENTAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS AGRICOLAS AOS PRODUTORES DE
CASTANHA DE CAJU DO MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ-RN
A. M. R. Silva1; G. L. Rodrigues2; J. M. S. Brito3; L. A. Silva4
1,2,3,4,
IFRN – Campus Currais Novos
ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção

RESUMO
A cajucultura é uma das principais atividades agrícolas realizada no município de Cerro Corá - RN
voltadas aos pequenos produtores e seus familiares, gerando emprego e renda para o homem do
campo e consequentemente o desenvolvimento da região. Entretanto, o baixo nível tecnológico
característico da cadeia produtiva do caju, bem como as condições inadequadas de manejo e
manuseio da matéria-prima favorecem a constituição de pontos de contaminação com consequente
perdas econômicas comuns em todas as etapas da cadeia produtiva. Por isso o objetivo deste
trabalho é prover orientações técnicas que contribuam para alcançar melhores níveis de
produtividade, reduzir perdas pós-colheita e garantir a segurança e qualidade das castanhas. A
metodologia que está sendo utilizada se baseia na aplicação de questionário aos produtores,
realização de oficinas e minicursos e análises físico-químicas de umidade e gordura das castanhas
produzidas. Diante da necessidade de fortalecer esta importante atividade econômica, pretende-se
com o desenvolvimento deste projeto prover orientações técnicas, sensibilizar todos os produtores e
familiares envolvidos acerca de práticas adequadas de manejo que contribuam para alcançar
melhores níveis de produtividade, reduzir perdas pós-colheita e garantir a segurança e qualidade das
castanhas.
PALAVRAS-CHAVE: Cajucultura, Castanha de caju, Boas Práticas agrícolas.

INTRODUÇÃO
A cajucultura é uma atividade agrícola extrativista voltada geralmente aos pequenos
produtores familiares, na qual tem grande relevância por representar um importante seguimento,
que gera emprego e renda para o homem do campo e para a atividade agroindustrial,
proporcionando consequentemente o desenvolvimento da região. Porém, está enfrentando um
período bastante delicado e preocupante,com a baixa produtividade. Cogita-se que a causa desta
seja a falta adequada da correção dos solos, modelo exploratório extrativista, as falhas no controle
de pragas e doenças, e a predominância de cajueirais velhos e improdutivos, comprometendo
diretamente a qualidade da materia prima
Diante disso é de extrema importância a aplicação das BPAs (Boas Práticas Agricolas), que
são normas e recomendações técnicas aplicadas à produção no campo e orientadas essencialmente
para assegurar a saúde humana, melhorar as condições de trabalho dos produtores, qualidade da
materia-prima e proteger o meio ambiente, garantindo boa obtenção de uma matéria-prima de
qualidade. Estas práticas tem o intuito de desenvolver uma agricultura com sustentabilidade técnica,
ambiental, social e econômica, com a obtenção de um alimento seguro, isento de resíduos físicos,
químicos e biológicos. Dentro das BPAs se destaca o manejo cultural do cajueiro, onde é de grande
importância a realização da poda e a aplicação de fungincidas como a calda e a pasta bordaleza.
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Com a realização da poda os frutos colhidos são de qualidade, havendo colheita durante
quase todo o ano (em média, 3 meses sem produção), com resultados visíveis, e proporcionando
maior produtividade da mão de obra na colheita. O manejo correto da cultura é importante porque
possibilita uma produção de alta qualidade. Geralmente a poda de limpeza deve ser realizada após a
colheita, por ser um período de baixa atividade fisiológica da planta, para eliminar ramos secos,
caídos, praguejados, quebrados ou mal localizados. Orienta-se, que logo após a poda de limpeza, se
aplique a pasta bordalesa nas partes cortadas para reduzir o aparecimento de doenças.
Tendo em vista a crescente demanda por produtos de qualidade e a necessidade de práticas
de manejo adequada por parte dos produtores, esse trabalho tem como objetivo realizar intervenções
que colaborem de maneira significativa no manejo da castanha de caju realizado por
produtores/agricultores do município de Cerro Cora – RN.
METODOLOGIA
O presente trabalho será desenvolvido durante os meses de junho de 2016 a janeiro de 2017,
através de visitas técnicas aos produtores de castanha de caju, situados na Serra de Santana, no
município de Cerro Corá-RN. Será elaborado uma lista de verificação composta de questões abertas
e fechadas que, ao todo, abordará informações sobre o proprietário e principalmente sobre o manejo
da cultura. A partir de então, serão realizadas visitas aos produtores de castanha, a fim de coletar
dados que possam auxiliar a caracterização do mesmo e de seu produto.
As oficinas e encontros com os produtores de castanha, tem como principal função,
promover a sensibilização do mesmo quanto ao manejo adequado da castanha, visando para o
produtor maior rendimento e produção, os minicursos também possuem a função de capacitação
dos agricultores. Estas atividades se concentrarão em locais mais cômodos para os participantes, no
caso os produtores. Os cursos contarão não apenas com exposição teórica sobre o assunto abordado,
mas também terá a atividade prática junto aos agricultores, permitindo assim, que seja
eficientemente fixado o assunto em questão, dentre as práticas estão a da produção da Calda e Pasta
Bordalesa, com um agente defensor de insetos e doenças, sendo, portanto, uma alternativa ao uso de
agrotóxicos. Ainda como forma de facilitar as orientações das práticas de produção junto aos
agricultores, serão produzidas cartilhas ilustradas com conteúdo de fácil entendimento, para serem
distribuídas durante as capacitações.
Como forma de complementar a sensibilização e propiciar uma maior aproximação entre os
produtores envolvidos e o projeto, será oportunizado aos agricultores participantes, a realização de
análises físico-químicas das castanhas produzidas, através de análise de umidade e gordura. A
determinação de umidade será realizada conforme o método 012/IV descrito pelo Instituto Adolfo
Lutz, utilizando secagem direta em estufa à temperatura de 105°C, até a obtenção de peso
constante. Bem como a determinação da fração lipídica, sendo determinada utilizando o extrator de
Soxhlet e Éter de petróleo como solvente, conforme o método 032/IV descrito no I.A.L. Serão
colhidos aproximadamente 200g de castanha, como amostra para as análises laboratoriais, sendo o
resultado apresentado no próximo encontro com os agricultores, sem a identificação do produtor,
apenas dos dados.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Diante da necessidade de fortalecer a cajucultura que é uma das atividades econômicas mais
desenvolvida da região, pretende-se neste projeto, contribuir para o fortalecimento da cadeia
produtiva do caju na região da Serra de Santana por meio de capacitações e orientações técnicas,
sensibilizar ao manejo correto e aplicação de calda e pasta bordalesa, melhorar a qualidade e prover
orientações técnicas que contribuam para alcançar melhores níveis de produtividade, reduzir perdas
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pós-colheita e garantir a segurança e qualidade das castanhas. Além de possibilitar que os alunos,
graduandos do Curso Superior de Tecnologia em Alimentos, que estão envolvidos neste projeto
consigam consolidar e ter uma vivência dos conhecimentos adquiridos em sala de aula mostrando a
comunidade envolvida as diferentes áreas de atuação do Tecnólogo de Alimentos e que o Campus
de Currais Novos trabalha como um parceiro da comunidade.
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OBSERVAÇÕES ASTRONÔMICAS EM NOVA CRUZ / IFRN
C. A. B. Almeida1;
T. O. Cordeiro ; B. S. Araujo1; G. Pereira1; J. B. F. Lima1 e G. M. M. Lima1
1
IFRN – Campus Nova Cruz
ÁREA TEMÁTICA: (Tecnologia e Produção)
1

RESUMO
Curiosidade é muito importante no processo de ensino-aprendizagem para quaisquer estudantes. A
Astronomia é uma Ciência que tem muitos admiradores. Usando a Astronomia e a curiosidade esse
artigo relata a experiência de projeto de extensão que está sendo aplicado no Campus Nova
Cruz/IFRN, organizados por uma equipe de um docente e cinco discentes, juntamente com a
comunidade local, que se reúnem uma vez por semana para realizar observações astronômicas
amadoras, utilizando um telescópio e também realizadas a olho nu. Há encontros para estudar os
conceitos teóricos envolvidos (por exemplo, as definições de planeta, estrelas, cometas, meteoros) e
de como reconhecer os astros no firmamento. Com o objetivo de promover a divulgação da ciência
estimulando o aprendizado dos participantes. Os resultados são bastante positivos, pois esta
acontecendo uma grande participação da comunidade do Campus, e também está sendo observado
um maior interesse e participação nas aulas de Física dos estudantes desse Campus.
PALAVRAS-CHAVE: Astronomia, Telescópio, Nova Cruz/IFRN.

INTRODUÇÃO
A Astronomia é uma das Ciências mais antigas da humanidade, suas primeiras evidências
registradas foram encontradas em gravuras rupestres, que denotam a passagem de cometas,
meteoros, e datam aproximadamente 4.400 anos atrás. No passado, a Astronomia estava mais
relacionada ao conhecimento popular, nos dias atuais, a população reconhece a Astronomia como
uma Ciência. Isso acontece porque houve um aumento na divulgação e popularização dessa área de
conhecimento.
Muitas pessoas estão interessadas no que está além da Terra e a Lua, os seres humanos, por
natureza, são curiosos e por isso, é natural que as pessoas queiram aprender e entender mais e mais
sobre estrelas, planetas, cometas e galáxias. Além disso, as séries populares de ficção científica de
televisão e filmes alimentam, ainda mais, o desejo de olhar para o espaço. A grande maioria das
pessoas admira os astros celestes, principalmente a Lua quando se encontra Cheia, mas não tem a
oportunidade de realizar tais observações.
Teve-se a idéia de oferecer um ensino sobre Astronomia e, com isso, trazer para comunidade
a oportunidade de realizar observações dos astros celestes, como planetas, estrelas, aglomerados de
estrelas, nebulosas e a Lua, tanto a olho nu como via telescópio e reconhecer as constelações que se
encontram na abobada celeste, bem como a historia de cada uma delas.
Entendendo a escola como o local onde ocorre a intencionalidade do ensino e aprendizagem
dos vários conceitos científicos e, reconhecendo que a Astronomia é um tema de interesse dos
alunos, pretendeu-se propor a comunidade do Campus Macau a oportunidade de conhecer mais
sobre os Astros que compõe o nosso firmamento. Descobrir e relacionar as Constelações com o
posicionamento em cima do globo, saber se localizar através desse conhecimento. Com isso,
despertar interesse do público, e assim oferecer um curso de Astronomia para iniciantes.
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Anteriormente, foram desenvolvidos três projetos de extensão, no Campus Macau/IFRN,
com a pretensão de oportunizar para a comunidade a experiência de reconhecer e visualizar os
astros celestes tanto a olho nu e com a utilização de um telescópio. Sendo propostas, aos
participantes das observações, aulas teóricas de Astronomia e com isso a formação de Astrônomos
amadores.
Este texto vem relatar como está ocorrendo mais um Projetos de Extensão, dessa vez no
Campus Nova Cruz/IFRN, que tem como objetivo realizar Observações Astronômicas e como
consequência a divulgação científica associada tanto a Astronomia Amadora, como na Física
aplicada.
METODOLOGIA
2.1 Como ocorrem a observações
O projeto de extensão com Observações Astronômicas teve início em junho de 2016, com
idéia de verificar o interesse do publico, e tem como objetivo maior a formação de Astrônomos
Amadores. Atualmente, conta com a participação de um Docente efetivo do Instituto e cinco
Discentes responsáveis pela execução.
Os encontros são realizados todas as quartas-feiras, no período de 17h às 19h, no bloco
central Campus Nova Cruz – IFRN, com o intuito de realizar as observações regulares do
firmamento. O projeto é frequentado principalmente por alunos e professores do Campus que
comparecem para as observações.
Nesses encontros são identificadas também algumas constelações, que servem de base para a
localização de astros, estudos de ângulos (trigonometria espacial). Também ensinado aos estudantes
métodos de medir, de maneira qualitativa, a passagem do tempo.
Em datas especiais, como eclipses e conjunções de planetas, o convite é amplamente
divulgado através de cartazes e com o convite pessoal da equipe responsável ao visitar todas as
salas de aula.
2.2 O que é observado
Como as observações celestes ocorrem semanalmente, o cerne das observações de corpos
celestes e fenômenos astronômicos é bem diversificado e depende principalmente da época do ano
em que se observa o firmamento. Entretanto, de uma forma geral, os objetos celestes observados
com maior frequência são a lua (suas crateras e suas fases), os planetas do sistema solar (Marte,
Vênus, Júpiter e Saturno), as 4 maiores luas de Júpiter (Ganímedes, Calisto, Io e Europa),
conjunções e estrelas.
Durante as observações existem as exposições acerca da característica dos astros, sua
composição e localização, além de serem discutidos aspectos históricos e mitológicos que
contribuam de maneira positiva para o ensino da Astronomia.
2.3 Como ocorrem a observações
O telescópio utilizado para as observações é da marca Celestron, modelo CPC 800 GPS
(XLT) Computerized Telescope, que faz parte do patrimônio do Campus. Utiliza-se como auxilio
nas observações o software Stellarium, como meio de se obter informações adicionais sobre os
corpos celestes, por exemplo a magnitude, o período em que certo objeto estará visível no céu e a
sua posição (latitude e longitude).

IV SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | II SECITEX
IV SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | II SECITEX

2773

.
Figura7:O telescópio utilizado durante as observações astronômicas, um CPC 800 GPS.
Disponível em: http://www.celestron.com/browse-shop/astronomy/telescopes/cpc-800-gps-(xlt)-computerizedtelescope. Acesso em: 26 ago. 2015.

RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Uma pequena parcela da comunidade do Campus IFRN/Nova Cruz participou das
Observações Astronômicas, durante o período de execução desse projeto de Extensão. No entanto,
os participantes se mostraram bastante admirados por participarem dos eventos. Primeiramente, se
mostram admirados pelo próprio telescópio, por ser algo que nunca tinham tido a oportunidade de
ver de perto. Bem como, se admiram por conseguirem observar pela ocular do telescópio os Corpos
Celestes das mais variadas cores e tamanhos que são invisíveis ao olho nu.
Tamanha a perplexidade dos participantes que chegam a fazerem perguntas que antes eles
próprios não imaginariam fazer, como por exemplo: “Porque as estrelas piscam?”, “O que é um
halo da lua?”, “Como se forma um anel em um planeta?”, “Como é o movimento dos astros no
céu?”, “Como funciona o telescópio?”, “O que são estrelas, aglomerados e nebulosas?”. Esta
curiosidade recém-formada muitas vezes escapa do próprio âmbito da astronomia ao fazerem
perguntas como: “Porque o céu é azul?”, “Existe vida em outros planetas?”.
Durante as observações, os participantes revelam interesse por saber mais sobre Astronomia
e Física. Foi percebido um interesse maior dos alunos, que participam das Observações, nas aulas
de Física após o início do projeto.
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NÚCLEO DE APOIO À ADOÇÃO DE TÉCNICAS DE GESTÃO EM
ORGANIZAÇÕES DE NOVA CRUZ/RN

A. S. V. de Medeiros1; E. L. Soares2; E. M. da Silva3; B. C. Tavares4 e M. J. S. Oliveira5
1,2,3,4,5
IFRN – Campus Nova Cruz
ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção

RESUMO
Entre 2006 e 2010, 55% das Fundações Privadas Sem Fins Lucrativos (FASFIL) encerraram suas atividades em Nova
Cruz/RN. Quanto às Micro e Pequenas Empresas (MPE), houve uma redução de 27% no número de unidades abertas
em Nova Cruz/RN, no período compreendido entre 2010 e 2014. Outro dado importante é fornecido pelo Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (2013), o qual aponta que mais de um terço das empresas do
segmento de serviços do Nordeste fecharam as portas em seu primeiro ano de funcionamento, muito em parte à falta de
planejamento e gestão. Diante disto, bem como devido ao fato de que o campus Nova Cruz do IFRN dispõe do curso
técnico em Administração, integrado e subsequente, este projeto terá como objetivo implementar e difundir o uso de
técnicas de gestão em Micro e Pequenas Empresas (MPE) e em Fundações Privadas Sem Fins Lucrativos (FASFIL) de
Nova Cruz/RN. Pretende-se atender um total de 5 organizações ao longo da sua execução, auxiliando-as na adoção da
Matriz Swot, 5 forças de Porter, Diagrama de Ishikawa e 5W2H, esperando-se, com isto, iniciar o processo de
profissionalização da gestão destes negócios em particular e difundir esta prática na sociedade local, por meio do
exemplo.

PALAVRAS-CHAVE: Gestão, Matriz Swot, Diagrama de Ishikawa, Forças de Porter, 5W2H

INTRODUÇÃO
Uma organização consiste na reunião de recursos humanos, financeiros e tecnológicos,
dentre outros, tendo em vista o alcance de objetivos específicos. As organizações podem ou não
visar o lucro (CHIAVENATO, 2010). Dentre aquelas que visam o lucro, predominam no mercado
as de micro e pequeno porte (MPE), as quais, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatísticas (IBGE), possuem até 9 funcionários - quando pertencentes aos setores de comércio e
serviços, ou até 19 funcionários - quando pertencente ao setor industrial. Quanto àquelas que não
visam lucro, destacam-se as enquadradas pelo IBGE como Fundações Privadas Sem Fins
Lucrativos (FASFIL), que têm como principais características, além de não visarem o lucro, o fato
de serem institucionalizadas, auto-administradas, voluntárias a e não vinculadas ao Estado.
As organizações enquadradas como MPE e como FASFIL, em sua grande maioria, possuem
a particularidade de atuarem no mercado com baixo nível de profissionalização em termos de
gestão. É comum que proprietários ou associados sejam pessoas com bom nível de conhecimento na
atividade fim da organização e que as gerenciem solitariamente, sem a adoção de técnicas de
planejamento, organização, direção e controle adequadas. Isto se deve à falta de conhecimento
específico em gestão, à falta de consciência da importância de adoção de tais práticas ou à falta de
recursos humanos capacitados na área, o que implicaria em mais custo para estas organizações. Tal
prática, contudo, cobra seu preço. Segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
pequenas Empresas (2013), em média, cerca de 25% das empresas criadas no período de 2005 a
2007 no Brasil foram encerradas com menos de 2 anos de funcionamento.
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Esta taxa é ainda maior quando considerada isoladamente por região e setor de atividade.
Por exemplo, para o caso de empresas do segmento de serviços localizadas no Nordeste, cerca 37%
fecharam as portas com menos de 2 anos de funcionamento. A busca pelos fatores que determinam
o encerramento precoce das MPE é recorrente em estudos acadêmicos. Nascimento et al. (2013),
após revisão bibliográfica acerca do tema, destacaram como determinantes, dentre outros fatores, a
falta de habilidade na gestão empresarial do empreendedor e a falta de planejamento estratégico.
Quando se trata especificamente de Nova Cruz/RN, a realidade é ainda mais alarmante. De acordo
com o IBGE (2016), de 2010 para 2014 houve uma queda no número de MPE no Brasil (-3%), no
Nordeste (-10%) e no Rio Grande do Norte (-7%). Em Nova Cruz/RN, contudo, esta queda foi mais
acentuada, atingindo a marca de -27%. Quando se trata das FASFIL de Nova Cruz/RN, esta
realidade é ainda mais crítica. De acordo com o IBGE (2016), de 2006 a 2010, aumentou a
quantidade destas organizações no Brasil (9%), no Nordeste (8%) e no Rio Grande do Norte (9%).
Nova Cruz/RN, por sua vez, registrou uma queda de -55% no número de FASFIL instaladas no
município, passando de 44 em 2006, para 18 em 2010, último ano de apuração disponível. Face ao
exposto, este projeto de extensão se justifica, uma vez que tem como propósito difundir e aplicar
técnicas de gestão nas MPE e nas FASFIL de Nova Cruz/RN, cidade com cerca de 37 mil
habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (2016), cujo
desenvolvimento sócio-econômico tem como característica sua condição de pólo da Região Agreste
do estado, sobretudo nos aspectos relativos às condições de emprego e aos serviços de saúde e
educação (LIMA, 2010).
Além da realidade particular do município no que diz respeito à já ilustrada redução
acentuada no número de MPE e FASFIL, observa-se ainda o fato de que o município dispõe de uma
unidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) e
que este campus dispõe do curso técnico em Administração, integrado e subsequente, o qual conta
com mais de 300 alunos matriculados, 9 servidores docentes efetivos e forma cerca de 110 Técnicos
em Administração por ano, o que corrobora com a importância deste projeto, não só pelo ponto de
vista da demanda da sociedade, como também pelo ponto de vista da demanda de aprimoramento da
formação de nossos discentes.
Em resumo, ao mesmo tempo em que estará contribuindo para o processo formativo do
discente do IFRN/Nova Cruz, pretende-se, com este projeto, contribuir para a melhoria das
condições sociais da comunidade em seu entorno, dado que terá como foco as MPE e as FASFIL, as
quais contribuem, sobretudo, para a geração de renda e emprego dos segmentos sociais mais
carentes do município de Nova Cruz/RN. Neste contexto, o planejamento assume um importante
papel para a gestão das organizações, uma vez que constitui uma ferramenta fundamental para
adequar as organizações às demandas impostas pelo ambiente que a circunda, proporcionando a
concentração de esforços e recursos na busca do alcance de objetivos de modo mais eficiente e
eficaz (OLIVEIRA e SILVA, 2006). Dentre as ferramentas de planejamento e gestão à disposição
dos gestores de negócios, destacam-se a Matriz Swot, as 5 forças de Porter, o Diagrama de Ishikawa
e o 5W2H.
Face ao exposto, este projeto tem como objetivo implementar e difundir o uso de técnicas de
gestão em duas Micro e Pequenas Empresas (MPE) e em três Fundações Privadas Sem Fins
Lucrativos (FASFIL) de Nova Cruz/RN.
METODOLOGIA
A implementação e difusão do uso de técnicas de gestão em Micro e Pequenas Empresas
(MPE) e em Fundações Privadas Sem Fins Lucrativos (FASFIL) de Nova Cruz/RN se dará
inicialmente de forma experimental em organizações piloto. As organizações serão selecionadas a
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posteriori, em função da facilidade de acesso para a realização das atividades por parte do IFRN,
bem como em função da exposição destas na sociedade, tendo em vista a necessidade de difusão da
prática para as demais organizações. A atividade se dará por etapas, conforme segue:
1) Visitar in loco os empreendimentos, realizando entrevistas semiestruturadas com os
gestores, tendo em vista a obtenção de informações sobre o negócio;
2) Desenvolver palestra informativa, com previsão de duração de 4 horas, nas quais serão
expostos aos agentes envolvidos no processo conceitos básicos de boas práticas de gestão;
3) Realizar o diagnóstico empresarial conforme os modelos teóricos propostos na
fundamentação teórica;
4) Expor aos agentes as metas propostas para as organizações, utilizando, para tanto, a
ferramenta 5W2H;
5) Realizar o acompanhamento da implementação das metas propostas.
RESULTADOS ESPERADOS
Em decorrência da implementação deste projeto, espera-se: aumentar a eficiência na gestão
das MPE e das FASFIL selecionadas ao longo de sua execução, contribuindo para a manutenção de
suas atividades econômicas e, consequentemente, para a geração de renda para as partes envolvidas
na atividade; aperfeiçoar a formação de nossos discentes, permitindo que estes apliquem na prática
o que aprendem na teoria nas disciplinas técnicas de suas grades curriculares; difundir na sociedade
a importância e a necessidade de adoção de técnicas de gestão, a partir da ampla divulgação dos
resultados alcançados na execução do projeto; fortalecer institucionalmente o IFRN junto à
sociedade, em função do transbordo do conhecimento gerado internamente com o corpo discente.
Para que estes resultados sejam alcançados, planeja-se que as organizações que sejam
atendidas pelo projeto se comprometam em com a divulgação do apoio recebido por meio de
cartazes fixados em locais de circulação de sua clientela. Além disto, pretende-se também realizar a
divulgação do projeto em meios de comunicação locais, sobretudo nas rádios.
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PROJETO NATAÇÃO: INCLUSÃO SOCIAL DOS JOVENS DO
ENTORNO DO CAMPUS PARNAMIRIM
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IFRN – Campus Parnamirim
ÁREA TEMÁTICA: Saúde

RESUMO
O esporte, enquanto fenômeno social, não é só veículo educacional; é também fim. A
prática do esporte, por si só, já é um ato educativo, que se encaminha para uma educação
ética e cidadã. A natação é uma excelente modalidade que pode proporcionar saúde e
inclusão social e que pode ser praticada por pessoas de qualquer idade, nível social e
aptidão física heterogênea. O IFRN Campus Parnamirim possui um excelente parque
esportivo, contando com uma piscina semiolímpica. O objetivo principal do Projeto foi
desenvolver ações esportivas e educativas para crianças e adolescentes, promovendo a
melhoria da saúde psicofísica e social dos jovens do entorno do IFRN Campus
Parnamirim. O Projeto Natação: Inclusão social dos jovens do entorno do Campus
Parnamirim teve a duração de 07 (sete) meses e foi destinada a comunidade externa e aos
alunos da referida Instituição. A organização didática, bem como a estruturação e
organização das turmas, se deu da seguinte forma: 02 (duas) no turno vespertino, composta
por crianças e adolescentes, e 01 (uma) no noturno, com adolescentes e adultos, totalizando
03 (três) turmas. As atividades eram realizadas duas vezes por semana, com duração de 01
(uma) hora/aula por dia. A repercussão desse Projeto tomou uma dimensão muito maior do
que se esperava, superando, assim, as expectativas e, por isso, foi aberta uma exceção de
um horário no turno noturno, para a inserção de pais e/ou responsáveis dos jovens
participantes do Projeto. As turmas eram compostas por 20 (vinte) participantes de ambos
os sexos. Os beneficiários, preferencialmente, foram alunos das escolas da rede pública de
ensino do Município de Parnamirim, porém não foi descartada a participação de alunos da
rede privada de ensino. No total, foram realizados 68 (sessenta e oito) aulas práticas,
durante as quais, os alunos puderam desenvolver o nado craw, costa, peito, as saídas e as
viradas dos referidos nados. O Projeto Natação: Inclusão social dos jovens do entorno do
Campus Parnamirim foi uma forma encontrada para ampliar o acesso da população de
Parnamirim à natação, contribuindo para a promoção da saúde e da inclusão social dos
beneficiários.
PALAVRAS-CHAVE: Natação, Inclusão, Saúde, Social, Cidadã.

INTRODUÇÃO
Um Projeto de inclusão social, para ser bem-sucedido, deve-se sistematizar situações de
ensino e aprendizagem que garantem às crianças e jovens o acesso a conhecimentos do
cotidiano, para atingir o pleno desenvolvimento da cidadania de seus participantes. Diante
desse contexto, buscamos subsídios no Estatuto da Criança e do Adolescente cujo Capítulo
II – Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, e cujo Art. 16 prevê que o direito à
liberdade compreende brincar, praticar esportes e divertir-se, determinando o princípio da
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inclusão, não havendo qualquer tipo de discriminação, garantindo a igualdade na prática
esportiva.
No Brasil, o esporte é um direito reconhecido por lei. Entretanto, nem todas as crianças e
os adolescentes têm acesso a ele, lamentavelmente, apenas uma em cada três escolas de
ensino fundamental do País possuem quadras esportivas. Nas regiões Norte e Nordeste,
essa relação é ainda menor: só uma em cada dez escolas tem o equipamento.
A prática regular de esportes é considerada uma das formas mais eficientes de se promover
a saúde e de inclusão social da população em geral (crianças, adolescentes e idosos). A
água é um bom atrativo para as pessoas que se encantam e usufruem de rio, mar, lagoa ou
piscina. Dessa forma, a natação é considerada, entre os esportes, o mais completo, pois
qualquer pessoa, independentemente do nível social, idade ou aptidão física, pode fazer
natação sem problemas, uma vez que a água é um meio muito benéfico para o corpo:
relaxante, sem efeitos agressivos, favorecendo as funções orgânicas.
A natação reduz o risco de problemas cardiovasculares, reduz a frequência cardíaca e
estimula a circulação sanguínea, melhora o sistema respiratório e fortalece as articulações,
pois os músculos aumentam de tamanho e protegem mais eficazmente os tendões e
ligamentos. A prática dessa modalidade pode aumentar o bem-estar e a autoestima. Os
nadadores sentem-se mais independentes e seguros. No caso da natação, a esses benefícios
acrescenta-se o fato de a água permitir uma liberdade de movimentos que o trabalho a seco
não proporciona. Isso facilita o relaxamento mental, reduz a dor e o risco de lesões. Por
fim, a prática da natação promove a disciplina e o foco, contribuindo significativamente
para reduzir a violência urbana entre os jovens, melhora o desempenho escolar e a
qualidade de vida dos praticantes.
Como sabemos, a familiaridade com o meio aquático é uma questão que se caracteriza
como de utilidade pública, pois muitos afogamentos com vítimas fatais poderiam ser
evitados com o domínio da técnica da natação. Esse Projeto foi uma forma encontrada para
impactar o acesso à natação na cidade de Parnamirim, onde se localiza o Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Dessa forma,
pretendeu promover a saúde e melhorar a questão da inclusão social dos participantes.
Tendo como objetivo desenvolver ações esportivas e educativas para crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade social promovendo a melhoria da saúde
psicofísica e social dos jovens que vivem no entorno do IFRN Campus Parnamirim.
Observou-se que ações dessa natureza são cada vez mais necessários, pois contribuem
também para amenizar a violência urbana, já que os índices da cidade de Parnamirim têm
aumentado significativamente, figurando-se como uma das cidades mais violentas do
Estado do Rio Grande do Norte (RN) e do Brasil e, se destacando, negativamente, entre as
mais violentas do planeta. A sociedade está buscando uma forma de diminuir essa
violência generalizada, dessa forma o esporte é um grande potencializador de
possibilidades educacionais para uma vida cidadã, a fim de ampliar as oportunidades de
vida digna, de vida ética e de boa qualidade de vida.
Vale ressaltar que esse Projeto já se encontra em sua segunda edição, devido ao sucesso de
sua realização no ano de 2015, a demanda da comunidade tem aumentado, demonstrando o
êxito da parceria.
METODOLOGIA
O Projeto Natação: Inclusão social dos jovens do entorno do Campus Parnamirim teve a
duração de 07 (sete) meses e destinou-se à comunidade externa e aos próprios alunos dessa
Instituição de ensino. A organização didática, bem como a estruturação e organização das
turmas, se deu da seguinte forma: 02 (duas) no turno vespertino, composta por crianças e
adolescentes, e 01 (uma) no noturno, com adolescentes e adultos, totalizando 03 (três)
turmas. As atividades eram realizadas duas vezes por semana, com duração de 01 (uma)
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hora/aula por dia. A repercussão tomou uma dimensão muito maior do que se esperava
sendo assim superadas as expectativas e, portanto, foi aberta uma exceção para a inclusão
de um horário no noturno, para a inserção de pais e/ou responsáveis dos jovens
participantes do Projeto.
As turmas eram compostas por 20 (vinte) participantes entre crianças e adolescentes de
ambos os sexos, com faixa etária entre 12 e 16 anos, participantes, preferencialmente das
escolas da rede pública de ensino do Município de Parnamirim, porém não descartamos a
participação de alunos da rede privada de ensino e do próprio Instituto. As atividades eram
realizadas 02 (duas) vezes por semana.
A metodologia utilizada no Projeto foi principalmente de encontros práticos, bem como
método parcial de treinamento como estratégia de ensino e o método global, conhecido
como sintético-analítico. O ensino pela ludicidade e criatividade também foi valorizado
como estratégia no processo para o ensino da natação. E, por fim, o método utilizado foi o
"Por Comandos", segundo o qual, o professor prescreve as séries de exercícios nas sessões
de treinamentos. Adotou-se também o método “concepções de aulas abertas”. Esses
métodos tiveram como foco integrar os adolescentes numa prática saudável do esporte,
diminuindo a agressividade, o sedentarismo e a obesidade, promovendo a saúde psicofísica
e social.
RESULTADOS ALCANÇADOS
O Projeto foi acompanhado sistematicamente nos vários módulos de sua realização. Para
acompanhar na totalidade, tivemos a participação de 02 (dois) bolsistas, os quais tiveram
as seguintes atribuições: auxiliaram na divulgação; auxiliaram na organização e efetivação
das aulas e outros eventos que aconteceram durante a vigência do mesmo; realizaram as
inscrições dos participantes; registraram a frequência. Esta última atribuição foi o principal
instrumento de controle, de acompanhamento dos beneficiários, registramos, inclusive,
através de fotos e vídeos, facilitando os relatórios e as publicações; auxiliaram na
organização e efetivação das aulas e outros eventos que aconteceram durante a vigência do
Projeto.
Foram ministradas em média 68 (sessenta e oito) aulas práticas, atendendo uma média de
60 (sessenta) alunos na faixa etária entre 13 e 16 anos nas turmas de Natação. Todas as
aulas aconteceram no Campus Parnamirim. Os alunos puderam desenvolver o nado craw,
costa, peito, as saídas e viradas dos referidos nados. Como foi muito bem aceito também
pelos pais, houve uma solicitação dos mesmos para a inclusão de mais uma turma, nesse
caso, paralela a dos alunos, no turno noturno (18h às 19h). Em todos esses aspectos
tivemos bastante êxito.
CONCLUSÃO
Concluímos que o Projeto Natação: Inclusão social dos jovens do entorno do Campus
Parnamirim foi muito bem aceito pela comunidade externa e bem-sucedido por
proporcionar o acesso à natação na Cidade de Parnamirim, onde se localiza o IFRN.
Durante o desenvolvimento do referido Projeto, foi possível identificar os benefícios tanto
no aspecto fisiológico quanto psicológico, propiciando aos participantes o
desenvolvimento de habilidades motoras e funcionais que irão contribuir para a melhor
realização das atividades da vida diária.
Ao término, todos os participantes já conseguiam nadar o estilo Crawl tecnicamente
correto, coordenando pernada, braçada e respiração frontal e lateral. Também tiveram o
aprendizado dos estilos nado costa bastante adiantado. Iniciamos o nado peito, com
braçadas e pernadas, além das saídas e viradas dos referidos nados.
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Assim, acreditamos que o envolvimento dos participantes nas aulas permitiu aos benefícios
não só para a sua melhoria física como também para questão social, auxiliando assim no
enfrentamento das barreiras pessoais, contribuindo para uma melhoria na qualidade dos
envolvidos no Projeto.
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HIDROGINÁSTICA PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS
SERVIDORES DO IFRN CAMPUS PAU DOS FERROS E COMUNIDADE
LOCAL.
A. V. L. Silva¹; A. D. L. Leite²; I. M. Sampaio³; M. A. Souza4 e R. A. Nunes5.
1,2,3,4,5
IFRN – Campus Pau dos Ferros
ÁREA TEMÁTICA: Saúde

RESUMO
O presente projeto de extensão propõe a prestação de serviços em saúde, tendo como principal ação,
a promoção de aulas de hidroginástica, visando à melhoria da qualidade de vida dos servidores do
IFRN campus Pau dos Ferros e da comunidade local. O projeto tem como objetivo geral, oportunizar
aos servidores do IFRN campus Pau dos Ferros e comunidade local o acesso a pratica da atividade
física aquática, com intuito de minimizar os efeitos do sedentarismo, bem como, promover momentos
de reflexão acerca da importância da prática contínua da atividade física e seus benefícios para a
promoção da saúde. As aulas de hidroginástica são realizadas no período da manhã com duração de
50 minutos, numa periodicidade de três dias na semana. A avaliação e o monitoramento acontece de
forma diagnóstica e continua com a utilização dos seguintes instrumento: Folha de frequência,
avaliação física e história de vida.
Os resultados alcançados estão pautados nas metas e atividades planejadas, que na fase atual de
execução, conta com 100% das inscrições efetivadas contemplando em sua totalidade o atendimento
a comunidade de Pau dos Ferros e cidades vizinhas. A participação nas aulas de hidroginástica
apresenta-se com 95% de frequência dos alunos matriculados. Os resultados da avalição física inicial
apontam que a maioria (41%) apresentam risco de desenvolver problemas metabólicos e indicam que
a predominância (74%) dos alunos e alunas participantes do projeto buscam melhoria na qualidade
de vida.

PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de vida,
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INTRODUÇÃO

Na sociedade atual, a atividade física tem importância fundamental na promoção da qualidade de vida
dos indivíduos, nossa civilização altamente mecanizada dispensa o homem de qualquer trabalho físico
inclusive da própria locomoção. Tendo em vista as inúmeras doenças causadas pela inatividade física,
o presente projeto pretende minimizar os efeitos do sedentarismo através de exercício físicos
aquáticos, atividades estas, que associadas a uma um estilo de vida saudável favorecem de forma
positiva na melhoria da qualidade de vida do praticante tornando mais ativo e menos susceptível as
doenças da modernidade. A pratica continua da hidroginástica promove diversos benefícios tais
como; Autonomia funcional das pessoas portadoras de doenças crônicas (artrite, artrose e
osteoporose), Melhoria do humor das pessoas acometidas de fibromialgia, ansiedade, stress e
depressão, saúde óssea, aumento do flexibilidade, condicionamento cardiovascular, controle da
pressão arterial, diminuição do percentual de gordura corporal, com redução de 400 a 700 caloria por
aula, socialização, relaxamento, fortalecimento muscular entre outros benefício. Sendo assim a
hidroginástica representar um possibilidade interessantes no que tange à prática de atividades físicas
como coadjuvantes no processo de bem-estar e melhoria da qualidade de vida como um todo. Na
realidade do IFRN - campus Pau dos Ferros, o projeto de hidroginástica busca facilitar o acesso da
comunidade local e aos servidores a prestação desse serviço em saúde, contribuindo assim para
fortalecimento da palavra extensão que remete à prolongamento, ou seja, romper os limites dos muros
institucionais em dois sentidos – de dentro para fora e de fora para dentro, em um movimento de ida
e vinda de saberes.
De acordo com Nahas (2001), no atual contexto das sociedades contemporâneas o estilo de vida ativo,
hábitos saudáveis e a atividade física, podem, cada vez mais, representar fatores decisivos de
qualidade de vida e sensação de bem-estar, entendendo que há múltiplos fatores intervenientes e
determinantes na qualidade de vida da população tais como; satisfação no trabalho, prazer, relações
familiares entre outros, numa combinação que caracteriza os níveis qualitativos em que vive o homem
contemporâneo. Parece ser fato consumado a ideia de que a vida moderna tende a ser pouco saudável,
uma vez que provoca stress, estafa, alimentação inadequada e a não regularidade na prática de
exercícios físicos. Com todos esses fatores mencionados, a qualidade de vida da população fica
bastante abalada, tanto em nível físico quanto psicológico.
Compreendendo que a promoção da saúde deve ocorrer por meio de ações de educação em saúde, se
faz necessário contemplar momentos de diálogos coletivos, com o propósito de construir seres críticos
e emancipados, capazes de promover mudanças de hábitos de forma consciente. Segundo a concepção
de educação de Freire (2004), as abordagens pedagógicas estabelecem que a ação educativa deve
proceder na ampliação da consciência, na aquisição de habilidades e na mudança de atitude, de forma
que o cidadão participe criticamente da sociedade, consciente de seus direitos individuais e coletivos,
tornando-se um sujeito crítico e emancipado.
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O objetivo geral do projeto é prestar serviço de saúde os servidores do IFRN campus Pau dos Ferros
e comunidade local, através da pratica de exercícios físicos regulares de forma sistematiza e orientada,
na tentativa de minimizar os efeitos do sedentarismo, contribuindo para melhoria das relações
interpessoais, bem como, no controle do peso corporal; aumento dos níveis das capacidades físicas e
alívio do estresse, proporcionando assim, um melhor desempenho das atividades diárias e
favorecendo a melhoria qualidade de vida dos participantes. Dessa forma o projeto consolida um dos
princípios da política de extensão, que é a realização de práticas emancipatórias, instigadoras da
formação de sujeitos autônomos e de seres de direitos sociais (cidadãos ativos, responsáveis e
partícipes).

METODOLOGIA

Para a execução do projeto seguiremos as seguintes etapas:
1ª etapa: Ampla divulgação da atividade proposta, através da mídia escrita e virtual.
2ª etapa: Abertura do período de inscrição com oferta de uma turma, limitado o número de 40 alunos.
3ª etapa: Avaliação médica/atestado do cardiologista, para que seja atestada sua aptidão para a
atividade.
4ª etapa: Avaliação física (Anamnese, composição corporal, autonomia funcional e solicitação dos
exames laboratoriais)
5ª etapa: Vivencia prática de aulas de hidroginástica com periodicidade de três vezes na semana com
duração de 50 minutos, durante um período de 6 meses.
6ª etapa: Análise dos dados coletados para produções de trabalhos científicos que serão submetidos a
eventos de abrangência local, regional, nacional e internacional.
RESULTADOS ALCANÇADOS

Os resultados alcançados estão pautados nas metas e atividades planejadas, que na fase atual de
execução, conta com 100% das inscrições efetivadas contemplando em sua totalidade o atendimento
a comunidade de Pau dos Ferros e cidades vizinhas. Os resultados da avalição física inicial apontam
que a maioria (41%) apresentam risco de desenvolver problemas metabólicos e indicam que a
predominância (74%) dos alunos e alunas participantes do projeto buscam melhoria na qualidade de
vida. e indicam que a predominância (74%) dos alunos e alunas participantes do projeto buscam
melhoria na qualidade de vida.
A seguir, apresentam-se os resultados obtidos por meio de 01 (uma) Imagens considerando a
efetivação das inscrições e participação nas aulas do projeto e 02 (dois) gráficos representando os
resultados da avalição física inicial.
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Imagem 01- Efetivação de 100% da inscrições previstas.

Gráfico 01- Índice de risco para desenvolver complicações metabólicas.
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Gráfico 02- Fator motivante para participação no projeto

Esperamos que até o final da execução do projetos possamos cumprir todas as atividades previstas e
possamos principalmente, despertar nos participantes o habito da pratica regular de atividade física,
perspectivando a melhoria da qualidade de vida dos servidores do campus Pau dos Ferros e da
comunidade local.
Pretendemos divulgar ações deste projeto no site do IFRN, mídia local e regional além de construir
artigos que possam ser aprovados em eventos científicos nacionais e internacionais, divulgando o
IFRN como instituição responsável socialmente e atenta às necessidades de seus servidores e
comunidade local.
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CORPOS EM MOVIMENTO: POR UMA VIDA QUE SE REINVENTA
L. M. F. Silva1; C. E. L. Silva2; A. L. R. Frazão3; S. N. Teixeira4; D. C. S. Netto5
E-mail: silva.liege@ifrn.edu.br1; Lopes.carlos@ifrn.edu.br2;abraao.lincoln@ifrn.edu.br3;
shirlanio.nascimento@academico.ifrn.edu.br4; neto.sousa@academico.ifrn.edu.br5.

RESUMO
O projeto de extensão CORPOS EM MOVIMENTO: POR
UMA VIDA QUE SE REINVENTA prevê de práticas
corporais para comunidade do bairro onde está
localizado o IFRN-Macau através de diferentes ações:
orientação, acompanhamento e avaliação dos
participantes, no intuito de fomentar os princípios da
cidadania, da inclusão, do lazer, do bem estar e da
participação social. De caráter sócio-educacional e teor
multicultural envolvendo o IFRN e a comunidade local
durante o ano de 2016, utilizar-se das técnicas

corporais como recurso metodológico no sentido de
possibilitar diferentes maneiras de usos do corpo, tais
como: caminhada, hidroginástica, jump, dança e
ginástica. As atividades previstas serão vinculadas aos
anseios da comunidade. O público alvo inclui a
comunidade externa com faixa etária entre 30 e 60
anos residentes às margens do IFRN, viabilizando assim,
oportunidades de realização de práticas corporais
aliadas, ao prazer com o corpo, ao sentir-se bem, ao
lazer e a interação social.

PALAVRAS-CHAVE: Corpo, movimento, saúde, lazer, interação social.

BODIES IN MOTION: FOR A LIFE THAT REINVENTS

ABSTRACT
The extension project BODIES IN MOTION: FOR A LIFE
THAT REINVENTS provides for corporal practices for
neighborhood community is located where the IFRNMacau through different actions: guidance, monitoring
and evaluation of the participants in order to promote the
principles of citizenship , inclusion, leisure, well being and
social participation. Socio-educational character and
multicultural content involving IFRN and the local
community during the year 2016, we used the body

techniques as a methodological resource in order to
enable different ways of body uses, such as: hiking, water
aerobics, jump, dance and gymnastics. The planned
activities will be linked to community desires. The target
audience includes the external community aged between
30 and 60 years of age to IFRN the banks, thus enabling,
development opportunities combined body practices,
pleasure with the body, to feel good, leisure and social
interaction .

KEYWORDS: Body, movement, health, leisure, social interaction.
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1. INTRODUÇÃO
O projeto de extensão CORPOS EM MOVIMENTO: POR UMA VIDA QUE SE REINVENTA afinase com a perspectiva do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia em construir espaços
extensionistas em que os docentes, discentes e colaboradores possam dar continuidade ao processo
de ensino, formação e projetos sociais, que articule, portanto, a extensão ao ensino e a pesquisa.
CORPOS EM MOVIMENTO: POR UMA VIDA QUE SE REINVENTA, nome que intitula o projeto
constitui-se como uma junção de duas frases, as quais estão diretamente relacionadas à vivência
corporal, a construção coletiva, bem como a relevância social e cultural que as práticas corporais
sob o ponto de vista do lazer, exercem na vida dos indivíduos.
Promovemos diferentes vivências corporais para comunidade do bairro onde está localizado
o IFRN Macau, no intuito de fomentar os princípios da cidadania, da inclusão, do lazer, do bem estar
e da participação social.
O lazer visto num panorama mais amplo, de modo a se verificar e analisar as diversas
possibilidades e interesses populacional, pode atuar tanto no sentido de superação de conflitos
como também de estabelecer aproximações com a natureza, as relações interpessoais, inserção de
valores éticos e morais, e ainda, a transformação da realidade local.
Compreende-se aqui, as práticas corporais enquanto um das manifestações de lazer ser
vislumbradas como possibilidade de abrir espaço para a atenção ao corpo, os cuidados com a saúde
e, ao mesmo tempo, como afirma Mendes e Melo (2010, p.25): “Permitir uma ligação à ação
humana pública e coletiva, sem se pautar pela busca de um padrão ideal de corpo e de saúde.”
Ao compreendermos um lazer como um direito, uma necessidade humana e uma
manifestação cultural, que pode estar presente em diversos momentos do cotidiano, seja em
situações individuais seja nas relações sociais, dirigimo-nos para os moradores do município de
Macau-RN, a partir de intervenções que propiciem a vivência de práticas corporais que permitam
ao corpo se expressar livremente, vivenciar diferentes sensações, se reinventar e descobrir a alegria
de “se-movimentar” (SILVA E DAMIANI, 2005).

Como acrescentam as autoras citadas:

[...] as práticas corporais representam uma possibilidade fundamental para a educação, o
lazer e para a manutenção da saúde. Mais do que isso, possibilitam o desenvolvimento da
condição de humanidade, dado que o gênero humano, mais do que a espécie humana,
permanece constituindo-se a partir de um conjunto de experiências que se constroem no
corpo, a partir do corpo e por meio do corpo (SILVA E DAMIANI, 2005, p. 22).

A partir destas referências, considera-se nesse projeto as práticas corporais para podermos
propiciar o movimento do corpo, a vida social, a cultura, a expressividade corporal e o lazer por
meio das sensações e dos sentidos sugerido por elas.
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Além disso, pretende-se da continuidade ao projeto “Mexa-se com o IF”, iniciado em 2014,
após observação de um grupo de caminhantes nas adjacências do campus do IFRN-Macau, os quais
realizavam suas atividades sem nenhuma orientação e/ou acompanhamento, tampouco sem
nenhuma reflexão desta práticas corporais, dentre outras enquanto manifestação de lazer.
Em virtude do exposto, e em consonância com a política adotada pelo IFRN, de compromisso
social de promover a integração com a comunidade, bem como na fomentação do seu
desenvolvimento sócio-educativa e acesso ao lazer para essa população, o referido projeto se
caracteriza como um investimento social capaz de intervir na realidade local, na consciência
corporal de cada participante.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Vivemos numa época em que a sociedade enaltece os pressupostos racionalistas, atribuindo
um valor supremo às atividades produtivas em detrimento das atividades lúdicas. Além disso, é
possível encontrar múltiplos sentidos sobre a compreensão do lazer, que vai desde seu
entendimento como mero divertimento, opondo-se ao mundo do trabalho, até sua compreensão
como uma necessidade humana e manifestação cultural.
Todavia, cabe ressaltar que o acesso ao lazer é um dos direitos do cidadão garantido pela
Constituição Brasileira, no Capítulo II dos Direitos Sociais, conforme vemos no Art.6º: “São direitos
sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 26, de 2000).
Apesar desse direito assegurado, a dificuldade em serem efetivadas políticas de lazer na
atualidade, de acordo com Baranowski-Pinto e Gomes (2008), consiste na falta de reflexões mais
profundas a respeito da temática, bem como da falta de articulação entre os setores públicos
nacionais, que divididos por hierarquias atuam isolando um trabalho que deve ser direcionado para
a população.
Diante disso, a articulação entre a população e as instituições públicas podem contribuir de
maneira significativa para inclusão de manifestações do lazer em comunidades mais carentes, como
as do município de Macau, no que diz respeito aos direitos sociais e manifestações voltadas para o
lazer e para a qualidade de vida da referida comunidade.
Conforme Mendes, Maia e Oliveira (2007) as atividades de lazer podem colaborar para
despertar o impulso lúdico que fica adormecido nos jovens e adultos, pois a infância que está
trancada dentro de nós pode emergir a qualquer momento, basta algo significativo acontecer.
Assim, cabe ressaltar que as manifestações de lazer ao propiciar o lúdico não se restringem
às brincadeiras infantis, mas a qualquer situação em que seja possível ao corpo se expressar, por
meio de desafios, de vivências e de momentos nos quais possam ser expressadas divertimento,
alegria, prazer, mesmo que haja momentos de tensão e conflito.
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A caminhada, a hidroginástica, o jump, a dança e a ginástica enquanto práticas corporais
permitem não somente a vivência do lúdico impulsionada por momentos de lazer, mais do que isso:
um encontro das limitações da sensibilidade e da razão, sem que uma sobreponha a outra.
Ora, conforme já exposto, as instituições públicas enquanto setores mediadores entre a
população e o poder público, entre a vida pessoal e social, devem torna-se mais acessíveis à
comunidade em geral, de forma que vivências dentro da temática do lazer, por exemplo, muitas
vezes realizadas em locais inadequados pelas redondezas das cidades e sem orientações de
profissionais adequados, sejam formalizadas do ponto de vista dos interesses sociais, e sobretudo,
corporais.
Nesse contexto, ressaltamos ser essencial a vivencia de diferentes práticas, que sejam
escolhidas a partir da articulação entre os professores e a comunidade local visando à formação de
valores e a autonomia de todos os envolvidos no projeto. Tendo em vista que, diferentes técnicas
corporais podem contribuir para uma educação que favoreça ao corpo que se movimenta, se
reinventar continuamente.

3. METODOLOGIA
Partindo da concepção de técnicas corporais, enquanto “as maneiras pelas quais os homens,
de sociedade a sociedade, de uma forma tradicional, sabem servir-se de seu corpo” (MAUSS, 2003,
p. 401). O projeto tem como público alvo a comunidade externa que reside às margens do IFRN,
tendo como referência as percepções dos sujeitos e suas experiências corporais, tendo em vista que
a realização das práticas corporais não se reduzem à orientação médica ou pedagógica, à pressão
midiática, mas aliado a isso, ao prazer com o corpo, o sentir-se bem, e o conviver com outras
pessoas.
Diante disso, o projeto tem ocorrido desde o mês de Junho do corrente ano, desenvolvendo
suas atividades dentro das dependências do IFRN – Macau, bem como, nas redondezas do mesmo,
com uma frequência de duas vezes por semana (segunda-feira e quinta-feira), compreendendo as
seguintes práticas corporais: caminhada, hidroginástica, jump, dança e ginástica.
Totalizando uma frequência média de 40 pessoas, as aulas acontecem nas segundas e
quintas-feiras, no horário das 16:30 as 17:30h.
Inicialmente aplicamos um questionário diagnóstico, afim de perceber se as práticas
corporais definidas para o projeto atendiam os anseios da comunidade. Em seguida, aplicamos uma
outra avaliação, antropométrica e uma avaliação funcional, a fim de traçar o perfil dos praticantes
e possibilitar a prescrição e acompanhamento no projeto.
Salientamos que, as avaliações periódicas seguirão a cada 2 meses até o final do projeto.
Durante o projeto os bolsistas, juntamente com os demais membros do projeto têm alimentado o
blog já existente sobre saúde, qualidade de vida e lazer com o cronograma das atividades, dicas e
orientações aos participantes e demais interessados.
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Além disso, pretendemos a realização de palestras sobre lazer, saúde e qualidade de vida,
com o intuito de ampliar o conhecimento dos participantes acerca da relação desses
termos/conceitos, na visão de que o lazer é necessidade humana e um direito constitucional.
No encerramento do projeto, faremos uma grande caminhada pelo bairro, onde os
participantes terão direito de convidar amigos, parentes e conhecidos. Nessa ocasião os
participantes entregarão panfletos com informações sobre os benefícios adquiridos com o projeto
e motivando outros a adoção do estilo de vida ativo.
Os alunos/bolsistas estão engajados nas atividades desenvolvidas ao longo do projeto, como
na sensibilização, elaboração de software para captação, armazenamento, montagem de programas
semanais, auxílio nas avaliações físicas, bem como na criação e alimentação do blog sobre saúde e
qualidade de vida, além de auxílio nas aulas semanais, controle de frequência dos participantes e
distribuição de materiais para as aulas.

4. RESULTADOS ESPERADOS E DISSEMINAÇÃO DO PROJETO
A partir desse projeto, pretendemos apontar elementos que possam auxiliar demais projetos
que tem como ponto de partida a vivência de práticas corporais em que os princípios da cidadania,
da inclusão, do lazer, do bem estar e da participação social estejam presentes, sobretudo, em
comunidades com as circunvizinhanças de Macau que apresentem dificuldades no acesso a essas
atividades.
Para tanto, como síntese das ações que almejamos neste projeto, e como contribuição para
os avanços na perspectiva do Lazer, da Saúde e da Educação Física, apresentamos os seguintes
pontos:










Melhoria na interação social entre os participantes, através da formação de grupos de
caminhada orientada, desenvolvida em diversos locais como praças, pista de atletismo do
campus IFRN-Macau e ruas da comunidade, bem como encontros que abarquem a ocupação
do tempo ocioso dos participantes;
Melhoria dos componentes físicas inerentes a saúde, tais como: força muscular, resistências
cardiorrespiratória e muscular, flexibilidade e composição corporal, através da diminuição
do sedentarismo, por meio de uma periodização de práticas corporais;
Diálogos durante algumas práticas corporais para uma compreensão do lazer enquanto
como fenômeno cultural e direito constitucional, para que os participantes possam pleitear
por políticas públicas e colaborar com as suas implantações;
Realização de palestras sobre lazer, saúde e qualidade de vida, possibilitando que os
participantes desmistifiquem a ideia de que a vivencia de lazer é fenômeno cultural de
determinada comunidade ou faixa etária;
Manutenção do blog sobre saúde, qualidade de vida e lazer, com espaço de debates, dicas e
orientações, o qual servirá também de canal para divulgação do projeto na rede mundial de
computadores, acessível a todos;
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Elaboração de folder informativo para ser distribuído comunidade, como meio de divulgação
sobre o projeto, bem como reflexão sobre a significação das práticas corporais no cotidiano;
Divulgação na página do IFRN- Macau do cronograma de atividades durante o período em
que será desenvolvido, bem como da síntese e final do mesmo;
Relatório dos resultados e divulgação junto ao IFRN e à secretária de esporte e lazer do
município de Macau;
Elaboração de artigos científicos à serem apresentados em eventos e/ou periódicos sobre
saúde, qualidade de vida e lazer.

Durante a realização do projeto e em nossas andanças pela comunidades, ressaltamos a
urgência de maiores investimentos públicos em melhorias no acesso a práticas corporais, para que
a saúde e o lazer não sejam, conforme citado, considerados direito apenas no texto constitucional.
Além disso, abrir espaços para que os sujeitos se tornem protagonistas nas escolhas das atividades,
dos locais de instalação de equipamentos, dentre outros é uma tarefa significativa na inserção de
práticas corporais a população. Isso somente se torna possível a partir do reconhecimento da
necessidade primordial de escutar os anseios da comunidade, a ponto de suas vidas serem
reinventadas pelo corpo em movimento.
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TREINAMENTO DE EQUILIBRIO POSTURAL MULTIFACETADAS EM
IDOSOS: AÇÕES, FACTÍVEIS NO IFRN - CAMPUS MOSSORÓ.

1

V. J. A Ferreira1; M. M de Mesquita2 e T. T. O. S da Fonsêca 3
IFRN – Campus Mossoró; 2 IFRN – Campus Mossoró; 3 IFRN – Campus Mossoró
ÁREA TEMÁTICA: Saúde

RESUMO
O projeto tem como intuito promover uma melhoria na vida dos participantes, através de uma
atividade física multifacetadas e equilibrada, com diversos exercícios promovidos no decorrer do
programa. Pautou-se em outros projetos que tinham o mesmo interesse, que é o de melhorar o
equilíbrio postural e a qualidade de vida de idosos sedentários para que tenham um envelhecimento
de qualidade e com saúde. Este está sendo desenvolvido no próprio Campus do IFRN (Mossoró),
utilizando dependências da instituição, tais como a ATI (academia da terceira idade), a quadra de
esporte, o campo de futebol, o centro de convivência e a piscina, contando com a participação de
alunos, professores de Educação Física, além de outros parceiros (enfermeira, médico, assistente
social, agente de saúde e psicóloga). O público alvo do projeto é constituído por idosos oriundos do
bairro do entorno do IFRN e que são vinculados ao posto de saúde da comunidade. De maneira
geral, o projeto consta de diversas atividades, com um cronograma definido em conjunto com a
equipe e seus participantes, de acordo com a disponibilidade e a capacidade física de cada um.
PALAVRAS-CHAVE: Idosos; capacidade física; projeto.

INTRODUÇÃO
O envelhecimento da população é um fenômeno mundial que vem ocorrendo com rapidez. É
entendido como um processo que provoca alterações em vários sistemas corporais, causando
limitações visuais, auditivas, motoras e intelectuais, além de um conjunto de doenças crônicas.
Essas disfunções levam à diminuição da saúde geral e, em diversos graus, à redução da capacidade
funcional, desencadeando a dependência nas atividades diárias (ASSIS et al., 2014). Desta maneira,
o presente projeto preconiza fornecer subsídios para o seguinte problema: As atividades realizadas
no projeto de extensão do IFRN campus Mossoró, proporcionará a melhora do equilíbrio e da
qualidade de vida dos idosos resultando na prevenção de quedas e promoção à saúde por meio de
independência funcional da população idosa.
METODOLOGIA
Para se desenvolver este projeto, são utilizadas várias dependências do IFRN - Campus
Mossoró, como o Centro de Convivência, a sala de Educação Física, o campo de futebol, o ginásio,
a piscina e a ATI. O projeto destina-se a idosos que residem no bairro onde está situado o IFRN –
Campus Mossoró e é desenvolvido através de encontros que ocorrem duas vezes por semana no
próprio Campus, visando à pratica equilibrada e consciente de exercícios físicos, com a presença e a
orientação de professores de Educação Física, de alunos que participam do projeto – tanto bolsistas
de pesquisa e extensão quanto voluntários – além de outros participantes voluntários, como os
médicos que acompanham os idosos e os(as) enfermeiros(as). Os encontros acontecem às terças e
quintas, em forma de rodízio, nos mais diversos locais (ATI, ginásio, campo de futebol, piscina,
centro de convivência, salas de projeções), com as mais diversas atividades.
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RESULTADOS ESPERADOS
Após a análise dos dados e principalmente dos resultados, acredita-se que o projeto se
encaminha na direção correta e, aperfeiçoando-se, reúne as condições para alcançar os objetivos
propostos.
Com a participação integral dos idosos e a dedicação e a interação dos demais participantes do
projeto, as atividades serão concluídas no período proposto, sem atrasos, com os resultados
esperados e ainda com a satisfação de se ter um projeto que contou com a dedicação e a ajuda de
diversos outros profissionais, trazendo assim uma gama de benefícios para a vida de todos os
participantes e ainda aumentando a aprendizagem e a capacidade de todos os colaboradores
(professores, orientadores, médicos (as), alunos (as), enfermeiros (as), dentre outros colaboradores).
Já sua disseminação acontecerá através de apresentação de trabalhos científicos em
congressos, encontros nacionais e internacionais, seminários, palestras, reuniões entre o IFRN e na
unidade de saúde no a qual pertencem os idosos, como também a divulgação através da Secretaria
Municipal de Saúde da cidade de Mossoró.

Idosos realizando exercícios na academia da terceira idade do IFRN - Campus Mossoró.

Idosos realizando exercícios com o uso de faixa elástica.

Roda de interação social e conversação.

Idosos na piscina do IFRN – Campus Mossoró realizando exercícios com auxílio dos bolsistas e a coordenadora do projeto.
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RELATOS DE EXPERIÊNCIAS DO PROJETO DE EXTENSÃO SAÚDE E
CIDADANIA NA MELHOR IDADE – PROEX-IFRN

1

E. O. Evaristo1; N. F. Silva
IFRN –Natal Central; 2 IFRN – Campus Parnamirim
ÁREA TEMÁTICA: (Saúde; e Educação)

RESUMO
O presente trabalho de extensão aborda a questão do processo de envelhecimento humano e
as tendências futuras associadas às necessidades de reordenação das políticas públicas voltadas a
promoção da qualidade de vida do idoso. Demonstra as ações realizadas no projeto de extensão
Saúde e cidadania na Melhor Idade da vinculado a PROEX-CNAT-IFRN, o qual oferece diversas
atividades voltadas ao público idoso, tais como: Arte Educação, Dança, Francês, Ginástica, Hidroginástica,
Inclusão Digital, Karatê, Musculação, Natação, Pilates e Psicologia, com o intuito de promover o bem estar
social, cultural e educacional dos seus participantes. Explana as metodologias de execução e os resultados
alcançados.
PALAVRAS-CHAVE: Prática de atividades físicas na terceira idade, promoção da qualidade de vida na
melhor idade, saúde e cidadania na melhor idade.

INTRODUÇÃO
A questão do envelhecimento é um processo inerente ao ser humano, todos nós vamos
envelhecer um dia, no entanto é necessário o despertar da conscientização pela busca da qualidade
de vida, adotando hábitos saudáveis.
Nesta perspectiva, Simões (1994, p.16), realiza uma significativa reflexão quando afirma que:
Com o advento da Gerontologia, entendida enquanto estudo dos processos de envelhecimento com
base nos conhecimentos oriundos das ciências biológicas, psicocomportamentais e sociais. [...]. É
possível, através de certas medidas, prever as alterações e transtornos motores e psíquicos que
ocorrem nesta fase da vida.
À luz desta consideração, vislumbrando o campo interdisciplinar da Gerontologia, Doll
(2004) declara que o envelhecimento é uma temática que pode estar presente em quase todas as
ciências. Desta forma, verifica-se, numa perspectiva bio-psico-social, que existem caminhos
estimulantes e motivadores, os quais o idoso pode trilhar e proporcionar para si, com a ajuda das
diversas ciências e da modernidade, uma melhor qualidade de vida.
Recentemente, a “Política Nacional do Idoso”, em seu Artigo 2°, classificou que consideram-se
idosos os indivíduos com idade acima de sessenta anos. Mas essa idade, conforme Simões (1994)
varia de indivíduo para indivíduo, em face de peculiaridades de ordem biológica, psicológica ou
sociológica. A relação entre idade cronológica e o estabelecimento da velhice, depende de fatores
individuais morfológicos, psicológicos, hereditários, culturais, intelectuais e raciais. Quando
afetados por esses fatores, os indivíduos sofrem um decréscimo funcional em seu organismo, fato
que requer adaptações sociais, psicológicas e físicas. (SIMÕES, 1994).
De acordo com Simões (1994), as modificações que ocorrem na velhice afetam a relação do
indivíduo com o meio no qual ele vive, fazendo com que o fator motivacional interfira no ritmo de
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declínio do envelhecimento. Sendo assim, faz-se necessário motivar e manter o idoso ativo com
vivências que possibilitem sua readaptação ao meio ambiente.
Ao elucidar as concepções de envelhecimento e velhice, para Fratczak apud Paschoal (2002, p.27),
“[...] envelhecimento significa um processo, um estágio que é definido de maneiras diferentes,
dependendo do campo de pesquisa e do objeto de interesse.”; e “[...] velhice não é definível por
simples cronologia, senão, pelas condições físicas, funcionais, mentais e de saúde das pessoas
analisadas.” (PASCHOAL, 2002, p.27). Discorrendo sobre as teorias que permeiam o processo de
envelhecimento, Moragas (1997, p.56) destaca a ampla experiência médica de atenção à velhice e a
imensa pesquisa biológica deram origem a inúmeras teorias que tentam explicar o envelhecimento
humano sem que, até o momento, exista uma teoria global sólida. Existem resultados de pesquisas,
certos fatos, quase universais, inúmeras interpretações, mas não uma teoria geral sólida que
explique, globalmente, o fenômeno do envelhecimento humano. Teorizando o processo de
envelhecimento, Vargas (1983) evidencia ” A velhice, na qualidade de fenômeno personalíssimo,
variável no tempo e espaço, é produto de fatores exógenos e endógenos. O envelhecimento, como
um processo biopsíquico de degeneração orgânica, também é resultante do contexto social.
(VARGAS, 1983, p.17)”.
Na conotação de Okuma (1998), o envelhecimento é um processo biológico cujas alterações
determinam mudanças estruturais no corpo, modificando suas funções; no caso do homem, tal
processo assume dimensões que ultrapassam o ciclo biológico, podendo acarretar consequências
sociais e psicológicas. Por conseguinte, para Okuma (1998, p.13), “[...] a complexidade da velhice,
qualidade inserida no processo de envelhecimento, [...] resulta da mútua dependência entre os
aspectos biológicos, psicossociais e socioculturais que interagem no ser humano.”
Por fim, Netto e Borgonovi (2002) afirmam que a existência de numerosos conceitos acerca do
envelhecimento deixa clara, por si só, a dificuldade de entender o processo de envelhecimento.
Contudo, para os autores o envelhecimento caracteriza-se por ser:
[...] um processo dinâmico e progressivo, no qual há modificações morfológicas, fisiológicas,
bioquímicas e psicológicas, que determinam perda progressiva da capacidade de adaptação do
indivíduo ao meio ambiente, ocasionando maior vulnerabilidade e maior incidência de processos
patológicos, que determinam por levá-lo à morte. (NETO e BORGONOVI, 2002, p.44).
O fator do envelhecimento humano, portanto, hoje é uma questão prioritária e que vem
mobilizando a sociedade brasileira, uma vez que as demandas geradas por essa nova realidade
trazem consigo enormes desafios e implicações sociais complexas que já se fazem sentir no
cotidiano das sociedades.
A educação, o acesso a informação e os espaços comunitários voltados para essa faixa etária,
tornam assim, uma via por excelência para amenizar as expressões do preconceito etário e garantir a
continuidade do desenvolvimento daqueles que envelhecem, tendo em vista que estimulam a
socialização e a vivencia de atividades físicas, proporcionam suporte social, promovem a aquisição
de conhecimentos, facilita a expressão das emoções e a troca de experiências, exercendo, desta
forma, uma contribuição para a continuidade dos papéis das pessoas idosas junto à sociedade.
De acordo com o Estatuto do Idoso, cap. V, art. 20, esse tem direito a educação, cultura, esporte,
lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. Já o
Cap. V, art. 21, preconiza que o poder público criará oportunidades de acesso a pessoa idosa, a
educação adequando currículos metodologias e material didático aos programas educacionais a ele
destinados. Nessa conjectura, o projeto de Extensão Saúde e Cidadania na Melhor Idade, vinculado
a PROEX-CNAT-IFRN, oferecem diversas atividades voltadas ao público idoso: Arte Educação,

IV SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | II SECITEX

2798

Dança, Francês, Ginástica, Hidroginástica, Inclusão Digital, Karatê, Musculação, Natação, Pilates e
Psicologia, com o intuito de promover o bem estar social, cultural e educacional dos seus
participantes.
Objetivando oferecer vivências voltatas ao público idoso que resgate, por meio das atividades
físicas e cognitivas ofertadas no Projeto de Extensão, a independência e a autonomia do idoso frente
aos desafios do cotidiano. Contribuir para a melhoria das qualidades físicas do idoso: força,
equilíbrio, agilidade, resistência, flexibilidade, dentre outras, por meio das vivências de e dança,
ginástica, hidroginástica, musculação, natação e pilates. Aprimorar a capacidade de lidar com as
tecnologias digitais por meio da atividade de Novas Tecnologias. Propiciar o acesso ao
conhecimento de uma língua estrangeira, através do estudo da língua francesa. Desenvolver
dinâmicas comportamentais que contribuam para o enfrentamento das dificuldades psisociais
peculiares ao processo de envelhecimento. Tendo como objetivos específicos:
• Contribuir para a melhoria das qualidades físicas do idoso nomeadamente força, equilíbrio,
agilidade, resistência, flexibilidade, agilidade, dentre outras, por meio das vivências físicas
realizadas no Projeto tais como hidroginástica, natação, ginástica, musculação, pilates e
dança.
• Desenvolver a capacidade de lidar com as tecnologias digitais presentes no mundo moderno,
por meio da disciplina designadamente Novas Tecnologias.
• Propiciar o acesso ao conhecimento de uma língua estrangeira, bem como a uma cultura
diferenciada, através do estudo da língua francesa.
• Desenvolver dinâmicas comportamentais que contribuam para o enfrentamento das
dificuldades psisociais peculiares ao processo de envelhecimento
• Disponibilizar situações que contemplem o envolvimento em atividades manuais que
estimulem o imaginário do idoso, por meio da construção de objetos artísticos.
METODOLOGIA
Conforme Neri (2007 p. 22), atualmente o contingente de brasileiros com idade a partir de
60 anos se aproxima de 18 milhões de cidadãos, ou seja, 10% da população do Brasil. Sendo
necessárias políticas públicas que proporcione uma melhor qualidade de vida a essa população
idosa. Nesse contexto, as atividades do Projeto de Extensão Saúde e Cidadania na Melhor Idade
funcionam no IFRN, Campus Natal Central, sendo ministradas de segunda a sexta-feira, no horário
das 07h30min as 12h00min, no prédio térreo do núcleo de Artes. As práticas educativas voltadas à
terceira Idade compreendem: Arte Educação que possui quatro aulas semanais; Dança, duas aulas
semanais, Francês uma aula, Ginástica duas aulas, Hidroginástica três aulas, Inclusão Digital duas
aulas, Karatê duas aulas, Musculação duas aulas, Natação duas aulas, Pilates com duas aulas e
Psicologia com um encontro semanal, assim é elaborado o cronograma de atividades, no qual o
idoso pode participar de todas as atividades, construindo assim um processo de formação didático
pedagógico que abrange e estimula diversas aptidões da pessoa idosa.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Cada atividade proposta possui um objetivo especifico, no caso das atividades da área de
educação física, que busca trabalhar a questão do equilíbrio, o aumento da força muscular, da
agilidade e da coordenação motora do indivíduo.
Já as da área cognitiva, busca estimular o raciocínio lógico, auxiliar na resolução de
conflitos, motivar, ampliar e fortalecer os vínculos interpessoais. Ao final de cada semestre é
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realizada uma pesquisa qualitativa com aplicação de questionários para a realização de fatores
comparativos, sendo constatado uma melhoria significativa na qualidade de vida desses
participantes. As imagens abaixo demonstram as atividades de Arte Educação, Dança, Francês,
Ginástica, Hidroginástica, Inclusão Digital, Interação social, Karatê, Musculação, Natação, Pilates e
Psicologia, respectivamente ministradas no referido projeto de extensão:
Figura 1 – Atividades ministradas no projeto de extensão Saúde e Cidadania na Melhor
idade.

Fonte: Natércio Holanda

CONCLUSÃO
Conforme mencionado durante as explanações deste relato, os resultados obtidos na vida
dos participantes são notórios, visto que nesse projeto de extensão se promove o hábito da prática
de vida saudável, propiciando assim, um aumento da expectativa e a melhoria na qualidade de vida
dos alunos participantes.
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INICIAÇÃO A NATAÇÃO: UM MERGULHO DE VIDA
H. P. O. Bezerra1; S. C. Santos2 e U. M. Melo3
1,2,3
IFRN – Campus Caicó
ÁREA TEMÁTICA: Saúde

RESUMO
O projeto de extensão "Iniciação a natação: um mergulho de vida" buscou oportunizar aos moradores
do entorno do IFRN Campus Caicó uma experiência com a natação, com foco na iniciação, que lhes
permitisse desenvolver habilidades e técnicas do esporte em questão, bem como servir como um
espaço de reflexão para os cuidados com o corpo e com a saúde, ampliando essas reflexões para a
vida enquanto ato de existência e convivência em diferentes espaços sociais. O projeto teve a duração
de 7 meses, sendo esse período composto das etapas: divulgação, inscrição, avaliação médica,
avaliação antropométrica, desenvolvimento das aulas, avaliação final, entre outras. Com baixo custo
de execução o mesmo ofereceu oportunidade para que a comunidade e o campus do IFRN Caicó
pudessem interagir, além de servir de estímulo para que as crianças e os adolescentes integrantes do
projeto perspectivassem voltar ao campus como estudantes dos cursos técnicos oferecidos. Portanto,
além do auxílio na melhoria do condicionamento e do aprimoramento de outras capacidades físicas,
o mesmo oportunizou uma compreensão de saúde que integra os aspectos biológicos, culturais e
sociais, tornando as práticas significativas para todos os envolvidos no projeto, fazendo com que estes
sejam autônomos no cuidado de si e dos outros.
PALAVRAS-CHAVE: Natação, Esporte, Vida, Extensão, Caicó.

INTRODUÇÃO
O projeto de extensão “Iniciação a natação: um mergulho de vida” desenvolvido no IFRN - Campus
Caicó no ano de 2015 justificou-se essencialmente por buscar oportunizar aos moradores do bairro
Nova Caicó, Samanaú e Alto da Boa Vista, bairros estes que ficam no entrono do Campus, bem como
aos alunos do IFRN do Campus Caicó, a vivencia de atividades corporais a partir da prática esportiva
da natação com foco na qualidade de vida, na saúde e na integração social e cultural, no contexto da
produção do conhecimento e da expressão corporal como fonte de linguagem e comunicação. O
projeto visou assim, garantir a partir da prática da natação uma aproximação do campus do IFRN
com a comunidade que o cerca, um rompimento de muros, visando criar entre ambos uma sensação
de pertencimento e identidade com o local em que habitam. Além disso, o projeto oportunizou
momentos de lazer e descontração aos integrantes, bem como buscou contribuir nos cuidados com a
saúde e com o corpo a partir das vivências e discussões realizadas. Ainda, foi proposto em vários
momentos do projeto um mergulho sobre a vida a partir de um olhar filosófico como forma de refletir
sobre existência humana, fazendo isso, acreditamos que oportunizamos também uma formação a
partir de valores que teve como alvo uma convivência social harmoniosa, formando sujeitos críticos
e reflexivos que possam pensar sobre sua realidade e buscar formas de superar os problemas nela
encontrados. Em nossas ações destinamos atenção para dialogar sobre temas como drogas,
sexualidade, meio ambiente, emprego, renda, educação, entre outros. Portanto, diante do inicialmente
exposto, o projeto teve como objetivo realizar vivências com a prática corporal da Natação como
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estratégia de diálogo do campus IFRN Caicó com o entorno social no qual está inserido, buscando
trazer para os seus espaços físicos e de formação crianças e adolescentes com idade entre 10 e 14
anos dos bairros Nova Caicó, Samanaú e Alto da Boa Vista para iniciarem a prática da natação como
modalidade esportiva, bem como refletirem sobre o ato de existir como sujeitos, os direitos e deveres
sociais e a necessidade de cuidados com o corpo e a saúde.
METODOLOGIA
Para o desenvolvimento do projeto, inicialmente foi necessário selecionar os bolsistas e realizar
encontros com os mesmos a fim de realizarmos uma formação básica e planejamento para condução
das atividades pertinentes ao projeto, afim de atender os objetivos propostos. Vencidas essas etapas
iniciais de planejamento e definição de estratégias, dividimos metodologicamente as etapas de
atuação em quatro momentos principais. O primeiro deles foi desenvolvido a partir de uma visita aos
bairros que escolhemos como alvo principal do projeto para divulgarmos e sensibilizarmos a
população para participar do nosso projeto, aproveitamos a ocasião para fazermos as inscrições dos
interessados e prestarmos os primeiros esclarecimentos. Como critério de inscrição era necessário
que o aluno estivesse devidamente matriculado e frequentando a escola. Ainda, divulgamos junto à
comunidade do IFRN para também oportunizar as inscrições daqueles que se sentirem interessados.
O segundo momento do projeto foi dedicado a avaliação dos membros inscritos, passando
inicialmente por uma avaliação médica sobre as condições de saúde e a aptidão para participar das
atividades de natação, para isso, realizamos uma parceria com o setor médico da instituição. Além
disso, foi realizada uma anamnese sobre os hábitos alimentares e da prática de exercícios, bem como,
uma breve avaliação antropométrica por parte do professor de Educação Física. O terceiro momento
e mais longo de todo projeto ficou destinado a vivência das atividades de natação, onde os alunos
bolsistas juntamente com o professor coordenador e outros servidores participantes do projeto
estiveram ministrando as aulas de natação com foco na iniciação. As aulas aconteceram na piscina
do campus, sendo duas aulas semanais de uma hora para cada turma. As aulas tiveram caráter
predominantemente prático, no entanto, foram mescladas com algumas discussões que
possibilitassem os sujeitos realizarem um mergulhe sobre suas vidas, sobre o cenário social em que
habitam e as mudanças pretendidas em sua existência. Além disso, oportunizamos em alguns
momentos do projeto palestras sobre temas relacionados a saúde como alimentação, proteção da pele
contra o sol, hidratação, a importância do sono, os perigos do sedentarismo, entre outros. Realizamos
também uma oficina sobre prevenção de acidentes e prestação de socorros em meio aquático. Toda
semana o coordenador reunia-se com os bolsistas do projeto para registrar e avaliar as atividades
desenvolvidas e planejar as aulas a serem aplicadas posteriormente. Como quarto e último momento,
realizamos junto aos participantes uma avaliação das atividades desenvolvidas durante todo o projeto,
solicitando que os mesmos sugerissem elementos que pudessem ser acrescidos ou retirados para
melhorar as aprendizagens pretendidas e facilitar a participação dos mesmos. Feito a avaliação o
coordenador juntamente com os bolsistas procederam a elaboração e submissão do relatório final
sobre as atividades desenvolvidas e os resultados alcançados.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Na execução do projeto tivemos a oportunidade de atender alunos moradores dos bairros no entorno
do Campus, tais como, Nova Caicó, Samanaú e Alto da Boa Vista, bem como alunos do Campus. O
atendimento superou o quantitativo inicial planejado, mas em virtude da demanda fizemos alterações
no planejamento para atendê-los. Com relação ao objetivo de oportunizá-los o desenvolvimento da
técnica de natação, compreendemos que o mesmo foi atendido, visto que, os alunos participantes do
projeto conseguiram com as aulas ministradas aprenderem de modo satisfatório a nadar. Embora
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tenhamos evoluções diferentes, os alunos conseguiram evoluir, sendo que muitos que não dominavam
as práticas de natação passaram a nadar, e outros que já tinham algumas habilidades conseguiram
aprimorar as técnicas de nada crawl, peito e costas. Para além da natação, conforme estabelecido nos
objetivos, oportunizamos um mergulho de vida a partir de reflexões sobre temas como
afetividade/sexualidade, drogas, importância do conhecimento na vida das pessoas, a inclusão e
respeito aos deficientes, relações familiares, entre outros. Enfrentamos resistências em alguns
momentos por parte de alguns alunos, porém essas foram insignificantes diante os avanços
conseguidos, os diálogos possibilitados e as relações estabelecidas. Desse modo, reafirmamos a
relevância do projeto no processo de formação dos alunos envolvidos, dos servidores e dos alunos
bolsistas que também interagiram com os outros alunos no desenvolvimento das atividades. Além
disso, destacamos que a vinda do público externo para o interior do campus e a convivência desses
com os alunos que aqui estudam foi essencial para quebrarmos barreiras e despertar o interesse pela
instituição e para despertar atitudes de respeito e aceitação das diferenças. Em virtude dos problemas
de abastecimentos de água na cidade de Caicó, e consequentemente no Campus do IFRN, algumas
atividades do projeto foram comprometidas e outras tiveram limitações em sua execução. Como
exemplo, o festival de natação que estava agendado para o final das atividades e que não aconteceu
em virtude da piscina está interditada. Portanto, além do auxílio na melhoria do condicionamento e
do aprimoramento de outras capacidades físicas, o mesmo oportunizou uma compreensão de saúde
que integra os aspectos biológicos, culturais e sociais, tornando as práticas significativas para todos
os envolvidos no projeto, fazendo com que estes sejam autônomos no cuidado de si e dos outros.
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PROJETO: QUALIDADE DE VIDA NA MELHOR IDADE
J. N.C. LIMA1;L.E.C. OLIVEIRA²; Y.P. LIMA³
1,2,3
IFRN – Campus Apodi
ÁREA TEMÁTICA: Ciências da Saúde

RESUMO
O projeto de extensão Qualidade de vida na Melhor Idade, teve como principal objetivo propiciar aos idosos, residentes
no município de Apodi, saúde e qualidade de vida por meio da prática da hidroginástica, nas dependências do Campus
Apodi, integradas a um processo educativo com palestras. Foram selecionados 30 idosos para participar do projeto que
teve uma duração de sete meses de acordo com o edital n° 01/2015PROEXQ/IFRN, esta ação possibilitou também a
comunidade externa uma aproximação com o Campus. Na realização do projeto contamos com parcerias do setor
público Estadual e Municipal para a realização de Atendimentos médicos, exames e transporte, para o translado dos
idosos do centro da cidade para o campus Apodi. A metodologia utiliza para a avaliação da qualidade de vida foi a
realização de uma bateria de testes e um questionário de Qualidade de Vida Brasil SF-36 e Anamnese, para a obtenção
dos dados individuais e para que fosse realizada uma breve análise das capacidades físicas de cada participante, os
resultados serviram como parâmetros para o planejamento das atividades. Gradativamente, foram usados diferentes
mecanismos para que os objetivos fossem alcançados, como também oportunizar este público à prática de atividades
físicas semanais, proporcionando um ambiente de relaxamento e incentivo ao contato social, atuando no combate ao
estresse, depressão, na melhoria da autopercepção corporal e da autoestima.
PALAVRAS-CHAVE: Idoso; Hidroginástica; Qualidade de Vida; Saúde.

INTRODUÇÃO
No ano de 1970, a população idosa brasileira chega a ser 5,1% de toda a população do país;
em 1980, já tinha um aumento de um por cento, chegando a ser 6,1% e em 1990 chega a 7,2%; em
2005 já correspondia a 15% e tinha-se expectativas de que em 2025 se tornasse a sexta maior
população idosa do mundo. De acordo com o censo do IBGE (2010), a população idosa do
município de Apodi/RN, correspondia a 16,7% da população, fazendo com que se tornasse
importante a implementação deste projeto no município. Ademais, o envelhecimento configura-se
em um processo gradativo, constituído por diferentes etapas, nas quais é constatado um declínio nas
capacidades físicas do ser humano (GONÇALVES E MOREIRA, 2007).
Uma das atividades que vem se destacando para os idosos é a hidroginástica, pois é uma
atividade realizada na água, cuja propriedade auxilia na execução do exercício, considerada como
uma atividade de menos impacto. Haja vista, que é um programa de condicionamento, desenvolvido
na água, que inclui exercícios do tipo aeróbios e exercícios para o desenvolvimento da resistência
muscular localizada, força muscular e flexibilidade (BARROS, 2007). Dentre essa perspectiva,
tornava-se necessário a utilização de um meio pelo qual os idosos apodienses, pudessem praticar
uma atividade física com menos impacto e que através da prática, conseguissem amenizar os efeitos
gerados pela terceira idade.
Ademais, a prática de exercícios físicos contribui diretamente para uma melhora na
manutenção da aptidão física do idoso (ALVES E COLS, 2004), pois a maneira como o ser humano
envelhece depende boa parte da sua alimentação e, principalmente, do seu estilo de vida (LOPES E
CONDE, 2005).
Diante desta realidade o objetivo do projeto foi propiciar aos idosos, residentes no município
de Apodi, saúde e qualidade de vida por meio da prática da hidroginástica, nas dependências do
Campus Apodi, agregado a um processo educativo com palestras. Neste foco com a pratica regular
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da atividade física os idosos envolvidos conseguiram melhorar suas capacidades físicas,
contribuindo desta forma para facilitar a realização das suas atividades cotidianas e possibilitando
mais confiança e independência na execução de tarefas. Tornava-se, desde então, uma necessidade
fornecer um estilo de vida mais saudável para os idosos de um modo acessível que integrasse as
pessoas que mais precisam nas dependências do Campus Apodi.
METODOLOGIA
Para a manutenção e consolidação do projeto Qualidade de Vida na Melhor Idade no
município de Apodi/RN, houve uma dedicação com todas as atividades que foram necessárias para
a realização dos trabalhos e das aulas práticas de hidroginástica, para que acontecesse um
melhoramento significante nas capacidades funcionais de todos os idosos beneficiados e
envolvidos. No começo foi realizado uma divisão dos trabalhos com os envolvidos e determinado
as metas para a execução das atividades, em seguida foi procurado parcerias com setores públicos
estaduais e municipais, como a secretaria de assistência social, a secretaria municipal de saúde e o
hospital regional Hélio Morais Marinho. Estas parcerias ajudaram cedendo médicos para
atendimentos, a realização de exames como também transporte para a condução dos idosos para as
aulas.
Foram abertas inscrições, onde neste processo 30 idosos foram selecionados. Logo após
realizou-se uma apresentação do projeto de extensão e uma avaliação morfofuncional, Anamnese e
um questionário de Qualidade de Vida Brasil SF-36 (CIRCONELLI E FERRAZ, 1999), para obter
o estado de qualidade de vida em que o beneficiado se encontrava. Em seguida, tiveram palestras
com a temática “Perdas funcionais com o avançar da idade e a intervenção do exercício físico” e foi
solicitado exames, pois tornava-se necessário saber se os participantes estavam aptos à prática da
hidroginástica, para poder dar início as aulas práticas nas dependências do Campus Apodi.
Antes mesmo de iniciar as aulas práticas, uma bateria de testes de aptidão física funcional
(RIKLI & JONES, 1999) foi realizada, para uma análise de dados com relação a força e a
resistência dos membros inferiores e superiores; a flexibilidade dos membros inferiores e
superiores; a velocidade, a agilidade, o equilíbrio dinâmico e a resistência aeróbia. Com esse
método, gradativamente, foram tomadas todas as medidas necessárias para o melhoramento destes
aspectos funcionais e fisiológicos do corpo humano, atingindo diretamente todos os participantes.
Em cada aula era proporcionado um estímulo para a prática dos exercícios, com a ajuda da
música como principal meio que produziria distintas emoções e fazia-os ter ânimo para dar
continuidade as atividades propostas. Vale salientar, ainda, que as escolhas certas das músicas
poderiam proporcionar um maior estímulo para a participação prazerosa da prática, pois os
participantes estariam em um meio pelo qual se tornaria mais prazeroso praticar exercícios físicos,
em prol da sua saúde.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
O projeto Qualidade de Vida na Melhor Idade, resultou para todos os participantes ativos
uma melhora significante no seu estado de saúde, levando-os a ter um interesse e conhecimento
maior sobre o funcionamento do seu corpo e provocando uma melhora na qualidade de vida,
principalmente, nos beneficiados que sofrem com problemas ósseos, de depressão, de hipertensão
e/ou diabete.
De acordo com a avaliação de uma participante do projeto “Era muito bom, porque toda
segunda e quarta tínhamos tarefas para fazer e era muito bom para a minha saúde. Os auxiliares e a
professora nos atendiam bem e nos ensinavam muitas coisas que melhorava a minha saúde. É uma
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pena que acabou, eu adorava estar em conjunto com todos do grupo, com um ótimo
acompanhamento e as palestras. Todos gostavam muito”.
O relato apresentado pela participante, retrata também a fala dos idosos envolvidos no
projeto. Este comentário colocado pela participante, deixa nítido que o projeto se consolidou e
impactou a vida dela, como também de todos os outros participantes ligados ativamente às
atividades. Torna-se, desde então, necessário ressaltar que esses impactos sociais transformaram a
vida deles e tornara-os mais consciente das práticas de exercícios físicos, que resultaram em efeitos
que contribuiriam para uma vida mais saudável.
As aulas, ficaram cada vez mais prazerosas através dos mecanismos utilizados para o
estímulo destes à prática. Um desses mecanismos era a música que produziu um melhor
envolvimento dos idosos com a hidroginástica, fazendo-os ter ânimo para duas vezes na semana ir
aos encontros; outros, foram as palestras que apresentaram de modo objetivo a importância da
atividade física para se ter uma melhor qualidade de vida, gerando, desse modo, um desejo neles de
se tornar o mais saudável possível. Além disso, os alunos bolsistas ao final do projeto, encontraramse aptos à discussão dos resultados da pesquisa e houve um maior envolvimento destes com a
realidade do público trabalhado, esta experiência foi muito positiva no processo ensinoaprendizagem.
Espera-se, ainda, que todos os envolvidos continuem mesmo com o término do projeto,
conscientes de que é necessária a prática da hidroginástica para o idoso, por ser uma atividade que
causa menos impacto e que possibilita uma maior interação social, pois mesmo enfrentando nesta
fase da vida uma diminuição nas suas capacidades funcionais que, muitas vezes, é um fator que
inibi sua participação em determinados tipos de exercícios físicos pelo seu alto grau de exigência,
na hidroginástica pelas propriedades físicas da água o idoso tem mais condições de participar e
consequentemente poder obter melhorias nas suas capacidades funcionais.
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LUTANDO POR SAÚDE E CIDADANIA: O JIU-JITSU COMO
FERRAMENTA EDUCATIVA NO IFRN PARNAMIRIM
Bruno Gomes 1 ; Bruno Ramos 2 ; Ângelo Pimentel 3; Luan Macena4 e Rickson Pessoa5
1,3,4,5 IFRN – Campus Parnamirim; 2 Gracie Barra Cohabinal - Parnamirim
ÁREA TEMÁTICA: Saúde

RESUMO
Este trabalho apresenta um projeto que vem sendo desenvolvido no campus Parnamirim voltado à
prática do Jiu-Jitsu para alunos, servidores e comunidade externa. O Jiu-Jitsu é uma arte marcial que
possui ênfase em técnicas de alavanca, imobilizações, chaves e torções. O treino de Jiu-Jitsu promove
o melhoramento físico e de saúde, a socialização e o aperfeiçoamento de habilidades com
autoconfiança, disciplina e respeito ao próximo. As aulas no projeto são realizadas duas vezes na
semana com duração de 2 (duas) horas cada. Os participantes têm acompanhamento da sua condição
de saúde e aconselhamento sobre boas práticas para uma vida saudável por meio de palestras
ministradas pelo servidor médico do campus Parnamirim. Aqueles que são alunos do campus
Parnamirim são acompanhados e cobrados também pelo rendimento escolar e a presença em sala de
aula. Cumpre observar que o projeto vem sendo desenvolvido desde o mês de maio de 2016 e teve
como outras contribuições a inclusão da modalidade nos jogos internos no campus Parnamirim e o
treinamento de alunos do curso integrado para os Jogos Escolares do RN (JERNS) 2016. Com o
desenvolvimento e amadurecimento deste projeto espera-se contribuir para formar não apenas atletas,
mas acima de tudo, cidadãos responsáveis.
PALAVRAS-CHAVE: Jiu-Jitsu; Saúde e cidadania; Qualidade de vida.

INTRODUÇÃO
A mídia e uma parcela da sociedade muitas vezes difundem de forma equivocada a associação
do praticante de artes marciais a comportamentos violentos. No entanto, o que se verifica na prática
é exatamente o contrário na grande maioria de adeptos. A prática de uma arte marcial tende a melhorar
o convívio social, a disciplina e a condição física e psíquica do seu praticante. O presente projeto
promove a prática do Jiu-Jitsu aberta a alunos, servidores e à comunidade externa do município, com
o objetivo de melhorar o rendimento físico, a disciplina e as habilidades psicossociais dos seus
praticantes.
O Jiu-Jitsu é uma das artes marciais mais difundidas e em maior crescimento no mundo. Em
tradução para o português, a palavra Jiu-Jitsu significa “arte suave” e se caracteriza pela ênfase em
técnicas de alavanca, imobilizações, chaves e projeções. O Jiu-Jitsu foi introduzido no Brasil em 1914
na cidade de Belém do Pará por Mitsuo Maeda, um dos discípulos do mestre Jigoro Kano. Um dos
primeiros alunos de Maeda foi Carlos Gracie, que durante cinco anos teve aulas que impactaram sua
vida, tornando-o mais autoconfiante e disciplinado. Ao mudar-se com a família para o Rio de Janeiro,
Carlos abriu uma academia e passou a ensinar os seus irmãos mais novos, Oswaldo, Gastão, George
e Hélio, considerados os fundadores do que viria a se chamar de Jiu-Jitsu brasileiro ou Jiu-Jits u
Gracie. A paixão pelo Jiu-Jitsu fez com que Carlos e seus familiares dedicassem as suas vidas a esta
arte, difundindo-a no mundo inteiro (GRACIE BARRA, 2016). Hoje, independente do lado
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competitivo, o Jiu-Jitsu brasileiro é praticado por milhares de pessoas de todas as classes sociais, sem
limitações quanto a porte físico, habilidade esportiva ou idade.
Um estudo realizado por Pacheco (2012) com 15 estudantes adolescente praticantes de artes
marciais, demonstrou que as artes marciais podem auxiliar na redução de comportamento agressivo
em adolescentes nas aulas de Educação Física escolar pois ajudam na melhoria do autoconhecimento,
autocontrole e da capacidade de não agir/reagir agressivamente diante uma situação de conflito.
É importante observar que iniciativas semelhantes a este projeto vêm sendo desenvolvidas no
Brasil e no mundo. Uma das mais notáveis é o projeto de inserção da prática do Jiu-Jitsu nas escolas
públicas de Abu-Dhabi (UAEJJF, 2016). Em um programa que vem sendo executado desde 2008
pelo Concelho de Educação de Abu-Dhabi, alunos do sexto ao décimo segundo nível tem aulas de
Jiu-Jitsu visando melhorar sua nutrição, valores morais e habilidad e físicas e técnicas. No ano de
2014, mais de 100 (cem) escolas estavam participando do programa com cerca de 38.000 (trinta e
oito mil) estudantes matriculados.
No Brasil, o projeto social Cícero Costha (COSTHA, 2016) é outra iniciativa digna de
destaque. O professor Cícero implantou em sua academia, na cidade de São Paulo, o "Projeto Social
Lutando pelo Bem", voltado a ensinar Jiu-Jitsu de forma gratuita a crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade social ou que tem talento para o Jiu-Jitsu mas não tem condições
financeiras de arcar com os custos da prática. Esse projeto se destaca por formar diversos campeões
em nível mundial, como Leandro Lo e os irmãos Paulo e João Myao.
O desenvolvimento do projeto proposto no âmbito do campus Parnamirim do IFRN tem como
visão proporcionar a melhoria da condição física, do respeito ao próximo, do autocontrole e da
socialização dos participantes. O projeto é composto tanto por alunos iniciantes quanto por aqueles
que já possuem experiência prévia com o Jiu-Jitsu. Uma das frentes de atuação do projeto visa
preparar os alunos do ensino médio matriculados para a participação nos Jogos Escolares do Rio
Grande do Norte que neste ano de 2016 entrará na competição, sendo o primeiro campeonato escolar
do país (SEEC-RN, 2016), bem como em outras competições oficiais.
O projeto vem sendo executado desde maio de 2016 em parceria com o professor de Jiu-Jitsu
Bruno de Aguiar Ramos, faixa preta da academia Gracie Barra Parnamirim. O professor Bruno
Ramos é filiado a Federação Internacional de Jiu-Jitsu (CBJJ/IBJJF) e possui mais de 20 anos de
prática do esporte. Cumpre destacar que ele é um dos principais competidores do estado do RN,
participando ativamente de competições nacionais e internacionais, sendo campeão Brasileiro no ano
de 2012 e terceiro lugar no campeonato Brasileiro de 2016.
METODOLOGIA
O projeto atualmente possui 20 alunos matriculados, sendo composto por alunos e servidores
da comunidade interna bem por alunos da comunidade externa ao campus Parnamirim. São
ministradas semanalmente 2 (duas) aulas com ênfase prática, como duração de duas horas cada aula.
Cada momento de aula é normalmente composto por aquecimento e alongamento, uma parte onde
são passadas algumas técnicas de Jiu-Jitsu, momentos de luta entre os participantes e, ao fina l,
orientação sobre comportamento interpessoal e aspectos filosóficos da arte marcial.
Além dos momentos de aulas é realizado periodicamente o acompanhamento e
aconselhamento de saúde e, para aqueles que são alunos do campus Parnamirim, o acompanhame nto
escolar e de presença em sala de aula.
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No caso do acompanhamento de saúde, ao iniciar no projeto o aluno responde a um
questionário e é examinado pelo médico do campus que realiza exames clínicos e de histórico pessoal
e familiar de saúde. Periodicamente os exames clínicos e a aferição de sinais vitais como pressão
arterial, batimentos cardíacos e índice glicêmico são realizados como forma de aferir e acompanhar
a evolução da saúde do aluno. Além disso, a cada dois meses são realizadas pequenas palestras sobre
temas relacionados a boas práticas de saúde e qualidade de vida.
No âmbito de acompanhamento acadêmico, o acompanhamento vem sendo realizado junto ao
sistema acadêmico (SUAP), analisando a evolução de notas e frequência, bem como junto aos setores
de apoio acadêmico e equipe técnico pedagógica, monitorando se há alguma ocorrência relacionada
aos alunos matriculados.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
O projeto espera alcançar a meta de propagar os ensinamentos físicos, técnicos e filosóficos
do Jiu-Jitsu tendo em vista a melhoria da saúde, qualidade de vida, autocontrole e disciplina dos seus
participantes. Outra frente de atuação é o treinamento de alunos do curso técnico integrado para a
participação nos Jogos Escolares do RN (JERNS). Pretende-se ao final do projeto analisar a evolução
dos seus integrantes por meio dos resultados de questionários e de medidas de avaliação física.
Como resultados alcançados até o momento estão a divulgação do esporte junto à comunidade,
o que se realizou por meio de uma apresentação de 20 minutos no intervalo das aulas do campus
Parnamirim, a apresentação do projeto na Escola Municipal Ivanira Paisinho do município de
Parnamirim e a inclusão do Jiu-Jitsu como modalidade nos Jogos Internos 2016 do Campus
Parnamirim, o que mobilizou e proporcionou a participação de alunos de todos os cursos da
instituição, alguns deles integrantes do projeto.
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BOAS PRÁTICAS PARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS NO
MUNÍCIPIO DE NOVA CRUZ/RN
A. H. S. Pereira1; J. M. Oliveira2 e A. F. Albuquerque3
1,2,3
IFRN – Campus Nova Cruz
ÁREA TEMÁTICA: Saúde

RESUMO
A cidade de Nova Cruz localizada na região do agreste, tem apresentado aumento a procura dos
estabelecimentos alimentícios, devido à ausência de tempo e pelas inúmeras atividades corriqueiras
durante o dia, contudo é preciso se atentar aos riscos (químico, físico e biológico) que são exposto
os alimentos, e seguindo essa problemática o projeto objetiva-se capacitar os manipuladores de
alimentos, através de palestra, orientando sobre os riscos que perpetua nos estabelecimentos
alimentícios, baseado na portaria CVS-6/99, de 10 de março de 1999. Portanto, os resultados foram
obtidos com êxito, onde de acordo com o questionário aplicado, foram alcançadas respostas
satisfatória, indicado ótimo conhecimento na prática de manipulação de alimentos por meios dos
ouvintes.
PALAVRAS-CHAVE: Alimentos, manipuladores, capacitação, extensão.

INTRODUÇÃO
Com a globalização, o aumento da população foi inevitável, consequentemente alguns
costumes foram sendo alterados, estes se tratando da área alimentícia. Com a grande demanda de
atribuições que a sociedade impõe no dia a dia, se faz necessário alterar os hábitos alimentares, indo
à busca de outras formas na alimentação.
Hoje a população necessita de forma mais econômica de tempo e adota pela praticidade tais
como: alimentação em restaurantes, lanchonetes e nas famosas barraquinhas de ruas, mas
consequentemente esse consumo dos alimentos nestes estabelecimentos às práticas incorretas na
manipulação e no preparo dos alimentos podendo comprometer a qualidade dos alimentos, além de
ocasionar sérios problemas de saúde para os consumidores. (ALMEIDA, et al, 1995).
As contaminações por alimentos podem ser vinculadas aos riscos: biológicos, físicos e
químicos, que conforme Germano et al (2003) as substâncias químicas podem aparecer de modo
natural nos alimentos ou resultar da incorporação intencional ou acidental, em qualquer etapa da
cadeia alimentar, de substâncias nocivas à saúde. As de origem microbiológica ou parasitárias são
causadas por diversos agentes.
Nova Cruz é um município localizado na região do agreste, e nesta existem manipuladores de
alimentos que exercitam suas atividades em escolas, supermercados, restaurantes, lanchonetes, feira
livre e principalmente barracas de ruas que se fazem necessários os conhecimentos e técnicas que
minimize os possíveis riscos, e através da problemática em questão, se fez necessário capacitar os
profissionais que atuam de forma direta e indireta na manipulação, através de palestra, orientando
sobre os riscos que perpetua nos estabelecimentos alimentícios, baseado na portaria CVS-6/99, de
10 de março de 1999.
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METODOLOGIA
O projeto foi realizado na cidade de Nova Cruz/RN, para selecionar os participantes por
meios de cartazes divulgado nas redes sócias e postos nos corredores da instituição (IFRNCampus Nova Cruz), dando visibilidade ao período de inscrição.
Realizou-se a palestra com o tema “Boas práticas para manipuladores de alimentos” onde no
ato foi entregue panfletos sobre orientações do tema conduzidos, tendo em vista que, na
oportunidade foram aplicados questionários referentes aos seus conhecimentos empíricos,
finalizando uma carga horaria de 3 horas promovido na sala de vídeo conferência do IFRNCampus Nova Cruz.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Portanto, foram entrevistados 30 manipuladores de alimentos que atuam de forma direta e
indireta no município de Nova cruz, sendo destes, 53,3 % do gênero feminino e 46,6 % do gênero
masculino no ato da atividade expositiva (palestra).

Figura 1: Palestra ministrada aos manipuladores de alimentos
Onde nas três primeiras questões 100% dos entrevistados têm o conhecimento dos riscos
causados por seres vivos invisíveis aos nossos olhos; que devido à falta de higiene pessoal e a
presença de objetos no ato da manipulação (aliança, brinco, pulseira etc.) aumenta os riscos de
contaminação consideravelmente por alimentos. E Segundo Oliveira et al. (2008) “os
manipuladores possuem papel fundamental na higiene e sanidade do alimento servido”.
Os alimentos ao serem consumidos, necessitam antes de serem lavados de forma adequada
eliminando assim os possíveis agentes contaminantes, que de acordo com os entrevistados 76,6%
não indica a lavagem de frutas, verduras e legumes com sabão ou detergente, já 23,3% optam pela
lavagem dos mesmos com esses produtos químicos. Portanto conforme a portaria CVS-6/99, de 10
de março de 1999 a pré-lavagem de hortifrúti, deve ser realizada a higienização completa que
compreende: lavagem criteriosa com água potável; desinfecção, imersão em solução clorada por 15
a 30 minutos e enxágue com água potável.
Portanto segundo a portaria vigente, são permitidos para desinfecção dos alimentos Princípio
Ativo Concentração Hipoclorito de Sódio a 2,0 – 2,5% 100 a 250 ppm Hipoclorito de Sódio a 1%
100 a 250 ppm (PORTARIA CVS-6/99).
Aproximadamente 90% dos entrevistados têm conhecimentos que os utensílios amassados
(panelas e tabuleiros), portas e janelas, dificultam a limpeza e transformam em pontos de
contaminações. Mas segundo Assis (2014) “todos os equipamentos devem ser feitos de material e
acabamento sanitário que priorizam ausência de canto e os desmontes de peças para facilitar à
higiene, com superfície lisa e impermeável de modo a permitir fácil limpeza e desinfecção”.
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Figura 2: Primeira turma capacitada
A palestra com o tema “Boas práticas de higiene-sanitário nos serviços alimentício” foi obtido
com êxito, capacitando os manipuladores do município de Nova Cruz.
De acordo com o questionário, foram alcançadas respostas satisfatória, indicado ótimo
conhecimento na prática de manipulação de alimentos por meios dos ouvintes.
Enfim reforçaremos as atividades de extensão na área educativa com mais abrangência, em
parceria com as secretarias do município de Nova Cruz, cidades vizinhas e órgãos que possam
contribuírem com a promoção da saúde e da qualidade dos alimentos.
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AUTOPERCEPÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DOS
DENTISTAS EM DIFERENTES VÍNVULOS EMPREGATÍCIOS
M. G. Silva1; R. E. A. Paiva 2; F. L. Silva3; K. V. M. Costa4; M. H. F. Matos5
1,2,3,4,5
IFRN – Campus Natal-Central;
ÁREA TEMÁTICA: Saúde

RESUMO
Esse trabalho teve como objetivo conhecer a percepção da qualidade de vida no trabalho do dentista
nos seus diferentes vínculos empregatícios (autônomo, celetista e servidor público), através de
consulta a artigos científicos.Utilizando como base de pesquisa o Google Acadêmico, os artigos
científicos foram selecionados do ano 2006 até atualidades, com enfoque na qualidade de vida do
profissional de Odontologia onde os fatores de risco aos dentistas estão relacionados. Os riscos
observados foram: físicos – que envolve capacidade funcional, aspectos físicos, dor e estado geral
da saúde; e o mental – que abrange saúde mental, aspectos emocionais, sociais e vitalidade.
Conclui-se que a qualidade de vida dos cirurgiões-dentistas foi influenciada por diversos fatores:
sintomatologia dolorosa da prática laboral, estresse gerado por desgaste físico, a má organização do
trabalho, a concorrência e a competitividade relativos a prática odontológica e a condição de
trabalho auxiliado. E, também, sendo influenciada pelo tipo de vínculo empregatício; tendo o mais
elevado nivel de estresse os profissionais que trabalham como autônomos, enquanto que os
profissionais servidores públicos demonstraram maior satisfação. Todos julgaram seu trabalho de
extrema importância. Todos os vínculos mostram insatisfação no quesito renda e lazer.
PALAVRAS-CHAVE: qualidade de vida, riscos ocupacionais, odontologia

INTRODUÇÃO
Este trabalho teve como justificativa pesquisar e apresentar a percepção da qualidade de vida
no trabalho na profissão dentista, para cumprimento às exigências legais como requisito parcial de
avaliação da segunda unidade, por exigência da ementa da disciplina Qualidade de Vida Trabalho.
Entende-se por qualidade de vida a maneira como as pessoas vivem, sentem e compreendem
o seu cotidiano. Segundo a OMS, Qualidade de Vida é "a percepção do indivíduo de sua posição na
vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos,
expectativas, padrões e preocupações". Em 1986 (MAXIMIANO, 2002) Salles e Federighi (2006,
p. 269) reforçam a definição da OMS ao descreverem a qualidade de vida como um conceito amplo
e complexo, podendo ser afetado "pela saúde física da pessoa, estado psicológico, convicções
pessoais, relações sociais e pela sua relação com as características provenientes do ambiente".
A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) tem sido cada vez mais estudada, devido a sua
relação direta entre bem-estar e produtividade. Nadler e Lawler (1983) consideram a QVT como
uma forma de melhoria do ambiente de trabalho, no sentido de alcançar maior produtividade e
satisfação. Para Limongi (1995), é preciso administrar o trabalho de modo que possa ser produtivo,
realizador, sem causar danos à saúde e à qualidade de vida no seu sentido mais amplo, ou seja,
biológico, psicológico, social e cognitivo.
A odontologia acomete muitos de seus profissionais através de algumas das suas
características, na forma de disfunções de origem de biossegurança ou ergonômica. Essa através
como equipamentos e instrumentos elaborados sem obedecer a critérios ergonômicos, campo
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operatório mal iluminado, tarefas mal desenhadas e, na maioria das vezes trabalhando sob pressão
temporal, em razão de um novo mercado de alta competitividade e de clientes mais informados e
exigentes, submete os profissionais à diversos agentes estressantes de origem ocupacional
(DOMICIANO et al, 2014).
O objetivo deste trabalho foi conhecer a percepção da qualidade de vida no trabalho do
dentista em diferentes vínculos empregatícios, tais como: autônomo, celetista e servidor público,
através de consulta a artigos científicos. De que forma, mais adequada, deve-se ter qualidade de
vida no trabalho na profissão de dentista, em diferentes vínculos empregatícios, seja: autônomo,
celetista e servidor público.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo do tipo Revisão de Literatura, utilizando como base de pesquisa o
Google Acadêmico, no dia 29 de junho de 2016. Na coleta de dados, os artigos científicos obtidos
foram selecionados do ano de 2006 até atualidades, com enfoque na qualidade de vida do
profissional de Odontologia onde os fatores de risco aos dentistas estão relacionados,
principalmente, aos físicos – que envolve capacidade funcional, aspectos físicos, dor e estado geral
da saúde; e o mental – que abrange saúde mental, aspectos emocionais, sociais e vitalidade,
observando que estado geral da saúde e vitalidade estão indiretamente relacionados.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
No estudo de Carmo et al (2011), foi-se utilizando o método WHOQOL-Bref, desenvolvido
pelo grupo de estudo de Qualidade de Vida da Organização Mundial da Saúde (1995). Foi-se
observada os resultados conforme tabela 01, e, a não conformidade foi encontrada nas queixas de
dores decorrentes de distúrbios osteomusculares encontradas nas amostras, não parecem coerentes
com os níveis de satisfação no parâmetro físico. Concluiu-se que a qualidade de vida em
odontólogos da cidade de Teresina-PI tende a ser influenciada por fatores relacionados ao
domínio físico, especialmente a aspectos implicados com a sintomatologia dolorosa decorrente da
prática laboral.
No estudo de Moimaz et al (2015), realizou-se uma avaliação da QTV através de
questionário elaborado e testado, em estudo piloto através do método WHOQOL – 100, cujas
escalas variam de acordo com a intensidade. Para os dados da dimensão (1)“Emprego no SUS” e
(2)“Aspectos sanitários e ergonômicos de ambiente de trabalho” resultados conforme tabela 02.
Concluiu-se que os cirurgiões-dentistas sentem-se satisfeitos com o emprego no SUS e julgam seu
trabalho de extrema importância. Entretanto, apontam fatores negativos que denotam a falta de
organização do trabalho e o ambiente físico de trabalho insalubre. Os desconfortos térmico e
sonoro, assim como a dor, são as principais queixas relatadas. A segurança não é um problema no
local de trabalho, contudo a renda e o lazer, para a maioria, foram insatisfatórias.
No estudo de Regis Filho e Ribeiro (2007), foi-se realizado uma avaliação da qualidade de
vida através de questionário elaborado através do método denominado “Inventário Sobre Estresse.
Com os resultados da tabela 03, conclui-se que os cirurgiões-dentistas pertencem a uma categoria
profissional exposta à um risco considerável de se obter estresse ocupacional, uma vez que: os
níveis de risco de estresse variam de moderado, elevado à alto para 69,36%; 44,61% dos
entrevistados apresentaram 5 chances em 10 de adoecerem; e os fatores estressantes relativos ao
paciente, à organização do trabalho, à concorrência e a competitividade e relativos à prática
odontológica obtiveram uma média concentrada entre o pouco e o medianamente estressante.
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PREDOMINÂNCIA
RELAÇÕES
FEMININO (55,4%)
73,2pts
(SEXO)
SOCIAIS
IDADE (ANOS)
35-50 (46,0%)
MEIO AMBIENTE
66,6pts
TEMPO DE
SINTIMOLOGIA DOLOROSA
15-30 (45,7%)
PROFISSÃO (ANOS)
AUTOREFERIDA
QUALIDADE
NÍVEL
DE
SATISFATÓRIO
LOMBAR
6,3%
VIDA
(96%)
ESTADO
NÍVEL
DE
SATISFATÓRIO
OMBRO
6,3%
SAÚDE
(51,4%)
FÍSICO
72,3pts
MÃOS E PUNHOS
8,0%
PSICÓLOGO
74,3pts
TABELA 01 – RESULTADOS DO MÉTODO WHOQOL-Bref.

EMPREGO NO SUS
MUITO SATISFEITO

22%

SATISFEITO

62%

POUCO SATISFEITO

11%

INSATISFEITO

5%

MEIO FÍSICO DE
TRABALHO

NÃO
CONFORTÁVEL
(37%)

ASPECTOS SANITÁRIOS E
ERGONÔMICOS DO AMBIENTE DE
TRABALHO
NÃO ATENDIMENTO AO PACIENTE POR:
FALTA DE
CONDIÇÕES DE
75%
TRABALHO
FALTA DE
MATERIAL DE
28%
CONSUMO
EQUIPAMENTO
64%
QUEBRADO
FALTA DE
ÁGUA

30%

NÃO POSSUE SALA
FALTA DE
68%
32%
DE ESPERA
ENERGIA
TABELA 02 – RESULTADOS DO MÉTODO WHOQOL-100.
CIRURGIÕESDENTISTAS (SEXO)

FEMININO (46,3%)
MASCULINO (53,40%)

TRABALHAM
EM CLÍNICA
PRIVADA

88,90%

FAIXA ETÁRIA
(ANOS)

30-39 (37,30%)
DEDICAÇÃO
42,89% (31-50h)
22-29 (28,70%)
9,5%DOCÊNCIA(10-40h)
DEDICAÇÃO
37%SETOR PÚBLICO
21,2% (11-20h)
TABELA 03 – RESULTADO DO MÉTODO “INVENTÁRIO SOBRE ESTRESSE”.
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PRIMEIRO SAQUE
OLIVEIRA, I.P.B1; TRINDADE, A.K.V.N2; FREITAS, C.R3; SILVA, R.D4; LUIZ, J.V.A5.
1-5
IFRN – Campus Nova Cruz
ÁREA TEMÁTICA: Saúde

RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo a oferta de um programa voltado à prática esportiva da
modalidade do Tênis de Mesa aos estudantes de Nova Cruz/RN. A previsão é que o projeto tenha a
duração de 7 meses, sendo realizado nas dependências do IFRN-CAMPUS NOVA CRUZ, e
contemplando 40 alunos (meninos e meninas na faixa etária de 10 a 14 anos) da rede pública de
ensino do município. Estes alunos foram divididos em quatro turmas, sendo duas pela manhã e duas
à tarde. As aulas, de cada grupo, serão realizadas uma vez por semana, com 1h30m de duração.
Acredita-se que esse esporte é uma importante alternativa para o desenvolvimento de atividades de
crianças e jovens, uma vez que contribui no desenvolvimento psicomotor, na socialização e na
ciência do bem-estar físico e mental. O tênis de mesa tem destaque por sua exigência da capacidade
de concentração e desenvolvimento de algumas características básicas do homem, tais como:
habilidades de observação, atenção visual, atenção auditiva, bem como a coordenação viso-motora,
inteligência, além da velocidade de deslocamentos e de raciocínio. Portanto, nossa principal meta é
fazer com que os integrantes do projeto incorporem a construção física, mental e inclusive valores
éticos desenvolvidos pelo esporte.
PALAVRAS-CHAVE: Tênis de mesa, Esporte, Educação, Saúde

INTRODUÇÃO
O projeto “Primeiro Saque” tem o intuito de desenvolver nos alunos de escolas municipais de Nova
Cruz, a iniciação da pratica esportiva do tênis de mesa. O programa irá beneficiar 40 alunos
(meninos e meninas na faixa etária de 10 a 14 anos) de três escolas do município. Devido à falta da
estrutura e materiais adequados para a prática desse esporte em escolas públicas da região, há uma
grande carência no que tange os conhecimentos dos jovens sobre o tênis de mesa. Nesse contexto, o
projeto abrirá portas para novos conhecimentos e novas oportunidades de integração social,
desenvolvimento intelectual e cognitivo dos participantes. Os alunos beneficiados terão a
possibilidade de conhecer um novo entretenimento e novas práticas de atividades físicas e
psicomotoras, já que o esporte em questão trará consigo essas exigências. Sendo assim, será de
grande importância a realização dessa ideia, pois o projeto também fará com que essas crianças
tenham uma formação perante a sociedade, já que o a pratica exigirá aspectos como: disciplina,
respeito, colaboração, companheirismo e ética que são essenciais na pratica do esporte.
METODOLOGIA
O projeto terá duração de sete meses e será dividido em três etapas. A primeira será a seleção dos
40 alunos do município de Nova Cruz que serão contemplados pelo projeto, tendo duração de
quinze dias. A segunda etapa será intercalada entre as aulas teóricas sobre o esporte e a prática do
IV SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | II SECITEX

2817

tênis de mesa, a qual os alunos serão divididos em quatro turmas, sendo duas pela manhã e duas à
tarde, com duração de 1h30 cada aula, durante os próximos seis meses. Nos últimos quinze dias do
projeto ocorrerão a terceira e última etapa, um torneio entre os alunos, onde os primeiros colocados
receberão premiação. As aulas serão ministradas pelos alunos bolsistas, com orientação de um
professor de Educação Física.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Nos dias atuais, é notória a pertinente influência da violência, marginalização e contato com drogas
na vida de adolescentes. A qual a modalidade esportiva do tênis de mesa poderia mudar essa
realidade. Enfatizando o desencadeamento da socialização, rotina, cumprimento de regras, respeito,
persistência, saber competir, o aguardar a sua vez, romper limites, saber ganhar, saber perder, dentre
muitos outros quesitos básicos para a construção de um cidadão.
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ATIVIDADES DE MUSCULAÇÃO PARA O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE ORIUNDO
DA COMUNIDADE EXTERNA DO IFRN

E. O. Evaristo1; N. T. Silva Jr.2; N. F. Silva3.
IFRN – Natal Central; 3 IFRN – Campus Parnamirim
ÁREA TEMÁTICA: (Saúde; e Educação)

1,2

RESUMO
O presente projeto aborda a questão da importância da oferta de atividades físicas voltadas à
pessoa idosa. Destaca o papel social das instituições de ensino com essa temática e a preocupação
com o idoso na relação da qualidade de vida. Explana a respeito da prática da atividade de
musculação, oferecida por meio do Programa Institucional de Apoio à Extensão do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, enfoca a temática pautada no aporte de
alguns referenciais teóricos. Elenca a metodologia adotada na prática da atividade de musculação
para a terceira idade, descrevendo como ocorreram o processo de inscrição dos participantes, o local
e os horários das aulas teóricas e práticas dessa atividade. Enfatiza a questão dos resultados obtidos
na execução desse projeto.
PALAVRAS-CHAVE: Atividades físicas para idosos. Qualidade de vida na terceira idade, Musculação para idosos.

INTRODUÇÃO
Bem sabemos que o processo de envelhecimento é inerente ao ser humano, e que com o passar
do tempo, o corpo humano sofre modificações e perdas funcionais, dentre elas a perda de força e
potência, massa muscular e óssea, dentre outros aspectos relacionados ao envelhecimento humano. E
a prática orientada de uma atividade física que possa estimular a musculatura é extremamente
necessária nesta etapa da vida, pois segundo Rigo (2008, p. 80), é recomendada a prática de atividades
físicas na terceira idade, visto que: “os benefícios da prática regular de atividade física na terceira
idade já estão bem definidos. Devidos as alterações próprias do envelhecimento, um estilo de vida
ativo, torna-se fundamental para os idosos, promovendo a esses grupos inúmeros benefícios”. Mas
conforme Ventura (2014, p. 77) “os grupos de convivência para idosos, se destacam hoje como
lugares favoráveis para a manutenção da vida ativa na velhice. Com diversas propostas de atividades,
o foco central das diferentes instituições comunitárias, que oferecem o trabalho coletivo com idoso é
promover a socialização entre os participantes.” Mas além da socialização é preciso desenvolver
ações que estimulem e oriente a prática de atividades físicas, com metodologias direcionadas a
pessoas idosas, respeitando as limitações físicas peculiar da idade, promovendo assim a sua qualidade
de vida.
Nesse contexto, o Projeto de Extensão: Atividade de musculação para o público da terceira
idade oriundo da comunidade externa do IFRN, por meio do Programa Institucional de Apoio à
Extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, objetiva
ofertar a prática da atividade de musculação orientada a pessoas idosas, promovendo a saúde e a
qualidade de vida dos participantes. Visto que, na sociedade moderna o contingente de pessoas idosas
está aumentando de acordo com as modificações que estão a ocorrer na estrutura familiar
contemporânea. Segundo o IBGE “o crescimento da população de idosos no Brasil em número
absoluto e relativo está ocorrendo em um nível sem precedentes”.
Vislumbra-se a necessidade de reestruturação de políticas públicas que possibilite a promoção
de espaços voltados à pessoa idosa. Pois conforme Aires (2008, p. 72-76) “convém salientar a
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relevância da atuação do Estado, através de leis, estatutos e medidas, como as já citadas “Política
Nacional do Idoso” e “Estatuto do Idoso”, no que concerne ao estímulo e subsídios legais, sob o ponto
de vista constitucional, de forma que corroborem e permitam a estas instituições públicas, como
também à entidades e órgãos da iniciativa privada, executar ações, que promovam a qualidade de
vida e um tratamento adequado ao idoso”. Enfocando assim a real necessidade que existem na prática
de ações que “viabilizem espaços de integração social e explorem alternativas de lazer e de atividades
corporais com responsabilidade. [...] O papel que se espera desempenhar nesse sentido é estimular
especialmente os que possam se beneficiar diretamente com os tipos de atividades oferecidas pelo
Projeto”, tais como a atividade de Musculação voltada para a pessoa idosa, que possibilita a
manutenção da tonicidade muscular na terceira idade, pois segundo Westcott (2001, p. ix), “Os
músculos são os motores do corpo. Infelizmente os músculos perdem tamanhos e força com a idade,
resultando em fraqueza física e vários problemas degenerativos”. Sabe-se que o treinamento de força
é o melhor meio para obter músculos mais adequado e mais forte. Para Raso, 2007, p. 21, “a
contextualização da atividade física é extremamente ampla e deve ser considerada como qualquer
movimento corporal voluntário produzido pelos músculos esqueléticos que resulte em dispêndio de
energia acima do basal.” O autor afirma que existem diversos componentes que “[...] contribuem
para aptidão física; há aqueles relacionados às habilidades motoras, (agilidade, destreza,
coordenação motora, velocidade de reação) e os relacionados à saúde (endurance
cardiorrespiratória, composição corporal, flexibilidade, endurance e força muscular)” Porém, podese pensar que apenas as pessoas jovens e atléticas são capazes de usar o equipamento de treinamento
de força. Mas não é bem assim, as pessoas da terceira idade podem executar exercícios de força de
forma orientada com uma metodologia direcionada por professor habilitado na área de Educação
Física, fornecendo orientações que lhe trará diversos benefícios, conforme menciona Rigo (2008, p.
80), tais como: melhoria na velocidade de andar, do equilíbrio, redução do risco de quedas, aumento
da manutenção da massa óssea, redução de dores articulares, dentre outros aspectos relacionados a
melhoria da qualidade de vida do idoso.

METODOLOGIA
Durante a execução do referido projeto de extensão, foram matriculados 105 (cento e cinco
alunos participantes), com idade variando de 50 a 85 anos de idade, ao se encaminharem ao Projeto,
as pessoas foram submetidas a uma pequena entrevista, contendo um “Cadastro ou Ficha de
Inscrição”, cujo objetivo é o de coletar informações sobre o perfil dos participantes, sua rotina de
atividades físicas e formas de lazer e o seu histórico de saúde, com o intuito de adequar as atividades
de musculação voltadas ao público idoso que resgate, por meio das atividades físicas a independência
e a autonomia do idoso frente aos desafios do cotidiano.
No ato da inscrição, exigiu-se como documentos necessários a Carteira de Identidade, o CPF
(CIC), uma foto 3x4, e o Atestado Médico do Cardiologista, sendo esse último documento, prérequisito indispensável para participar das atividades do projeto.
Este projeto funciona nas instalações do IFRN, Campus Natal Central, na sala de dança e de ginástica
do Programa da Terceira Idade, nessa estrutura física, possui espaços físicos de livre acesso a todos
os participantes do projeto, que contribui para a prática de atividades que estimulam o convívio e a
socialização do adulto idoso. Quanto aos métodos e instrumentos utilizados: para a execução desta
atividade de musculação, foi adotado a metodologia de aulas expositivas teóricas e práticas,
enfocando a importância da atividade física para o ser humano, e a orientação de práticas corporais.
Essas foram ministradas pela professora de educação física do quadro de docentes do IFRN
coordenadora do projeto, sendo três vezes por semana, nos dias de segunda, quarta e sextas-feiras, no
horário das 07:30 as 09:00, na sala de dança do NUARTE, sendo divididas em três grupos (A, B e C)
de acordo com a faixa etária.
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Com aplicação de aulas práticas com séries de exercícios para o fortalecimento muscular,
adaptada a pessoa idosa, utilizando o material didático pedagógico da educação física, tais como:
alteres de mão de 1Kg até 4Kg, anilhas, barras e ligas de pressão, caneleiras de 1Kg até 4Kg, uso de
bastões de 800g e Step. Para cada turma são ministrados 30 minutos de exercícios, trabalhando-se
todos os grandes grupos musculares superior e inferior, conforme as imagens relacionadas.
A imagem a seguir, refere-se a turma B, que são idosos na faixa etária de 60 anos, nessa prática
trabalha-se a estrutura muscular da parte superior do corpo, com sessões de elevações utilizando
barras de 800g, proporcionando ao praticante, o aumento da força e da resistência muscular desses
membros.
Atividade de musculação para fortalecimento da musculatura dos membros superiores, utilizando bastões de
800g.

Fonte: acervo pessoal do autor.
Atividade de musculação para fortalecimento da musculatura dos membros inferiores, utilizando caneleiras
de 2Kg e Step.

Fonte: acervo pessoal do autor.

A imagem acima, refere-se a turma B, que são idosos na faixa etária de 60 anos, nessa prática
trabalha-se a estrutura muscular da parte inferior do corpo, com sessões de subidas e descida do Step,
utilizando caneleira de 2Kg, objetivando o aumento e resistência da força muscular.
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RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Para a obtenção dos resultados esperados, foi utilizado o teste de avaliação funcional, no qual
obteve informações com relação ao estado de saúde do avaliado, diagnosticando a sua potencialidade
e as diferenças referentes a sua capacidade física, tais como: força muscular dos membros inferiores
e superiores e resistência muscula, relacionada a prática de atividades física, servindo como processo
educacional pelo qual o avaliado aprende compreender melhor o seu corpo, por meio das explanações
explicitadas, melhorando assim a sua capacidade funcional para a pratica das atividades diárias.
Proporcionado aos praticantes a melhoria do seu condicionamento físico, tais como: melhora
do equilíbrio corporal, a redução do risco de quedas, o aumento da massa óssea, a redução de dores
articulares, dentre outros aspectos relacionados a saúde funcional do idoso, por meio da prática da
atividade de musculação para a terceira idade, além de estimular a conscientização da importância da
realização de atividades corporais no seu cotidiano, contribuindo assim para a melhora funcional dos
movimentos corporais, resultando assim no aumento da sua qualidade de vida.
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SEGURANÇA ALIMENTAR, IMPLANTAÇÃO DO 5S E CAPACITAÇÃO
DOS COLABORADORES EM BPF EM UMA FÁBRICA DE
BENEFICIAMENTO DE CASTANHA DE CAJU.
A. A. M. Cassiano1; P. S. Araújo2; R. M. M. Lopes3; O. C. P. Gaspareto4 e M. E. C. Andrade5
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IFRN – Campus Currais Novos

ÁREA TEMÁTICA: Saúde

RESUMO
No Brasil, a produção de castanha-de-caju está concentrada no Nordeste, com destaque para o Rio
Grande do Norte (RN) que ocupa o segundo lugar no ranking de produção, segundo dados do IBGE
(2015). Este produto representa para muitas famílias norte rio grandenses uma importante fonte de
renda, sendo às vezes a única, mas a falta de estrutura e de padronização no processo faz com que a
castanha-de-caju produzida não tenha a qualidade exigida pelo mercado, dificultando sua
comercialização. Para garantir a produção de um alimento seguro, as Boas Práticas de Fabricação
(BPF) devem ser implantadas, mas ferramentas iniciais de qualidade podem ser utilizadas para
iniciar o Programa de qualidade na empresa, dentre elas o Programa 5S que é utilizado com
sucesso. Trata-se de uma metodologia de trabalho japonesa, caracterizada pelos sensos de
utilização, organização, limpeza, saúde e autodisciplina, trazendo mais organização em todas as
áreas da empresa. As ferramentas de qualidade são essenciais para a implantação das Boas Práticas
de Fabricação, que é exigida por lei desde 1997. Desta forma, este trabalho se propõe a realizar a
aplicação da ferramenta citada e a capacitação dos colaboradores em BPF, buscando adequar a
qualidade da castanha-de-caju beneficiada em Cerro Corá no interior do Rio Grande do Norte,
tornando assim, esta atividade como uma alternativa econômica de grande importância para a
região, podendo gerar trabalho e melhoria de renda para o pequeno produtor.
PALAVRAS-CHAVE: Segurança alimentar, Programa 5S, BPF, Castanha-de-caju.

INTRODUÇÃO
A produção de um alimento seguro é obrigatória em qualquer tipo de empresa que produza
ou manipule alimentos. As Boas Práticas de Fabricação (BPF) possuem Portarias de implantação
obrigatórias desde 1997, mas algumas empresas devido suas localizações e o baixo conhecimento
de seus dirigentes e colaboradores, ainda não as possuem implantadas. Para atender as Portarias
nº326/1997 (MS) e nº368/1997 (MAPA) e a Resolução RDC nº275/2002, é necessário que a
empresa passe por uma adequação, em relação à organização e higiene, para isso algumas
ferramentas podem ser utilizadas, como é o caso do Programa 5S. Essa ferramenta foi criada no
Japão após a Segunda guerra Mundial que tinha como objetivo à segurança no trabalho, a limpeza, a
organização, a higiene e a disciplina. Os 5S foram interpretados no Brasil como sensos e tem como
base cinco palavras japonesas: Seiri – Utilização, Seiton - Organização, Seiso - Limpeza, Seiketsu Padronização/Saúde, Shitsuke – Autodisciplina (SANTOS, 2011). O programa dos cinco sensos,
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visa garantir a qualidade e segurança dos alimentos produzidos em todos os aspectos, além disso, é
considerado o passo inicial para a implantação de programas de qualidade, pois a partir da sua
aplicação as empresas possuem uma maior facilidade na aplicação dos demais sistemas de gestão
qualidade - como, BPF e APPCC (NASCIMENTO; COSTA; SANTOS, 2014).
Considerando que o estado do Rio Grande do Norte, destaca-se no agronegócio da produção
de castanha-de-caju, tendo grande importância social e econômica, este segmento tem uma
importância muito grande para os pequenos produtores, mas em alguns lugares a castanha
produzida não apresenta a qualidade sanitária exigida. Desta forma, estas empresas, associações ou
cooperativas, precisam de orientações técnicas seguras e de baixo custo, que permitam ao pequeno
produtor de castanha beneficiar a sua produção no seu ambiente de trabalho, gerando emprego e
renda no campo, mas produzindo um produto de qualidade. Um notável problema no
beneficiamento de castanha é a fiscalização pela Vigilância Sanitária, pois as condições higiênicosanitárias de processamento não atendem as legislações já citadas, podendo, tal fiscalização
acarretar em sérias consequências à empresa, uma vez que a mesma não pode garantir a qualidade
do alimento. Além disso, estas referidas condições podem constituir em um importante veículo de
disseminação de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA).
A Serra de Santana é bastante conhecida por sua produção de castanha, onde muito do que é
colhido vai para o beneficiamento em outra localidade. O beneficiamento da castanha pelo pequeno
produtor traria a ele maior renda, uma vez que agregaria valor ao produto. Desta maneira, o
desenvolvimento desse trabalho beneficiará o estabelecimento com a implantação do programa 5S e
a com as capacitações dos colaboradores nos quesitos da legislação e sobre as condições higiênicosanitárias do produto produzido, preparando assim o estabelecimento, para a implantação futura das
Boas Práticas de Fabricação e assim poder competir no estado com outras empresas que beneficiam
castanha.
Assim, objetiva-se realizar um trabalho de conscientização sobre segurança alimentar e da
importância das Boas Práticas de Fabricação na produção de um produto de qualidade. Para isso,
será utilizado o Programa 5S, assim como capacitações para os colaboradores de um
estabelecimento que beneficia castanha-de-caju no município de Cerro Cora/RN.
METODOLOGIA
O presente trabalho será desenvolvido em um estabelecimento de beneficiamento de
castanha-de-caju, localizado na Serra de Santana, no município de Cerro Corá (RN), entre os meses
de agosto e dezembro de 2016. Inicialmente, será elaborado um check-list/formulário que será
aplicado no referido estabelecimento, para obter-se um diagnóstico inicial da empresa. Esse
diagnóstico tem como função determinar quais ações precisam ser desenvolvidas nas capacitações.
Em seguida, será realizada uma sensibilização sobre segurança alimentar e a importância das
Boas Práticas de Fabricação (BPF), com o intuito de levar ao colaborador o entendimento do que é
o programa e qual sua função na segurança alimentar. Posteriormente, será implantado o Programa
5S, em que os colaboradores receberão, inicialmente, um treinamento para esclarecê-los e capacitálos para as ações a serem tomadas a partir de então, mostrando também todos os benefícios do
programa.
Após a implantação do Programa 5S será a vez das capacitações em BPF, que ajudarão a
esclarecer as dúvidas dos colaboradores, além de prepará-los para a implantação dessa ferramenta
de qualidade. Será feito também, um acompanhamento da execução das medidas corretivas por
parte da empresa e por fim, a reaplicação do check-list para o diagnóstico final.
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RESULTADOS ESPERADOS
Com este projeto almeja-se preparar a empresa para uma futura implantação das Boas
Práticas de Fabricação e assim torná-la competitiva no mercado local e estadual. Com a
implantação do Programa 5S, pretende-se, através de suas técnicas, adequar os sensos de Utilização,
Organização, Limpeza, Padronização/Saúde, Autodisciplina de limpeza, na empresa, de maneira a
melhorar o beneficiamento da castanha-de-caju, em cada uma de suas etapas. As capacitações sobre
os pontos críticos determinados pelo diagnóstico possibilitará aos manipuladores um maior
conhecimento das leis vigentes, assim como um novo comportamento perante ao alimento,
propiciando uma maior segurança alimentar e consequentemente um produto com mais qualidade.
O desenvolvimento do projeto irá possibilitar aos alunos envolvidos, graduandos do Curso Superior
de Tecnologia em Alimentos, consolidar e vivenciar os conhecimentos adquiridos em sala de aula e
mostrar a comunidade envolvida, as diferentes áreas de atuação do Tecnólogo em Alimentos, assim
como aproximar o Campus de Currais Novos da comunidade.
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AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIA DAS FEIRAS
LIVRES DOS MUNICÍPIOS DE PAU DOS FERROS E ENCANTO
SITUADOS NO ALTO OESTE POTIGUAR
R. E. A. Nogueira1; J.M. Carvalho1; A.M.T. Farias1; T.T.C. Costa1; A.L. Machado2
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Discentes IFRN – Campus Pau dos Ferros;2 Docente IFRN – Campus Pau dos Ferros
ÁREA TEMÁTICA: Saúde

RESUMO
As carnes e pescados são alimentos bastante complexos em termos nutricionais e fornecem ao homem
elementos essenciais ao seu metabolismo. Tais alimentos podem ser susceptíveis ao ataque
microbiano quando suas propriedades nutritivas são associadas às condições sanitárias precárias,
originando preocupações acerca de possíveis contaminações desse alimento. Nesse sentido, a fim de
contribuir para a diminuição de problemas de saúde pública, o presente projeto propõe avaliar as
condições sanitárias das feiras livres e de outros ambientes de venda de alimentos de origem animal
em 2 municípios da região do Alto Oeste Potiguar. Foram aplicados roteiros de inspeção, cuja
finalidade foi de avaliar o perfil do comerciante/manipulador e das condições higiênico-sanitárias dos
locais. Os resultados obtidos foram de maneira geral já esperados, no qual os municípios se
apresentaram com práticas de higiene deficientes.
PALAVRAS-CHAVE: Carne; Saúde pública; Contaminações; Condições sanitárias; Feiras livres.

INTRODUÇÃO
A carne, como alimento direto ou como ingrediente, é um componente essencial e fundamental à
dieta humana. É, pois, um alimento de alto valor nutritivo por possuir todas as macromoléculas e a
maioria dos micronutrientes. Por ser de ampla comercialização e consumo, a carne gera preocupações
no que concerne à sua contaminação na ausência de condições seguras de manejo durante a cadeia
produtiva, haja vista a quantidade de pessoas que podem ser prejudicadas por toxi-infecções
alimentares, em virtude do grande consumo e, por vezes, da ausência de boas práticas de fabricação.
Por isso, é essencialmente importante a atenção à qualidade higiênica sanitária desses produtos, que,
por apresentarem características nutritivas favoráveis tornam-se um meio altamente vulnerável à
contaminação microbiológica (ALMEIDA et. al., 2004). Nas condições de feira livre, que se
caracterizam como comércio móvel, com circulação dentro das áreas urbanas, e por serem instaladas
de forma nômade em vias públicas, a comodidade oferecida aos consumidores traz problemas como
a contaminação do alimento, que é o resultado consequente das condições higiênico-sanitárias
indesejável (SILVA et al., 2010). Nesses estabelecimentos, os alimentos comercializados e, sobretudo
os de origem animal como a carne, são expostos sob condições indesejáveis, insalubres, sujeitos à
ação microbiana proveniente do próprio ambiente ou da interação com o manipulador e/ou com o
consumidor.
Sendo assim o objetivo do projeto é investigação das condições sanitárias de venda em
estabelecimentos de comercialização de carnes (aves, suínos, bovinos e pescados) em feiras livres de
dois municípios da região do Alto Oeste Potiguar. Como também a verificação dos perfis dos
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comerciantes e seus conhecimentos sobre as práticas sanitárias na comercialização de alimentos
perecíveis.
METODOLOGIA
O projeto foi realizado em Pau dos Ferros e no município circunvizinho do Encanto (Oeste),
pertencente à mesorregião do Alto Oeste Potiguar. A proposta metodológica que foi utilizada no
desenvolvimento do projeto, foi à aplicação de roteiros de inspeção e levantamento das condições
higiênico-sanitárias do local. Dois roteiros de inspeção (check-list) foram aplicados, adaptados
conforme Almeida et al., (2011). O primeiro destina-se à verificação das condições higiênicosanitárias do local, com ênfase nas barracas comercializadoras de carne; e o segundo, destinado à
avaliação do perfil dos comerciantes, enfatizando as condições de comercialização segundo a ótica
do entrevistado. Foram entrevistados 10 comerciantes, no qual 9 dos comerciantes entrevistados são
de Pau dos ferros e somente 1comerciante do Encanto, os quais foram questionados principalmente
sobre as condições e local do abate dos animais, as condições de armazenamento, o transporte da
carne até o local de comercialização e as condições de comercialização do produto. Foi realizada
também a avaliação das condições higiênico-sanitárias do local, com base nas características visuais
e utilizando-se de um roteiro de verificação, adaptado da RDC Nº 216, que aborda os aspectos de
fundamental importância na comercialização de produtos alimentícios, sobretudo, os cárneos.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Os resultados alcançados através de entrevistas com os comerciantes pode-se apresentaram uma
grande diferença de resposta quando os municípios analisados são comparados principalmente no que
diz respeito se o comerciante mesmo abate o animal e se o local destinado a feira é o adequado, no
qual os comerciantes de Pau dos Ferros na sua maioria não são responsáveis pelo abatimento do
animal e consideram o local de comercialização adequado, diferentemente do Encanto que os
comerciantes é quem realiza o abate, e acreditam que o local de comercialização do produto não é o
adequado. No entanto apresentam semelhança quanto a presença da vigilância sanitária no abatedouro
no qual de maneira geral ambas as cidades a fiscalização é mínima, como mostra na tabela 1.
Tabela 1-Valores percentuais dos resultados para as perguntas quantitativas elaboradas no roteiro de
inspeção para a verificação dos perfis dos comerciantes das feiras livres de Pau dos Ferros e
Encanto/RN.
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Encanto
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Legenda da tabela 1 e 2: 1.É de Pau dos Ferros?
2.Trabalha só?
3.O sr. Mesmo abate o animal?
4.O animal é abatido no dia que é
disponibilizado para comércio?

6

7

5.A carne é fiscalizada no abatedouro?
6. Há fiscalização da vigilância sanitária na feira?
7. O senhor acha que este é o ambiente ideal para a
realização da feira?

Quanto as condições higiênico-sanitária das barracas de comercialização dos produtos, de maneira as
duas cidades apresentam deficientes, tendo mais pontos negativos. Dentre os pontos mais relevantes
destacam-se a presença de animais, a ausência de EPI’s, uso de adornos, contato do manipulador com
dinheiro e presença a de lixo nos locais de comercialização de alimentos, pontos esses estão presente
em uma cidade, podendo não está presenta na outra.
Tabela 2 - Valores percentuais dos resultados para as perguntas quantitativas do roteiro de inspeção
da observação para a verificação das condições higiênico-sanitária das barracas das feiras livres da
cidade de Pau dos Ferros e Encanto/RN.

Pau dos Ferros

100%

Encanto

100%
80%

80%

60%

60%
Sim
40%

Não

20%

Sim
40%

Não

20%

0%

0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Legenda da tabela 3 e 4:
1.Há presença de animais?

9.Os funcionários usam adornos?

2.Exposição do alimento a poeira?

10.Comem no local de trabalho?

3.O produto fica exposto ao sol?

11.Fumam durante o atendimento?

4.O produto fica exposto a insetos?

12. Os utensílios utilizados parecem limpos?

5.O vendedor está limpo?

13.Há presença de lixo?

6. Usa toucas?

14. Existem equipamentos para guardar a carne não vendida?

7. Quem recebe o dinheiro vende?

15. Existem isopores para armazenamento do produto?

8.Panos de pratos são utilizados pra secar as mãos?
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INVESTIGAÇÃO DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DE FEIRAS LIVRES E
FRIGORÍFICOS NAS CIDADES DE SÃO MIGUEL E ALEXANDRIA
REGIÃO DO ALTO OESTE POTIGUAR
J.M. Carvalho1; A. M. T. Farias1; R. E. A. Nogueira1; T. T. C. Costa1; A. L. Machado2
Discentes do IFRN – Campus Pau dos Ferros; 2 Docente do IFRN – Campus Pau dos Ferros
ÁREA TEMÁTICA: Saúde

1

RESUMO
Carnes e pescados são considerados alimentos indispensáveis na mesa das mais diversas famílias.
Nesse sentido é importante avaliar as condições de comercialização e manipulação dos mesmos,
pois, como se sabe, esses alimentos são bastante susceptíveis a contaminações microbiológicas que
podem acarretar doenças transmitidas pelos alimentos (DTA’S). O presente projeto, busca por meio
da observação e da aplicação de check-lists investigar as possíveis fontes de contaminação de carnes
e pescados nas feiras livres e frigoríficos das cidades de São Miguel-RN e Alexandria-RN e com
isso, traçar o perfil dos comerciantes/manipuladores e das condições higiênico-sanitárias dos locais,
para que por meio desse estudo, possam ser realizadas ações integradoras de conscientização sobre
a importância das práticas de higiene para melhoria das condições de venda e da qualidade desses
alimentos. Dentre os pontos mais relevantes destacam-se a presença de animais, a ausência de
EPI’s, uso de adornos, contato do manipulador com dinheiro e presença a de lixo nos locais de
comercialização de alimentos.
PALAVRAS-CHAVE: Carnes, higiênico-sanitárias, barracas, comercialização, contaminação.

INTRODUÇÃO
A carne, como alimento direto ou como ingrediente, é um componente essencial e fundamental à
dieta humana. Em meio aos produtos cárneos, em virtude da praticidade e por apresentar preços
relativamente acessíveis, a carne bovina é um dos alimentos que mais é consumido e, portanto, mais
aceita pelo consumidor (FERREIRA; SIMM, 2012).
Por ser de ampla comercialização e consumo, a carne gera preocupações no que concerne à sua
contaminação na ausência de condições seguras de manejo durante a cadeia produtiva, haja vista a
quantidade de pessoas que podem ser prejudicadas por toxi-infecções alimentares, em virtude do
grande consumo e, por vezes, da ausência de boas práticas de fabricação.
Nas condições de feira livre, que se caracterizam como comércio móvel, com circulação dentro das
áreas urbanas, e por serem instaladas de forma nômade em vias públicas, a comodidade oferecida
aos consumidores traz, em sua essência, problemas como a contaminação do alimento, que é o
resultado consequente das condições higiênico-sanitárias indesejável (SILVA et al., 2010).
Sob essas condições, e, sobretudo em virtude da temperatura de estocagem que é, geralmente,
ambiente, a carne torna-se um dos principais vetores de doenças transmitidas por alimentos
(DTA’s).
As feiras livres desenvolvidas nos municípios de Alexandria e São Miguel caracterizam-se por
serem de pequeno a médio porte. Ocorrendo semanalmente e sendo um importante mecanismo de
abastecimento de alimentos das famílias da região, funcionando como atividade de caráter familiar
e de subsistência. Assim sendo, o conhecimento acerca da estrutura de comercialização desse
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ambiente é essencialmente importante à garantia da saúde, segurança alimentar, e qualidade de vida
da população dos munícipios.
Este projeto apresentará, portanto, um relato das condições higiênico-sanitárias das carnes
comercializadas nos municípios, enfatizando um diagnóstico dos aspectos de higiene e sanidade
tanto da comercialização quanto da manipulação das carnes procedentes das feiras livres e também
de distintos frigoríficos, fundamentando-se nos critérios estabelecidos pelas legislações vigentes do
país pertinentes a esses aspectos.
METODOLOGIA
Foi realizado levantamento das condições sanitárias da comercialização da carne nos municípios de
Alexandria e São Miguel, através de duas visitas as feiras livres das cidades com a finalidade de
aplicar dois roteiros de inspeção (check-list), adaptados conforme Almeida et al., (2011). O
primeiro destina-se à verificação das condições higiênico-sanitárias do local, e o segundo, destinado
à avaliação do perfil dos comerciantes.
Foram entrevistados 10 comerciantes (4 em São Miguel e 6 em Alexandria), os quais são
questionados sobre as condições e local do abate dos animais, as condições de armazenamento, o
transporte da carne até o local de comercialização e as condições de comercialização do produto.
Concomitantemente, foi realizada a avaliação das condições higiênico-sanitárias do local, com base
nas características visuais e utilizando-se de um roteiro de verificação, adaptado da RDC nº 216 de
2004.
RESULTADOS ALCANÇADOS
Após a aplicação dos roteiros de inspeção os resultados indicados nas figuras:
Figuras 1 e 2 – Valores percentuais dos resultados referentes ao roteiro de inspeção para
verificação dos perfis dos comerciantes da feira livre de São Miguel e Alexandria- RN.

São Miguel

Alexandria

100%

100%

80%

80%

60%

As vezes*

60%

40%

Não

40%

20%

Sim

20%

0%

Não
Sim

0%
1

2

3

4

5

6

7

Legenda:
1.
É de Pau dos ferros?
2.
Trabalha só?
3.
O sr. Mesmo abate o animal?
4.
O animal é abatido no dia que é disponibilizado
para comércio?
5.
A carne é fiscalizada no abatedouro?
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6.
Há fiscalização da vigilância sanitária no feira?
7.
O senhor acha que este é o ambiente ideal para
realização da feira?

Foi possível observar, por exemplo, que na cidade 1 (São Miguel) nenhum deles trabalhava
sozinho, o que também foi observado durante a visita, é que se tratava de uma atividade de caráter
familiar, geralmente realizada por um casal, ou pais e filhos, diferentemente da cidade 2
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(Alexandria) que em 50% dos casos, o comerciante trabalhava sozinho Dessa forma, o comerciante
assume o papel de manipulador e realiza todas as atividades (venda, corte da carne, recebimento do
dinheiro, limpeza dos utensílios, e do estabelecimento).
Outro ponto importante de se observar é sobre a presença de fiscais no local de abate e no local de
venda, onde ambas as cidades apresentaram resultados semelhantes, pois a maioria dos vendedores
afirmaram que há fiscalização adequada e frequente, mas, ainda assim, alguns deles garantiram o
contrário, afirmando, por exemplo, que se houvesse mesmo de agentes sanitários da prefeitura
muitos dos estabelecimentos teriam “uma aparência melhor”.
Além dessas perguntas, no primeiro roteiro também se buscou obter informações do tempo de
trabalho na feira, sexo dos comerciantes, a opinião dos mesmos sobre a possibilidade de
contaminação da carne na manipulação, da adequação do local para a feira e do tipo de carne que é
comercializada por eles.
Sobre esses aspectos é possível verificar que em Alexandria há 17% dos feirantes a mais tempo
nessa profissão (na faixa dos 30 à 40 anos), enquanto em São Miguel todos se encontram de 0 à 20
anos; a atividade é majoritariamente exercida por homens, e no caso em que as mulheres a exercem,
estão sempre acompanhadas do marido (caso de São Miguel, onde 50% das feiras são administradas
por casais); quando questionados da contaminação a grande maioria dos comerciantes acreditam
que não ocorre, mas ainda há 40% que são conscientes da forma como a manipulação pode afetar a
qualidade do produto; como último ponto, temos, assim como esperado, que a carne bovina é a mais
comercializada nas feiras de ambas as cidades.
Quanto aos resultados das condições higiênico-sanitárias é possível notar que grande parte das
respostas indicam condições não são satisfatórias (Figuras 3 e 4). Dentre os pontos mais relevantes
destacam-se a presença de animais, a ausência de EPI’s, uso de adornos, contato do manipulador
com dinheiro e presença a de lixo nos locais de comercialização de alimentos.
Figuras 3 e 4 – Valores percentuais dos resultados para as perguntas quantitativas elaboradas no
roteiro de inspeção para verificação do perfil dos comerciantes das feiras livres de São Miguel e
Alexandria.
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Legenda:
1. Presença de animais
2. Alimentos expostos sem proteção
3. O produto fica exposto ao sol?
4. O produto fica exposto a insetos?
5. O vendedor está limpo?
6. Usa touca?
7. Quem recebe o dinheiro é quem vende?
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Utiliza-se panos de prato na secagem das mãos?
Os funcionários estão com adornos?
Comem no local enquanto trabalham?
Fumam durante o atendimento?
Os utensílios estão limpos?
Há lixo no local?
Existem equipamentos de refrigeração para
guardar a carne que não foi vendida?
15. Existem isopores para armazenar o produto?
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CISTERNAS NA COMUNIDADE: QUALIDADE E PREVENÇÃO
I. B. B. G. Medeiros1; M. C. R. de Oliveira²; W. R. Filho³; T. J. Costa4
1,2,3,4
IFRN – Campus Natal Central
ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente

As cisternas são tanques de armazenamento de água, normalmente proveniente de chuvas, que se
apresenta como uma boa alternativa para regiões que sofrem com a falta de água. Para manter boa
qualidade da água armazenada nas cisternas e evitar criadouros do mosquito Aedes aegypti, vetor do
vírus da dengue, zika e chikungunya, medidas de segurança sanitária devem ser tomadas. Assim,
este projeto tem por objetivo elaborar e divulgar, por meio de uma cartilha, um projeto de cisterna
ideal para as comunidades, apresentando ações educativas referentes ao armazenamento de água,
visando manutenção da sua qualidade e evitando criadouros do mosquito Aedes aegypti. Com o
intuito de avaliar a qualidade da água e apontar os principais problemas no armazenamento,
captação e manutenção desses reservatórios, foram realizadas visitas as comunidades que possuem
alto índice de contaminação por dengue, zika e chikungunya e armazenam água em cisternas,
segundo levantamentos dos órgãos competentes. Após as visitas, pesquisas em campo e estudos a
bibliografias da área, foi possível definir um modelo de cisterna com características ideais para
conservação da qualidade da água e extinção de focos do mosquito Aedes aegypti, adequando as
características técnicas das comunidades. Espera-se que com a divulgação da cartilha elaborada ao
fim do projeto, haja uma conscientização da população referente às práticas de armazenamento e
qualidade da água, reduzindo a proliferação do mosquito.

PALAVRAS-CHAVE: cisternas, qualidade da água, armazenamento de água, Aedes aegypti

INTRODUÇÃO
O esgotamento dos mananciais em diversas regiões brasileiras não é causado apenas pela
falta de chuvas. Além do rápido crescimento populacional, a alta taxa de urbanização polui os rios e
dificulta o acesso à água potável, comprometendo principalmente os sistemas de abastecimento. A
precariedade e falta de manutenção nesses sistemas também se apresentam como um fator que
compromete o uso da água nas edificações. Essa situação gera a necessidade de medidas
alternativas pela população para suprimento de água para necessidades básicas de sobrevivência.
Uma das alternativas que podem ser empregadas para esse fim é o armazenamento de água
através da utilização das cisternas, que são tanques construídos para reservar, normalmente água
proveniente de chuvas, captadas em uma superfície (ANDRADE NETO, 2003), usualmente os
telhados das residências ou pátios criados para esse fim. Em geral, a água da chuva é excelente para
vários usos, inclusive para beber. Locais com alto nível de poluição atmosférica, populosos e/ou
bastante industrializados são exceções a esse aspecto (ARIYANANDA, 1999).
A implantação de cisternas não deve apenas ser uma atividade meramente construtiva, visto
que o trabalho de manutenção e limpeza ganha elevada importância na conservação da qualidade da
água armazenada, principalmente quando proveniente das chuvas. Além disso, a qualidade da água
coletada, seja da chuva, carros-pipa ou mesmo da rede de abastecimento influi diretamente nos
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padrões de qualidade da água a ser consumida. Assim, diversos aspectos gerais e de qualidade
física, química e biológica devem ser analisados frequentemente (BRITO ET AL., 2005).
O potencial de contaminação das águas acumuladas em cisternas está ligado,
principalmente, à presença de trincas, ao manuseio dos instrumentos para retirada da água e à
qualidade da água na entrada da cisterna. Reduzir o contato humano com a água armazenada é uma
estratégia bastante adequada para manutenção de sua qualidade, bem como a construção de
cisternas com cobertura que impeça a entrada excessiva de luz, com extravasor, ventilação para
reoxigenação da água e eliminação dos primeiros milímetros de chuva (ANDRADE NETO, 2003).
O uso de cisternas está cada vez mais frequente em função da praticidade e do baixo custo
que esses dispositivos possuem. Em contrapartida, pesquisas realizadas em campo indicam que os
grandes reservatórios, como caixas d’água, galões, cisternas e tonéis (muito utilizados para
armazenagem de água para uso doméstico em locais dotados de infraestrutura urbana precária), são
os criadouros que mais produzem Aedes aegypti, mosquito responsável pela transmissão dos vírus
da dengue, zika e chikungunya (IOC, 2016).
Segundo o Instituto Oswaldo Cruz, a proliferação do mosquito ocorre nos reservatórios de
armazenamento de água principalmente devido à falta de cuidados necessários e, por não serem
completamente vedados, tornando-se focos do mosquito. Assim, percebe-se claramente a
necessidade de iniciativas de educação ambiental e sanitária com os usuários que utilizam as
cisternas de forma a manter a qualidade da água e evitar a proliferação de doenças. Métodos para
manejo dos instrumentos, técnicas construtivas, ações preventivas, entre outros aspectos, devem ser
conhecidos e aplicados pela população.
Desta forma, este projeto tem o objetivo de elaborar e divulgar, através de uma cartilha, um
projeto de cisterna ideal para as comunidades e ações educativas referentes ao armazenamento e
aproveitamento de água da chuva, visando manutenção da sua qualidade e evitando criadouros do
mosquito Aedes aegypti.
METODOLOGIA

Levantamento dos principais problemas de armazenamento e manutenção da
qualidade da água em cisternas
Nesta etapa, residências de áreas da grande Natal que apresentam maiores incidências de
foco do mosquito Aedes aegypti e armazenam água em cisternas serão visitadas com o objetivo de
diagnosticar a situação da qualidade da água e apontar os principais problemas no armazenamento,
captação e manutenção desses reservatórios. Serão aplicados questionários que abordarão a
construção, enchimento, captação, e manutenção das cisternas. A seleção dessas comunidades se
darão a partir da análise de dados divulgados pelos órgãos competentes.
Elaboração de projeto da cisterna
Após a obtenção das informações por meio dos questionários e visitas, foi elaborado um
projeto de cisterna padrão com características ideais para conservação da qualidade da água e
extinção de focos do mosquito Aedes aegypti adequando as características técnicas dos locais
visitados.
Elaboração e distribuição de cartilha educativa
Com a identificação dos principais problemas existentes no armazenamento de água e o
modelo padrão ideal de cisternas, será elaborada a cartilha. A mesma apresentará informações
básicas referentes à implantação de novas tecnologias a serem adotadas pela comunidade a fim de
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reduzir os problemas de qualidade da água além de medidas educativas que reduzem a proliferação
do mosquito Aedes aegypti. A distribuição será inicialmente feita nas escolas e eventos das
comunidades visitadas.
Acompanhamento e avaliação do projeto
Para acompanhamento do projeto, serão feitas reuniões semanais para o planejamento das
ações e mensalmente será confeccionado relatório indicando o que foi realizado e os resultados
obtidos no período. Os relatórios conterão quadros demonstrativos de visitas as comunidades com
informações relacionadas ao desenvolvimento do projeto, bem como levantamento dos dados.
RESULTADOS ESPERADOS
A execução deste projeto de extensão dará a oportunidade de identificação e elaboração de
soluções para os principais problemas presentes no armazenamento de água em cisternas e medidas
de redução da proliferação do Aedes aegypti. Além disso, os alunos envolvidos poderão prestar
serviço à comunidade de forma a colocar o conhecimento técnico adquirido no instituto a
disposição da sociedade contribuindo para melhores práticas sanitárias e consequentemente
manutenção da saúde e bem estar.
A divulgação da cartilha educativa produzida possibilitará uma conscientização da
população referente às práticas de armazenamento e qualidade da água, reduzindo a proliferação do
mosquito e consequentemente o número de infectados.
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PROJETO ALFABETIZAÇÃO ECOLÓGICA: PROMOVENDO EDUCAÇÃO
AMBIENTAL NO ENTORNO DO IFRN CAMPUS PARNAMIRIM
I. M. Lucena1; R. T. R. Silva2; A. L. D. V. Fernandes3; K. S. Arend4; B. M. Silva5
1,2,3,4,5
IFRN – Campus Parnamirim
ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente

RESUMO
As questões ambientais apresentam-se como um assunto de relevância social na atualidade. É
evidente a instabilidade planetária, pois estamos vivenciando inúmeras catástrofes ambientais que
ocorrem devido à intervenção do homem na natureza. Vivemos em uma sociedade que estimula o
consumo e o resultado está nas ruas, em terrenos baldios, dentro dos rios e em vários outros lugares,
causando grandes prejuízos ambientais. O Projeto Alfabetização Ecológica teve como objetivo
promover educação ambiental no entorno do IFRN Campus Parnamirim e foi constituído de
encontros presenciais-vivenciais, tendo a duração de sete meses, entre os meses de setembro de
2015 a março de 2016, com dois encontros mensais. Os resultados ficaram visíveis: promoveu a
participação e mobilizou os cidadãos dos bairros próximos do nosso Campus em relação aos mais
importantes temas ambientais, contribuindo, assim, para atitudes ambientais urbanas sustentáveis e
integradas nas áreas de resíduos sólidos, arborização e áreas verdes, conservação da água, tendo
como suporte a participação ativa dos seus moradores, por meio de atividades de educação
ambiental, e em redes de comunicação e mobilização junto a associações comunitárias, escolas,
entre outros. Recentemente, lideranças comunitárias têm mostrado grande interesse e intenção de
firmar com o nosso Campus convênios para disseminar ações de educação ambiental para a
comunidade do entorno da nossa Instituição.
Acreditamos que hoje, mais do que nunca, faz-se necessário despertar na coletividade não apenas
uma “consciência ambiental”, mais que isso, precisamos estimular na coletividade uma
“sensibilidade ambiental”. E essa sensibilização é, para nós, o único método capaz de promover
mudanças de comportamento e de consumo que sejam aplicáveis no espaço local em que vivemos.
PALAVRAS-CHAVE: Meio Ambiente. Natureza. Educação ambiental. Encontros vivenciais. Plantas nativas.

INTRODUÇÃO
A questão ambiental vem sendo considerada como cada vez mais urgente e importante para a
sociedade, pois o futuro da humanidade depende da relação estabelecida entre a natureza e o uso
pelo homem dos recursos naturais disponíveis. À medida que a humanidade aumenta sua
capacidade de intervir na natureza para satisfação de necessidades e desejos crescentes, surgem
tensões e conflitos quanto ao uso do espaço e dos recursos em função da tecnologia disponível
(BOFF, 1999).
Nos últimos séculos, um modelo de civilização se impôs, trazendo a industrialização, com sua
forma de produção e organização do trabalho, além da mecanização da agricultura, que inclui o uso
intenso de agrotóxicos, e a urbanização, com um processo de concentração populacional nas
cidades. Nas nações mais industrializadas, constata-se uma deterioração na qualidade de vida que
afeta a saúde tanto física quanto psicológica da população residente.
Para Lovelock (1991), o progresso tem gerado algumas complicações: o crescimento populacional,
o consequente aumento na produção do lixo e da poluição, a degradação ambiental como um todo e
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os recursos básicos para a sobrevivência humana vêm se tornando cada vez mais escassos. O que
antes era fartura agora é racionado e daqui a alguns anos haverá falta.
A partir da década de 70, a humanidade começou a tomar consciência dos seus impactos sobre a
natureza, devido, principalmente, às consequências econômicas que as reações da natureza a esses
impactos geravam, como mais gastos com saúde pública. Isso levou ao surgimento de uma nova
abordagem de desenvolvimento econômico conciliatório com a conservação ambiental, surgiu
assim o conceito de desenvolvimento sustentável.
Dentre os problemas ambientais que afetam o Brasil, podemos listar os mais
críticos: Desmatamento, que acarreta em perda de biodiversidade; Erosão devido ao desmatamento
e manejo inadequado do solo na agricultura e pecuária; Poluição das águas e solos devido à falta de
saneamento básico nas áreas urbanas e rurais; Falta de políticas de gerenciamento de resíduos
sólidos nas áreas urbanas, que gera “lixões”; e a Poluição industrial, gerando uma grande poluição
do ar.
A Carta da Terra (1992) afirma que o homem primitivo retirava da natureza os seus sustentos sem
prejudicá-la, cultivava para seu consumo e os resíduos produzidos eram degradados pelo ambiente
participando do ciclo de matéria no ecossistema. Havia um sentimento de que Terra era sagrada, por
isso, eram respeitadas todas as formas de vida, até mesmo as que lhe garantiam a alimentação.
Assim, percebe-se que falta o ser humano atual redescobrir seu amor pela Terra, pois ainda é dela
que retiramos toda nossa subsistência, além da área para habitarmos e os recantos naturais que
oferece. A reconciliação é a maneira de reaver os direitos de todos que vão precisar sobreviver aqui.
Precisamos voltar a ter esse amor pela natureza, ter uma educação, uma educação ambiental.
A Alfabetização Ecológica é vista por uma corrente teórica como um dos caminhos para se alcançar
o ponto de mutação da forma como a humanidade percebe e se comporta em relação ao meio
ambiente. Educar para sustentabilidade ou alfabetizar ecologicamente significa ensinar ecologia
profunda em uma maneira sistêmica e multidisciplinar. A alfabetização ecológica pressupõe uma
visão sistêmica da vida. Sua fundamentação teórica está baseada na teoria dos sistemas vivos.
Segundo CAPRA (2003), ser ecologicamente alfabetizado significa um tríplice aspecto: a) conhecer
os princípios ecológicos, b) pensar sistematicamente; c) praticar valores ecológicos, estabelecendose assim um paradigma social definido como: “um novo conjunto de conceitos, valores, percepções
e práticas compartilhados por uma comunidade e que produz uma maneira particular de ver a
realidade, dando base para que a comunidade se organize”.
O Art. 225 da Constituição Federal de 1988 consagra o direito difuso ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso do povo e essencial à sadia qualidade de vida, ao mesmo
tempo em que impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.
METODOLOGIA
A metodologia utilizada no “Projeto Alfabetização Ecológica: Promovendo educação ambiental no
entorno do IFRN Campus Parnamirim” foi constituída de encontros presenciais-vivenciais, com
momentos para leitura individual e coletiva dos participantes, constituindo, assim, espaços de
reflexão, criação e construção do conhecimento. Nas intervenções práticas, o conhecimento foi
fortalecido na dimensão da ação. O Projeto teve a duração de sete meses, entre os meses de
setembro de 2015 a março de 2016, com dois encontros mensais, sendo um encontro a cada 15 dias.
RESULTADOS ALCANÇADOS
O Projeto foi uma forma encontrada para promover a reflexão a respeito dos problemas ambientais
enfrentados pela comunidade dos bairros do entorno da Instituição, buscando práticas pedagógicas
coerentes para atenuar os problemas ambientais existentes, possibilitando aos cidadãos participantes
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um espaço de reflexão e conscientização, promovendo mudanças de atitudes da população em
relação às questões de educação ambiental.
Foram realizadas palestras com os seguintes temas: A importância dos mananciais e lençóis
freáticos na região do Rio Pium; A degradação das matas de galerias e suas consequências; Lixo
doméstico: a importância da coleta seletiva; Consumo de energia e desperdício; Principais impactos
ambientais locais. Foram também apresentados vídeos como: Nossa Terra Nosso Lar, e Marcas da
Humanidade. Ambos com a temática voltada para o consumismo do século XXI e suas
consequências. Depois de cada vídeo houve vários debates e discussões sobre o tema. Além de
palestras e vídeos, foram ministradas várias aulas expositivas com a discussão de vários outros
temas: poluição dos rios, dejetos sólidos, Carta da Terra, desmatamento da vegetação nativa e sua
substituição por uma vegetação exógena, reflorestamento, arborização etc.
Foram utilizados durante a vigência do Projeto 07 (sete) encontros teóricos e 07 (sete) encontros
vivenciais práticos com os participantes. Nesses encontros apareceram em média 30 pessoas, sendo
15 alunos do IFRN Campus Parnamirim e 15 participantes da comunidade externa. Em um dos
encontros foi desenvolvido uma palestra com os participantes e na outra foi passado um
documentário HOME- Nossa Casa, Nosso Lar.
Já nos encontros vivenciais do Projeto foram realizados vários plantios de árvores na comunidade
dos bairros Bela Luna e Bosque das Colinas I, II e III, Foram plantadas no canteiro central e nas
praças 30 árvores nativas de grande porte: Oiti, Munguba, Peroba, Ipês, Craibeira, Pau Brasil,
Jambo e Mangueira.
Foi pensando no nosso próprio espaço geográfico e no respeito pelo meio-ambiente que nosso olhar
no entorno foi evidenciado em prol da coletividade, muitas vivências práticas foram realizadas com
sucesso em escolas, em uma delas atendemos a comunidade da Escola Municipal Alzelina de S.
Valença, nessa intervenção prática contamos com a participação direta de 20 alunos, foram
plantadas, com a ajuda dos mesmos, 16 árvores nativas e frutíferas das espécies: Mangueiras,
Azeitonas, Pitombeiras, Jambo, Craibeiras, Pau Brasil, Oiti, entre outras.
CONCLUSÃO
As questões ambientais apresentam-se como um assunto de grande relevância social na atualidade,
ela vem sendo considerada como cada vez mais urgente e importante para a sociedade, pois o futuro
da humanidade depende da relação estabelecida entre a natureza e o uso pelo homem dos recursos
naturais disponíveis. Acreditamos ter contribuído na construção de um novo olhar sobre o meioambiente do entorno do Campus Parnamirim. Diante da relevância do projeto, as intervenções e
vivencias foram fundamentais, pois a educação ambiental pode ser entendida com toda ação
educativa que contribui para a formação de cidadãos conscientes da preservação do meio ambiente,
sendo capaz de tomar decisões coletivas necessárias para o desenvolvimento de uma sociedade
sustentável, construindo, dessa forma, um planeta melhor para todos. A proposta não atingiu apenas
os objetivos propostos, mas ultrapassou a expectativas em diversas metas, como por exemplo, o
número de beneficiados. Várias ações ultrapassaram os muros do IFRN Campus Parnamirim e
chegaram até a comunidade, escolas, associações de moradores, mostrando que é possível
vislumbrar um trabalho em parceria com a sociedade.
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COLETANDO VALORES E DISSSEMINANDO ATITUDES NA
CONSTRUÇÃO DE UMA AREIA BRANCA SUSTENTÁVEL
¹J.P.França;²D.de L.Pereira;³J.V.de D.Souza
¹²³ IFRN – Campus Mossoró
ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente

RESUMO
O projeto consiste numa atividade de apoio e fortalecimento de uma relevante política de
meio ambiente e desenvolvimento sustentável que é a coleta seletiva de resíduos sólidos no
município de Areia Branca-RN. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Norte, vem atuando em parceria com a associação Rotativa, na revitalização
e ampliação da coleta seletiva de resíduos locais, mediante um massivo trabalho de
mobilização comunitária, educação ambiental e reorganização da logística da coleta na zona
urbana do município. As atividades de mobilização e educação ambiental se darão mediante
visitas à residências, comércios, industrias, feiras livres, associações, igrejas, clubes,
emissoras de rádio e sobretudo escolas, além de outras instituições que podem ser
multiplicadoras de uma cultura da coleta seletiva e reciclagem para a sociedade
areiabranquense em geral. Nestes espaços serão realizadas panfletagens, palestras, exibição
de filmes, rodas de conversas, dinâmicas, etc. Além disso, foi criado um blog, perfis e
grupos nas redes sociais para sensibilizar a população com relação a importância de separar
os resíduos no local onde ele é gerado. Diante disso, já foi inicialmente realizado um
levantamento de todas as residências que participam do programa de coleta na zona urbana
e no que concerne à mobilização e educação ambiental o primeiro setor da cidade já vem
sendo atendido por esse trabalho com visitas a escolas, conselho comunitário e residências.
PALAVRAS CHAVE:Coleta seletiva, Sustentabilidade, Educação ambiental,Areia Branca,
Resíduos sólidos.

.
INTRODUÇÃO
A nova política nacional de resíduos sólidos(Lei, 12.305/2010) determina que os
municípios assumam efetivamente suas responsabilidades na gestão adequada dos resíduos
produzidos pelas atividades urbanas. Nesse sentido, Com o apoio dos estados e da união
municípios do Brasil inteiro têm construído conjuntamente políticas públicas objetivando
gerir adequadamente seus resíduos. De acordo com o plano estadual de gerenciamento
integrado dos resíduos sólidos do estado do Rio Grande do Norte, o município de Areia
Branca, participa do consórcio público regional de saneamento básico do vale do Assu, que
será responsável pela operação de uma aterro sanitário que está previsto para ser construído
na cidade de Assu, visando receber os resíduos de 23 municípios da região.
Mas além da construção de aterros sanitários e outras alternativas de destinação final
que produzam menos impactos ambientais, a política nacional de resíduos sólidos em seu
artigo oitavo destaca a importância da coleta seletiva e da educação ambiental como
instrumentos para efetivação de uma política de gestão de resíduos sólidos realmente
sustentável.
Na verdade, o município de Areia Branca, já possui um programa municipal de coleta
seletiva de resíduos sólidos que foi implantado no ano 2000 e atualmente é realizado pelo
poder público municipal em parceria com a associação dos amigos, protetores e
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simpatizantes ambientais de Areia Branca (Associação Rotativa). Contudo, esse programa
ao longo dos últimos anos vive um processo de decadência em decorrência de algumas
dificuldades de logística e a ausência de um trabalho de educação ambiental que dê suporte
à logística e destinação dos materiais. A associação que já coletou mais de 20 toneladas de
materiais recicláveis por mês e gerou renda para 15 famílias, hoje conta com apenas
07 classificadores ambientais, coletando aproximadamente 15 toneladas mensais de
residências e empresas locais, sendo uma parte desse material vem de empresas, não de
residências. Assim, aproximadamente 15% dos moradores da zona urbana fazem coleta
seletiva. Grande parte dos resíduos recicláveis produzidos no município vão para um
vazadouro a céu aberto(lixão) que está próximo de se esgotar.
Por essa razão, esse projeto objetiva revitalizar a coleta seletiva em âmbito local,
mediante a organização da logística e a realização de um massivo trabalho de mobilização
comunitária e educação ambiental na zona urbana do município para dá visibilidade ao
programa de coleta e sensibilizar a população local com relação a importância da coleta
seletiva. Assim, o mesmo consiste numa atividade de extensão de grande relevância
socioambiental, pois a coleta seletiva gera benefícios socioeconômicos e ambientais como a
economia de recursos naturais, o aumento da vida útil dos aterros, a economia de água e
energia, a geração de trabalho e renda, a diminuição dos custos da coleta regular do lixo, o
combate à exclusão social, a redução dos níveis de poluição do meio ambiente e melhorias
na educação ambiental.
A parceria construída com a associação Rotativa, surgiu de uma demanda deste órgão
da sociedade civil e se alicerça no importante papel social que os projetos de extensão dessa
instituição possuem em toda região de abrangência fortalecendo a implantação de uma
política pública realmente sustentável, capaz de gerar emprego e renda, fomentar a economia
solidária e a inclusão social e preservar o planeta para as futuras gerações.
O projeto tem as seguintes metas: Diagnosticar a quantidade de residências que
participam do programa de coleta seletiva local, Fazer palestras sobre a importância
socioambiental da coleta seletiva de resíduos, apresentar teatro de fantoches e filmes sobre
a importância da reciclagem e da coleta seletiva, Realizar visitas com panfletagem e afixação
de cartazes em comércios, indústrias, bancos, igrejas e outras instituições do município,
Participar de programas radiofônicos para divulgar o projeto e sensibilizar a população local
com relação à importância da coleta seletiva e reciclagem de resíduos sólidos, Criar um perfil
nas redes sociais e um blog para divulgar as ações do projeto e a importância da reciclagem
e da coleta seletiva e Adesivar para identificar todas as residências que participam e as que
aderirem ao programa de coleta.
METODOLOGIA
Inicialmente fizemos reuniões com os membros da associação parceira e o poder
público municipal que dá suporte logístico na realização do trabalho. Neste fórum,
planejamos as ações, discutindo as etapas do projeto e dividindo as responsabilidades de
cada instituição. Posteriormente, começaremos um diagnóstico preciso das residências que
participam do programa em todos os setores da zona urbana do município.Com esses dados,
reunimos os parceiros para realizar a mobilização comunitária e a educação ambiental em
cada setor de coleta. O processo mobilizatório tem sido da seguinte forma: Em cada setor, a
equipe do projeto (coordenador, bolsistas, voluntários e associados) visitam inicialmente
escolas, associações, igrejas, clubes etc, Nesses locais são realizadas palestras, teatro de
fantoches, entrevistas, rodas de conversas, fixação de cartazes etc. Estas ações visam
transformar os indivíduos presentes nestas instituições em multiplicadores de uma cultura
da reciclagem e coleta seletiva. No segundo momento é realizado em cada setor escolhido
uma panfletagem nas residências e fixação de adesivos que identificarão as residências que
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já participam e as que após o convite aderem à coleta. Depois de realizado esse trabalho será
feita uma reunião com a associação para planejar a logística de forma eficiente em cada um
dos setores mobilizados. Além disto, o processo de mobilização comunitária e educação
ambiental conta também com a criação de um blog e perfis nas redes sociais que
publicarão as ações do projeto. A equipe também realizará visitas e participações em
programas de rádio e jornais da região.
RESULTADOS ALCANÇADOS E ESPERADOS
Inicialmente foi realizado um levantamento das residências da zona urbana que
participam da coleta seletiva. Assim, diagnosticou-se que aproximadamente 10% dos
domicílios fazem parte do programa municipal de coleta seletiva, cerca de 587 residências.
Nesse diagnóstico prévio também procurou-se saber a avaliação das pessoas sobre o trabalho
realizado pela associação, a maioria dos entrevistados afirmaram que a logística é um dos
grandes problemas do programa. Diante disso, realizamos reuniões com os associados para
avaliar as atividades e pensar em soluções para dificuldades existentes. Assim, ficou claro
que, nos últimos anos aconteceu um declínio no número de famílias que fazem coleta
seletiva. Nessa avaliação, percebemos que a ausência de atividades permanentes de
educação ambiental voltadas para essa questão e problemas de transporte e logística,
resultantes do não cumprimento de parceria firmada por parte poder público municipal,
fizeram com que muitas pessoas deixassem de participar. Nas escolas, associações e em
outros ambientes visitados pela equipe do projeto muitas pessoas não sabiam que na cidade
existe um programa de coleta seletiva de resíduos, mesmo considerando a iniciativa
importante. Após esse diagnóstico, iniciamos a mobilização da sociedade local mediante
atividades de educação ambiental em associações, escolas e residências dos primeiros
bairros escolhidos para receberem as ações. No primeiro momento visitamos as duas escolas
localizadas nos bairros e fizemos um efetivo trabalho de educação com as crianças das
escolas com utilização de panfletagem, afixação de cartazes, dinâmicas e vídeos. As crianças
levavam o panfleto e a informação para suas famílias, que posteriormente foram visitadas
pela equipe do projeto e convidadas a participar da coleta. Nos primeiros bairros onde foram
realizadas as atividades, cerca de 47 famílias aderiram ao programa de coleta seletiva de
resíduos. O trabalho vai ser massificado e chegara a outras partes do município, sendo que a
meta do projeto é aumentar pelo menos em 100% a quantidades de residências participantes
da coleta na zona urbana.
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ÁGUA E EDUCAÇÃO: AÇÕES NO MONITORAMENTO E
CONTROLE HIGIÊNICO-SANITÁRIO DE AGUAS DE BEBEDOUROS DE
ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS
G. B B. Silva1; E. R. Medeiros1; I. F. Medeiros1 J. L. A. Silva1
1
IFRN – Campus Currais Novos
ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente

RESUMO
A água é um bem essencial à vida, desde que bem utilizada, tratada e distribuída pode representar
uma fonte rica de sais minerais, bem como promover a saúde, sendo necessária ao bom
funcionamento fisiológico de homens e animais. Por outro lado, sem os cuidados necessários, a
água pode servir como um veículo de contaminação atingindo os consumidores e acarretando uma
série de patogenias desde diarreias e verminoses até a morte. Desta forma o presente projeto tem
como objetivo realizar o monitoramento das águas distribuídas em bebedouros de escolas públicas
do município de Currais Novos, bem como contribuir com conhecimentos básicos no tocante ao uso
racional da água, condições higiênico-sanitárias de consumo, tratamento, acompanhamento dos
procedimentos operacionais de limpeza, sanitização de bebedouros e conscientização sobre o
consumo de água tratada e a saúde. Foram realizadas coletas mensais de águas de bebedouros de
duas escolas públicas do município sendo realizadas análises microbiológicas e diante dos
resultados será realizada a intervenção por meio de palestras, cartilhas e dinâmicas com a
comunidade escolar envolvida. Espera-se que, com as ações desenvolvidas, possamos trabalhar na
educação para a saúde no sentido de conscientizar a comunidade escolar sobre o consumo de água
de qualidade.
PALAVRAS-CHAVE: Água, Microbiológica, Análise.

INTRODUÇÃO
A água é um dos bens mais preciosos que o ser humano tem e, desta forma, deve ser tratada de
maneira a promover a saúde e o bem estar dos mesmos, seja no seu uso para a elaboração de
alimentos, higiene pessoal ou consumo direto. Mediante o acompanhamento da qualidade da água
distribuída em bebedouros de duas escolas da cidade de Currais Novos em projeto de pesquisa
realizado no ano de 2015, percebeu-se a necessidade de continuar prestando o serviço de análise
para aquelas comunidades escolares sendo que, desta vez, promover ações educativas por meio de
orientação nos procedimentos corretos de obtenção, armazenamento e consumo de água potável
bem como acompanhar as condições de distribuição nos bebedouros. Aliado a isto, realizar uma
interação da comunidade escolar externa ao IFRN com o tema e alertar sobre o consumo e
tratamento de água potável podem contribuir com a melhoria da qualidade de vida pelo consumo
consciente de água adequada à alimentação humana, livre de doenças e, consequentemente, com
garantia à saúde.
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METODOLOGIA

Coleta e análises das águas dos bebedouros e reservatórios
As amostras de água foram coletadas seguindo os procedimentos descritos pela Portaria
2914/11 do Ministério da Saúde, utilizando frascos estéreis e conduzidos, assepticamente, ao
Laboratório de Microbiologia do Instituto Federal de Rio Grande do Norte - Campus Currais Novos
onde serão realizadas as análises.
Contagem e detecção de coliformes totais, termotolerantes e Escherichia coli
Inicialmente, ocorreram coletas de amostras das águas consumidas pelos alunos, as quais
foram coletadas em vidros estéreis, acondicionadas em recipientes térmicos e destinadas ao
Laboratório de Microbiologia do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte,
Campus Currais Novos, onde ocorreram as análises microbiológicas pelo método do NMP de
acordo com o que orienta Silva (2010) sobre análise de microbiológica de água e alimentos.
Monitoramento da operação de limpeza e sanitização dos bebedouros e reservatórios
Uma vez realizadas as análises microbiológicas, obtivemos resultados relevantes sobre a
potabilidade real da água, será então realizada uma primeira intervenção de acompanhamento das
rotinas de limpeza e desinfecção dos bebedouros e/ou reservatórios de água para consumo.
Serão aplicados lista de verificação (check lists) com a finalidade de acompanhar a
frequência de limpeza dos equipamentos, bem como a orientação sobre a maneira adequada de
sanitização, frequência de troca de filtros e condições de funcionamento dos bebedouros. Novas
amostras serão coletadas para verificar a efetividade da limpeza.
Apresentação de palestras sobre o uso racional da água e riscos associados ao consumo
de água não potável
De posse dos resultados e após as orientações apresentadas serão realizadas palestras para a
comunidade escolar, podendo ser realizadas no próprio IFRN, promovendo desta forma a
aproximação da Instituição com a comunidade escolar municipal externa. As palestras serão
ministradas de maneira interativa por um período de 45 minutos pelos alunos bolsistas e voluntários
com a orientação dos coordenadores do projeto. Nesta ação serão distribuídos panfletos educativos
sobre qualidade e potabilidade de água.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Diante das análises realizadas, e, consequentemente resultados obtidos, podemos concluir
que os resultados destas corresponderam às expectativas do projeto, uma vez que houve a detecção
de coliformes totais (termotolerantes) nas amostras de água submetida à análise de ambas as
escolas, o que indica que a água passou por algum contato com matéria orgânica e que
posteriormente, para melhorar a qualidade da potabilidade da mesma, devem ser submetidos
possíveis tratamentos, como a utilização do cloro. Porém, do ponto de vista microbiológico, a
presença de coliformes totais não nomeia a água como imprópria para o consumo, o que torna
desnecessário a exposição dessa água a futuras análises que tenham a finalidade de descobrir a

IV SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | II SECITEX

2844

presença de outras bactérias, já que o objetivo do projeto não inclui a origem da contaminação deste
recurso.
Como resultado do que, até então, foi desenvolvido, tivemos a aplicação da metodologia do
Número Mais Provável (NMP), a qual foi aplicada para as duas escolas nas quais realiza-se o
trabalho. Os resultados tomaram como base a Portaria 2914 de 12/12/2011 do Ministério da Saúde,
que estabelece os procedimentos de controle e de vigilância sanitária da qualidade de água para
consumo humano e seu padrão de qualidade.
Resultados para as contagens de coliformes totais, termotolerantes e E. coli da escola I
Semana
Coliformes totais
Coliformes termotolerantes
Escherichia coli
NMP/100 ml
NMP/100 ml
1
6,9
<1,1
Ausência
2
9,2
<1,1
Ausência
3
>23
<1,1
Ausência
4
<1,1
<1,1
Ausência
Resultados para as contagens de coliformes totais, termotolerantes e E. coli da escola II
Semana
1
2
3
4

Coliformes totais
NMP/100 mL
>23
>23
>23
>23

Coliformes termotolerantes
NMP/100 ml
<1,1
<1,1
<1,1
<1,1

Escherichia coli
Ausência
Ausência
Ausência
Ausência

As amostras analisadas encontram-se de acordo com a Portaria MS 2914/12 no tocante à
água para o consumo humano, uma vez que não apresentam microrganismos da espécie Escherichia
coli.
Mediante aos resultados para Coliformes Totais, pretende-se realizar atividades que possam
interferir na higiene dos recipientes que armazenam as águas, para que possamos alcançar a redução
ou eliminação dessa quantidade de microrganismos, tendo em vista que os mesmos podem ser
possíveis indicadores de contaminação fecal. Portanto, a realização das interferências higiênicosanitárias serão primordiais no processo de melhoramento da qualidade dessa água.
As atividades contarão com a participação da comunidade escolar, a qual se estende desde
os discentes, até os docentes das instituições de ensino. Os resultados, como sendo positivos, serão
benéficos a esses, em se tratando do consumo de uma água de melhor qualidade. Almeja-se também
a redução do desperdício da mesma, para que haja um menor impacto ambiental e econômico para
ambas as comunidades.
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ANÁLISE FÍSICO-QUÍMCA PRELIMINAR DO POÇO DA PRAÇA DA MATRIZ
DA CIDADE DE PAU DOS FERROS - RN
B.C. Barbalho1; E.R. Dias1; M.C.M. Souza2; S.R. Silva1;
1
IFRN – Campus Pau dos Ferros, 2 IFRN – Campus Apodi
ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente.

RESUMO
Tendo em vista a escassez de água em muitos municípios do Rio Grande do Norte, a maioria
das cidades está perfurando poços para suprir as necessidades dos habitantes. Na cidade de
Pau dos Ferros, a principal fonte de abastecimento da cidade, a barragem, encontra-se seca.
Com isso, a prefeitura está realizando um mapeamento da cidade buscando pontos que se
possa perfurar poços artesianos. O Programa de Extensão Águas Potiguares juntamente com
o Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) - Campus Pau dos Ferros analisou a água
do poço, de domínio público, localizado na Praça da Matriz da cidade de Pau dos Ferros –
RN. Os parâmetros físico-químicos analisados foram estabelecidos pela Resolução do
CONAMA N° 357 e pela Portaria N° 2914 determinando a alcalinidade, dureza total, pH,
turbidez, cloreto, condutividade e nitrato. Dos resultados obtidos somente a alcalinidade
apresenta valor acima permitido pela Resolução CONAMA N° 357. Contudo, a água é
adequada para consumo humano uma vez que, a alcalinidade não representa risco potencial
à saúde pública.
PALAVRAS-CHAVE: escassez de água, poço artesiano, Pau dos Ferros, resolução CONAMA N° 357,
Portaria N° 2914.

INTRODUÇÃO
A escassez de água causada pela estiagem de chuvas é um grande problema
enfrentado pelo Nordeste Brasileiro. Para minimizar esse problema, as pequenas cidades
estão fazendo perfurações de poços artesianos de modo desordenado. Em Pau dos Ferros,
uma das cidades do nordeste brasileiro que também foi atingida pela seca, já foram
perfurados 450 poços nas zunas rurais e urbanas para suprir as necessidades da população,
com a previsão de novos poços a serem perfurados. Porém, muitos poços estão sendo
perfurados em locais inapropriados, que anos atrás, passavam escoamentos sanitários ou
outras fontes de poluição.
Como a água é indispensável para a sobrevivência da vida de muitas espécies da
terra, o cuidado com preservação da mesma deve ser levando em questão, isso porque a
mesma “é essencial para consumo humano e para o desenvolvimento de atividades
industriais e agropecuárias, caracterizando-se como de importância global, responsável por
aspectos ambientais, financeiros e sociais” (KUHN; ZART; OLIVEIRA, 2015).
Desta forma faz-se necessário verificar a qualidade da água, já que o consumo de
água inapropriada pode trazer diversos riscos a população. Portanto, o Programa de Extensão
Águas Potiguares, um programa intrinsicamente ligado ao curso de Licenciatura Plena em
Química também oferecido pelo Campus, realizou a análise físico-química preliminar do
poço da praça da matriz da cidade de Pau dos Ferros - RN, de acordo com os parâmetros da
Resolução CONAMA N° 357 e da Portaria N° 2914.
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METODOLOGIA
As amostras das águas em estudo foram coletadas no poço da Praça da Matriz
localizada na cidade de Pau dos Ferros – RN, sendo realizado duas coletas com um intervalo
de 30 dias. Foram coletas 2 litros de amostra, deixando escoar durante 1 minuto a água que
provinha do poço, para eliminar algumas impurezas provenientes da tubulação. As análises
físico-químicas no projeto foram realizadas no laboratório do IFRN pelo grupo de bolsistas.
Os parâmetros de Alcalinidade, Dureza total (cálcio e magnésio), Potencial
Hidrogeniônico (pH), Nitrato, Condutividade, Oxigênio dissolvido (O.D.) e Cloreto, foram
estabelecidos pela Resolução do CONAMA N° 357. E também pela Portaria nº 2.914, de 12
de dezembro de 2011. As análises de foram realizadas em duplicata. E para todas as análises
foi usado como referência o Standard Methods for Water and Wastewater (2012).

RESULTADOS ALCANÇADOS
Para os referidos testes submetidos nas amostras coletadas do poço da praça da
matriz, apenas o teste de alcalinidade estava acima dos parâmetros estabelecidos pela
Resolução CONAMA N° 357, os outros parâmetros apresentaram valores dentro dos limites
aceitáveis pela Resolução, como pode-se observar na Tabela 1.
Comparando os resultados com a Portaria nº 2.914, que dispõe sobre os
procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu
padrão de potabilidade, os parâmetros apresentaram valores dentro dos limites aceitáveis
pela portaria, como pode-se observar na Tabela 1.
A análise de Alcalinidade tem por função identificar a presença dos íons hidróxido,
carbonato e bicarbonato presentes na água. A mesma não representa risco potencial à saúde
pública. Um alto índice de alcalinidade pode provocar alteração no paladar e a rejeição da
água em concentrações inferiores àquelas que eventualmente pudessem trazer prejuízos mais
sérios (PARRON; MUNIZ; PEREIRA, 2011).
Contudo, por mais que os parâmetros estudados para o poço da Praça da Matriz se
encontre em condições aceitáveis dentro dos padrões da legislação estudada, é necessário
um monitoramento periódico do mesmo, levando em consideração os parâmetros físicoquímicos e microbiológicos. Além da necessidade do monitoramento, cabe-se o
mapeamento dos locais onde serão perfurados os poços, isso porque a perfuração cresce de
forma desordenada no município, de modo que a água encontrada não seja propícia para o
consumo humano.
A Tabela 01 apresenta os resultados dos referidos testes e compara com os valores
máximo permitido pelo Resolução CONAMA N° 357 e pela Portaria N° 2914.
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Tabela 01: Resultados das Análises Físico-químcas do Poço da Praça da Matriz
ANÁLISES

ANÁLISE I

ANÁLISE II

Resolução
CONAMA N°
357

Portaria N°
2914
*1VMP

1

VMP

ALCALINIDADE

500 mg/L
CaCO3

549 mg/L
CaCO3

250 mg/L
CaCO3

DUREZA TOTAL
DUREZA CÁLCIO

260,4 mg/L
CaCO3
39,69 mg/L Ca++

500 mg/L
CaCO3
2
SVE

DUREZA DE
MAGNÉSIO
pH

39,30 mg/L
Mg++
6,83

313,6 mg/L
CaCO3
56,83 mg/L
Ca++
42,0 mg/L
Mg++
6,69

6,0 a 9,0

6,0 a 9,5

TURBIDEZ

0,56 NTU

0,77 NTU

40 NTU

5 uT

NITROGÊNIO
AMONIACAL
CLORETO

-

52,3 mg/L

217,3 mg/L Cl-

230,5 mg/L Cl-

CONDUTIVIDADE

1276 μS/cm

NITRATO
OXIGÊNIO
DISSOLVIDO
Fonte: Autores
1

2

2

SVE

SVE

2

SVE

500 mg/L
CaCO3
2
SVE
2

2

SVE

SVE

1427 μS/cm

250,00 mg/L
Cl2
SVE

250,00
mg/L Cl2
SVE

7,8 mg/L

10,6 mg/L

10 mg/L

10 mg/L

4,4 mg/ L O2

-

2

SVE

2

SVE

Valor máximo permitido - 2 Sem valor estabelecido
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LIXO ELETRÔNICO PARA TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
A. E. P. Carvalho1; A. L. N. de Morais Segundo1; S. de Paiva Rêgo1 e C. F. F. Dantas1
1
IFRN – Campus Apodi;
ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente

RESUMO
Lixo eletrônico ou e-lixo é um conglomerado de aparelhos eletrônicos que deixam de ser
úteis por estar com defeito, ou mesmo, serem considerados obsoletos. Atualmente, esse tipo de lixo
é caracterizado como um problema ambiental grave, tendo em vista o seu potencial poluidor. Assim,
inserido nessa problemática, o projeto de extensão “Lixo Eletrônico Para Transformação Social”
utilizou-se de diferentes estratégias para discutir essa temática com alunos, professores e
comunidade apodiense. Além de estar em consonância com os ideais de sustentabilidade, o trabalho
desenvolvido possibilitou a conscientização de parte da sociedade, a partir da coleta de diferentes
objetos eletrônicos, o encaminhamento para o destino correto e, em alguns casos, a reciclagem de
parte desses componentes, sobretudo, equipamentos de informática.

PALAVRAS-CHAVE: Lixo Eletrônico, Meio Ambiente, Sociedade.

INTRODUÇÃO
Os resíduos eletrônicos, comumente chamados de lixo eletrônico, são dispositivos e
componentes eletrônicos em desuso ou obsoletos, por exemplo, computadores, televisores,
monitores, celulares, equipamentos de áudio e os diferentes tipos de baterias. A quantidade desse
tipo de resíduo cresce a cada ano e há uma enorme preocupação com seu destino, pois tais resíduos
podem liberar substâncias como o chumbo e outros metais pesados, ocasionando a contaminação do
lençol freático e a poluição de regiões inteiras (MATTOS, 2008).
Somente no Brasil, conforme relatório elaborado por várias agências em parceria com a UTI
(União Internacional de Telecomunicações), durante o ano de 2014, foi produzido 1,4 milhão de
toneladas de resíduos eletrônicos. Enquanto isso, no Rio Grande do Norte, segundo os dados da
Natal Reciclagem - empresa de reciclagem e destinação de resíduos sólidos -, os potiguares são
responsáveis pela produção de cerca de 5 mil toneladas de lixo eletrônico por ano, mas apenas 0,5%
deste total recebem o destino correto.
Observa-se que, regulamentado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS),
efetivada pela Lei N° 12.305, no Brasil não encontramos uma realidade tão favorável à reciclagem
do lixo tecnológico. Segundo SILVA (2011), muitas indústrias e suas representatividades afirmam
que a lei não pode forçar aos fabricantes-comerciantes o estabelecimento de metas graduais para a
coleta de equipamentos eletroeletrônicos. O principal argumento utilizado por elas é que o setor
produtivo não pode ser responsabilizado por uma meta que precisa da ação dos consumidores em
levar seu produto eletrônico a um posto de coleta autorizado.
Diante do exposto, é notório que o lixo eletrônico é um problema ambiental e social, que
necessita da conscientização das pessoas e atenção por parte das empresas, instituições e governos.
Nesse sentido, o presente trabalho assumiu o compromisso de conscientizar a população e realizar
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coletas na cidade de Apodi/RN, assim como, criar oportunidades para a capacitação e inclusão
social de jovens da comunidade apodiense nesse cenário.
METODOLOGIA
O projeto foi desenvolvido por uma equipe formada por discentes do curso técnico integrado
em Informática e docentes das áreas de Informática e Biologia do IFRN Campus Apodi, que
atuaram conjuntamente para a realização das seguintes etapas definidas para execução do projeto:


Conscientização
Essa etapa consistiu em duas ações, sendo a primeira, a visita, incluindo a
panfletagem, às diversas organizações comerciais e governamentais em Apodi; e a segunda
ação, a promoção de palestras no IFRN Campus Apodi e também em escolas estaduais da
cidade.



Coleta e triagem
Durante o processo de conscientização, foram estabelecidos e divulgados pontos de
descarte de materiais. Os materiais coletados foram, sistematicamente, separados para que
houvesse a realização de oficinas com a utilização destes.



Realização de oficinas
Com base nos materiais coletados, foram propostas duas oficinas: Confecção de
Bijuterias com elementos/componentes eletrônicos reciclados e Diagnóstico, Reparo e
Reaproveitamento de Dispositivos Eletrônicos; realizadas com alguns jovens das escolas
que aconteceram as palestras.



Repasse do material
O material não aproveitado foi encaminhado para a empresa de reciclagem
ASCAMAREM – Associação de Catadores de Material Reciclável de Mossoró.
RESULTADOS ALCANÇADOS

O projeto “Lixo Eletrônico Para a Transformação Social” promoveu diferentes situações de
aprendizagem para os agentes envolvidos (alunos, professores e comunidade).
Na etapa de conscientização, foi produzido um panfleto contendo informações sobre o que é o
lixo eletrônico, os prejuízos causados à saúde ambiental e de que maneira ocorre o descarte
incorreto desses eletroeletrônicos. Com tiragem de 500 exemplares, os panfletos foram distribuídos
em visita nas diversas organizações na cidade, como as empresas Infodigital e Smart Info –
Formação profissional e instituições públicas, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Apodi e
Prefeitura de Apodi.
Foram realizadas palestras para estudantes do próprio IFRN Campus Apodi e também para os
estudantes da Escola Estadual Professor Sebastião Gomes de Oliveira (distrito de Melancias) e da
Escola Estadual Professor Antonio Dantas. A partir da realização de palestras na E.E. Prof. Antonio
Dantas, percebeu-se o interesse dos alunos pela temática e pela participação no projeto, o que
demonstrou não só a conscientização, mas a mudança de atitude dos mesmos. Foram estabelecidos
pontos de coleta nessas escolas, cuja organização ficou a cargo dos próprios estudantes.
O estabelecimento de pontos de coleta nas escolas mostrou-se adequado, pois o principal
ponto de coleta, o qual seria no próprio Campus Apodi, ficava um pouco afastado do centro da
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cidade e da comunidade apodiense. Além de facilitar o descarte pela comunidade, o
estabelecimento dos pontos de coletas nas escolas, permitiu a discussão e a proposta de tornar as
atividades contínuas em caráter permanente na instituição.
As atividades promovidas criaram um cenário fértil para o desenvolvimento de atividades
relacionadas à área da Informática, especialmente na oficina de Diagnóstico, Reparo e
Reaproveitamento de Dispositivos Eletrônicos, que foi ofertada para uma turma mista de discentes
do IFRN Campus Apodi e da E.E. Prof. Antonio Dantas, obtendo como resultado a restauração de
algumas máquinas e a interação dos estudantes com a troca de conhecimentos e experiências.
A oficina “Reciclagem de Lixo Eletrônico” proporcionou a reflexão dos participantes quanto ao
descarte correto dos materiais eletrônicos e a reciclagem de forma criativa e consciente dos
materiais. A oficina foi realizada com alunos da Escola Estadual Sebastião Gomes de Oliveira, na
qual, se utilizaram peças/componentes dos materiais coletados para a confecção de algumas peças
artesanais, como chaveiros e porta lápis.
Os materiais que não puderam ser reaproveitados foram entregues a ASCAMAREM,
Associação de Catadores de Material Reciclável de Mossoró, onde se realiza um trabalho de
reciclagem de materiais eletrônicos dando o correto destino, sem prejuízos ao meio ambiente.
Dados os resultados obtidos, ressalta-se a extrema importância da permanente execução de
ações de conscientização em relação ao lixo eletrônico, de modo a reduzir o impacto deste tipo de
resíduo no meio ambiente.

REFERÊNCIAS
MATTOS, Karen M. C; MATTOS, Katty Maria da Costa; PERALES, Wattson José Saenz.
Os impactos ambientais causados pelo lixo eletrônico e o uso da logística reversa para minimizar
os efeitos causados ao meio ambiente. In: XXVIII Encontro Nacional de Engenharia da Produção,
ENEGEP 2008 p. 2.
SILVA, Luiz. F. da. O Lixo Eletrônico Na Cidade De Munhoz De Mello - Um Estudo De
Caso. In: www.dad.uem.br/especs/monosemad/trabalhos/_1321469195.doc. 2011 p. 13. Acesso em:
22 jul. 2016
PORTAL EXAME. Brasil produz muito lixo eletrônico, diz ONU. Portal da revista Exame.
2010. Disponível
em:
<http://exame.abril.com.br/economia/meio-ambiente-eenergia/noticias/brasil-emergente-mais-produz-lixo-eletronico-diz-onu-535153>. Acesso em: 27 jul.
2016.
GLOBO. Campanha recolhe lixo eletrônico em Natal e Mossoró. Portal do jornal Globo.
2016. Disponível em: <http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2016/06/campanharecolhe-lixo-eletronico-em-natal-e-mossoro.html>. Acesso em: 27 jul. 2016.
SÃO PAULO. Lei Nº 13.576, de 6 de julho de 2009. Dispõe sobre normas e procedimentos
para a reciclagem, gerenciamento e destinação final de lixo tecnológico. Disponível
em:
<http://www12.senado.leg.br/hpsenado>. Acesso em: 21 jul. 2016.
LIXO ELETRÔNICO. Sustainable Management of Waste Electrical and Electronic
Equipment in Latin America. Disponível em: <http://wftp3.itu.int/pub/epub_shared/TSB/2016Integrated-mngnt/index.html#p=66>. Acesso em: 21 jul. 2016.
BRASIL. Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Acessado em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em 23 de ago. de
2011.
IV SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | II SECITEX

2851

Sistema de monitoramento e gestão do uso da água no Campus Natal Central
através do aplicativo Progea – Programa de gestão da água.
Nubelia Moreira da Silva¹; Wyksonn Ramonn da Silva Aguiar2; Ricardo Ribeiro de Almeida³; Runielly Garcia
Xavier4 e Bárbara Barros Azevedo de Albuquerque 5
1,2,3,4,5
IFRN – Campus Natal Central
ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente

RESUMO
A demanda pela água e os elevados níveis de contaminação dificulta o acesso da população mundial
à água potável. Tal fato ocorre pela escassez, desperdício ou encarecimento de seu tratamento. Cientes
disso, os alunos da turma 20151.1.01301.1V analisando a questão hídrica durante as aulas de
Geografia I, apontaram os problemas no sistema hidráulico do Campus Natal Central, como um
importante fator de perda de água. Em parceria com a turma 20151.1.01111.1V desenvolveram um
aplicativo para o controle e monitoramento dos pontos de desperdício da água no campus,
denominado Progea. O Objetivo é projetar um aplicativo para dispositivos móveis capaz de registrar
os problemas identificados no sistema hidráulico. O Progea foi desenvolvido utilizando a linguagem
Java na plataforma Android, através do ambiente de desenvolvimento integrado Eclipse. O APP
constitui uma ferramenta importante para a gestão do uso da água, podendo ser aplicado na gestão de
qualquer outro recurso natural utilizado nas atividades cotidianas no CNAT. Apresenta uma interface
simples onde se registra através de imagens e relato via texto da situação encontrada. O relato é
enviado através de um servidor de e-mail para a equipe de alunos que gerencia o aplicativo e
repassado ao setor da administração responsável por encaminhar a solução dos problemas. Com o
Progea, os estudantes esperam contribuir para que nossa Instituição possa monitorar e gerenciar de
forma mais eficaz o uso da água em todo o seu perímetro.
PALAVRAS-CHAVE: Recurso hídrico, monitoramento, tecnologia.

INTRODUÇÃO
Em todo o mundo, o aumento da demanda pelo uso da água e, os elevados níveis de
contaminação, resultado da ausência de um sistema de saneamento básico eficiente em áreas urbanas,
bem como, o uso indiscriminado de agroquímicos nas áreas rurais, dificultam o acesso da população
à água potável. Tal fato se dá pela escassez, desperdício ou encarecimento do tratamento.
Cientes dessa realidade à qual está submetida grade parte da população do Rio Grande do
Norte, os alunos da turma de primeiro ano do Ensino Médio Integrado em Controle Ambiental (turma
20151.1.01301.1V) analisando a questão hídrica durante as aulas de Geografia I e observando todas
as escalas espaciais concluíram que todos os setores sociais são chamados a se envolverem no
enfrentamento desse grave problema socioambiental.
De modo mais pontual, surge durante os debates a preocupação de realizar uma ação
direcionada ao controle do desperdício de água no próprio lugar de vivencia cotidiana do grupo o
Campus e que estudam. Os estudantes apontaram os problemas no sistema hidráulico como um fator
de perda de água no Campus Natal Central.
Como a turma propositora domina conhecimento na área de gestão ambiental mas não detém
o conhecimento da produção de produtos tecnológicos foi proposta uma parceria com os estudantes
da turma de primeiro ano do Ensino Médio Integrado em Informática para Internet
(20151.1.01111.1V). Esta última envolveu-se com a ideia e passaram a desenvolver o protótipo de
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um aplicativo para o controle e monitoramento dos pontos de desperdício da água em nossa
Instituição. A equipe denominou o projeto: Sistema de monitoramento e gestão do uso da água no
Campus Natal Central através do aplicativo Progea, que por sua vez, significa programa de gestão da
água.
O projeto tem como objetivo geral desenvolver um sistema digital de monitoramento do
desperdício da água no campus Natal Central. Entre os objetivos específicos configuram: Projetar um
aplicativo para dispositivos móveis capaz de registrar os problemas identificados no sistema
hidráulico; promover a integração entre estudantes, servidores e colaboradores no enfrentamento do
desperdício de água potável e contribuir para a gestão eficiente do uso da água através do
levantamento dos pontos críticos de perda.

METODOLOGIA
O Progea foi desenvolvido utilizando a linguagem de programação Java na plataforma
Android, através do ambiente de desenvolvimento integrado Eclipse. Disponível respectivamente nos
ambientes virtuais: <https://www.java.com/pt_BR/download/> e <https://eclipse.org/downloads/>.
O aplicativo Progea constitui uma ferramenta importante para a gestão do uso da água, mas
tem a potencialidade de ser aplicado na gestão de qualquer outro recurso natural utilizado nas
atividades cotidianas no CNAT. O mesmo apresenta uma interface simples que permite ao usuário
fazer o registro através de imagens e relato via texto da situação encontrada, conforme pode ser
visualizado nas figuras 01 e 02.

Figura 01: Interface do aplicativo.
Fonte: Elaboração dos autores.
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O relato do usuário é enviado através de um servidor de e-mail para a equipe de alunos que
gerencia o aplicativo. Em seguida um grupo de estudantes realiza a checagem da denúncia e, uma vez
confirmado o problema uma mensagem é repassada ao setor da administração responsável por
encaminhar a solução dos problemas. A mesma equipe monitora a resolução dos problemas e realiza
os registros em um banco de dados para posterior avaliação dos resultados e metas esperados.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Em todo o planeta, populações enfrentam a escassez hídrica e, conforme já relatado, o
desperdício é um dos fatores que contribuem para essa condição. Assim, todos os setores da sociedade
são chamados a se engajarem na busca de solução para o enfrentamento desse grave problema. Nesse
desafio a tecnologia digital é importante aliada.
Com o desenvolvimento do aplicativo Progea, os estudantes do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, esperam contribuir para que a referida Instituição,
especialmente o Campus Natal Central possa monitorar e gerenciar de forma mais eficaz o uso da
água em todo o seu perímetro.
O aplicativo e todo o suporte que o mesmo mobiliza, se apresentam como ferramenta
inovadora no efetivo monitoramento do uso de recursos hídricos.
O Progea cria a possibilidade de aplicação desse modelo para o gerenciamento de outros
recursos naturais.
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PROPOSTA PARA IMPLANTAÇÃO DE PERMACULTURA URBANA NO
MUNÍCIPIO DE PARELHAS - RN
M. C. A. Feitosa1; G. C. Melo2; V. S. Pontes3; M. K. Silva4; T. P. Neto5
IFRN – Campus Avançado Parelhas; 5 Guarda Mirim Ambiental de Parelhas
ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente

1,2,3,4

RESUMO
O município de Parelhas-RN, a exemplo de toda a vizinhança da microrregião do Seridó Oriental,
passou por um profundo processo de transformação sócio econômica entre as décadas de 1970 e 1980.
Essa transformação foi provocada pelo intenso êxodo rural em consequência dos longos períodos de
estiagem que se sucederam na época. Até então o município parelhense contava com sua economia
sustentada pela agricultura de subsistência e a pecuária, inclusive parte da produção de hortaliças
abastecia o mercado local, hoje esta parcela não ultrapassa 20%. Como forma de resgatar estes
costumes remanescentes do campo, incrementar e renda da população e respeitar o meio ambiente, a
permacultura urbana surge como uma solução e representa uma resposta da população a este novo
estilo de vida. É uma prática que engloba métodos holísticos de pensar e conceber princípios
ecológicos que podem ser usados para projetar, criar, gerir e melhorar a vida da comunidade de forma
ambientalmente sustentável, socialmente justo e financeiramente viável. Considera-se oportuno
resgatar este passado tão sadio por meio de desenvolvimento de ações como compostagem, horta em
casa, cursos e palestras sobre a permacultura urbana, entre outros, com o objetivo de suprir as
necessidades básicas para revitalizar este setor, livrar a população dos altos preços e entregar produtos
de maior qualidade. Os resultados almejados por esta proposta se resumem em introduzir ao cotidiano
da comunidade, o incentivo às práticas de Permacultura Urbana no ambiente doméstico, em especial
na zona urbana, de pequenas culturas de hortaliças, plantas aromáticas, ornamentais e medicinais.
Assim como contribuir para o consumo consciente e, consequentemente, a preservação ambiental.
Espera-se o prosseguimento das ações e elaboração de cartilha com caráter informativo e didático
para aprimorar e dar continuidade ao projeto.
PALAVRAS-CHAVE: Permacultura, agricultura sustentável, meio ambiente.

INTRODUÇÃO
O termo permacultura provém do inglês permaculture e foi criado por Bill Mollison e David
Holmgren. Inicialmente tratava-se de uma contração das palavras permanent agriculture (agricultura
permanente) e atualmente ampliou o conceito para permanent culture (cultura permanente). A
sustentabilidade ecológica, ideia inicial, estendeu-se à sustentabilidade dos assentamentos humanos
locais, HOLMGREN (2007).
Foi criada pelos ecologistas australianos Bill Mollison e David Holmgren na década de 1970,
baseando-se no modo de vida integrado à natureza das comunidades aborígines tradicionais da
Austrália, segundo eles “ A permacultura é uma filosofia de trabalhar com, e não contra a natureza;
de observação prolongada e pensativa em vez de trabalho prolongado e impensado, e de olhar para
plantas e animais em todas as suas funções, em vez de tratar qualquer área como um sistema único
produto”.
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A permacultura urbana estabelecer em nossa rotina diária, hábitos e costumes na cidade de vida
simples e ecológicos - um estilo de cultura e de vida em integração direta e equilibrada com o meio

ambiente, envolvendo-se cotidianamente em atividades de autoprodução dos aspectos básicos de
nossas vidas referentes a abrigo, alimento, transporte, saúde, bem-estar, educação, descarte de
resíduos e energia renovável, PAN BRAIL (2004). Este trabalho tem foco no desenvolvimento do
bem-estar da autoprodução alimentar e descarte de resíduos.
Observado o histórico sócio econômica deste município e a influência de suas tendências no cotidiano
da população, considera-se oportuna uma proposta com o objetivo de trazer para o ambiente urbano,
algumas práticas e costumes do campo, evidentemente direcionando-as e adaptando-as à atual
realidade, em especial, aplicando-se os fundamentos da Permacultura Urbana, na proposta de mini
hortas caseiras, projetados para os pequenos espaços urbanos. Assim se objetiva soluções positivas,
não só no aspecto da produção e de conceitos, mas no processo de socialização, humanização e
entendimento no ambiente citadino.
Enfim, se a comunidade ainda se ressente pelas lembranças dos bons tempos de convivência com o
ambiente de produção natural, orgânica e sustentável, justifica-se a implementação desta proposta,
até mesmo, em contraponto às queixas pelo consumo de alimentos contaminados por agrotóxicos e
altos preços.
Têm-se por objetivo criar tendências e práticas alternativas sustentáveis, através do processo
educativo e do fazer, resgatando antigas modelos agrícolas da região e adaptando-as aos fundamentos
da Permacultura Urbana, esperamos trabalhar com estudantes de escolar públicas e particulares e
pessoas vulneráveis da população local para gerar conhecimento e renda e que estes sejam
multiplicadores em seus ambientes.
METODOLOGIA
Sem dúvida, a escola é o melhor campo para implementar uma ação, cujos objetivos, entre outros,
seja obter um efeito multiplicador a longo prazo. Este portanto será o ponto de largada para o
desenvolvimento das ações desta proposta. Instituições sociais, como igrejas, associações
comunitárias, secretaria de agricultura municipal, etc., também farão parte, diretamente ou
indiretamente deste projeto.
A primeira etapa do organograma da proposta será convocar o público alvo já definido, para uma
análise e avaliação sobre os aspectos históricos das práticas e costumes no trato com a agricultura de
subsistência, incluindo-se as culturas hoje em desuso. Em seguida, com esta leitura, aplicar as técnicas
atuais para a formação de “práticas híbridas” fundamentadas na Permacultura Urbana obtendo-se
assim um conjunto de procedimentos gerados no âmbito da proposta. É importante ressaltar que nesta
primeira etapa de desenvolvimento das ações deve-se sempre contextualizar os aspectos de
sustentabilidade e do reaproveitamento de descartáveis e recicláveis para a utilização nas oficinas.
Em seguida os envolvidos participarão dos trabalhos das oficinas, que poderão abranger, desde a
confecção de mini hortas e contêineres para o plantio, compostagem e orientações desde a seleção de
sementes e espécies vegetais, terminando com as formas de lidar com a colheita e o consumo.
Simultaneamente às tarefas práticas poderá ser implementada uma ação cultural e informativa, com
a edição de uma cartilha onde se resumirá os aspectos de toda a proposta, reforçando-se assim o efeito
multiplicador.
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RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Os resultados almejados por esta proposta se resumem em introduzir ao cotidiano da comunidade, o
incentivo às práticas de Permacultura Urbana no ambiente doméstico, em especial na zona urbana,
de pequenas culturas de hortaliças, plantas aromáticas, ornamentais e medicinais. Assim como
contribuir para o consumo consciente e, consequentemente, a preservação ambiental.
Espera-se o prosseguimento das ações e elaboração de cartilha com caráter informativo e didático
para aprimorar e dar continuidade ao projeto.
Ao fim do programa, os resultados obtidos serão divulgados nos sites e páginas na internet das
instituições participantes, como também nos eventos pelos quais os nossos alunos participarão. Outra
forma de divulgação será de modo “boca a boca” entre os envolvidos. Os alunos receberão uma
camisa para reforçar a divulgação do projeto. Abaixo imagens do trabalho que está sendo feito em
campo e foto da inauguração do projeto no auditório do IFRN Campus Avançado Parelhas

Figura 1: Foto do trabalho de extensão da Permaculura Urbana. Em espaço reduzido e reaproveitando
material reciclado, pode ser feito o cultivo de várias espécies adaptadas à região.

Figura 2: Alunos de escolas particulares e públicas no auditório do IFRN Campus Avançado Parelhas
participando da abertura do projeto de extensão Permacultura Urbana.
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PRODUÇÃO DE SABÃO A PARTIR DE ÓLEO DE FRITURA E PRODUTOS
DE LIMPEZA EM COMUNIDADES CARENTES DO VALE DO AÇU

1,2

R. F. Brasil1; R. G. Norte2 e L.M Natal3
IFRN – Campus Ipanguaçu; 3 IFRN – Campus Ipanguaçu
ÁREA TEMÁTICA: (Meio Ambiente)

RESUMO
Este projeto visa mostrar a importância de relacionar os conteúdos da disciplina de química com a capacitação
de grupos vulneráveis através da produção de sabão feito com óleo de fritura e materiais de limpeza e higiene,
incentivando deste modo, por meio de práticas laboratoriais, a fabricação de produtos reciclados. Vale-se
ressaltar ainda a comparação da qualidade e características dos materiais produzidos com os encontrados
atualmente no mercado, a identificação dos fatores ambientais presentes, bem como a disseminação dos
conceitos aprendidos através de socialização em eventos de cunho científico. Capacitar os moradores carentes
das comunidades do vale do Açu em atividades de aproveitamento e reciclagem de resíduos para geração de
fonte de renda.
PALAVRAS-CHAVE: Sabão, óleo, reciclagem.

INTRODUÇÃO

Os Produtos de limpeza, higiene e conservação, são os materiais necessários para a realização das
tarefas, especificadas nos processos de limpeza, a saber: detergentes, desinfetantes, perfumes,
sabonetes, ceras, removedores, etc. Existem variadas técnicas para a fabricação destes materiais, e
muitas delas podem ser facilmente utilizadas, desde claro, uma correta orientação e estudo.
A influência mútua do conhecimento químico com o desenvolvimento tecnológico e científico
proporciona ao aluno o estímulo à pesquisa científica bem como a construção de saberes
característicos do empreendedorismo, onde o mesmo fabrica e compreende os processos e reações
químicas envolvidas na produção de sabão feito com óleo de fritura e materiais de limpeza e higiene
artesanais, permitindo ao aluno ter uma visão ampla da Química e de suas aplicações, desmistificando
o ensino de química por meio da fabricação de produtos de limpeza. Assim como, beneficiar
comunidades carentes com os produtos produzidos e levar o conhecimento para pessoas sobre como
fazer esses materiais a partir da reciclagem.
Vale ressaltar também que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei n°. 9.394/96, prevê uma
educação escolar vinculada ao mundo do trabalho e à prática social, cujas finalidades são “o pleno
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho” (BRASIL, 1996).

METODOLOGIA


Pesquisa bibliográfica para definir os roteiros a serem utilizados e que mais se adéquem a
realidade do projeto.
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Realização de atividades práticas para produção de detergente, água sanitária, sabão caseiro
feito com óleo de fritura, difusor de ambiente, sabonetes, amaciante e desinfetantes.
Socialização dos materiais produzidos em algum evento científico.
Análise ou comparação da qualidade dos materiais produzidos com relação aos encontrados
no mercado atual.
Verificar e identificar os conceitos aprendidos durante o projeto e sua relação com os assuntos
ensinados em sala de aula.
Identificar os possíveis danos ambientais decorrentes da fabricação, descarte ou até mesmo
da utilização desordenada destes produtos de maneira geral.

RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Os resultados serão discutidos e poderão ser publicados em relatórios institucionais bem como
enviados a eventos científicos como, por exemplo: Congresso Brasileiro de Química, na Reunião da
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, EXPOTEC, CONGIC e CONEPE. Além disso,
também poderão ser realizadas oficinas pedagógicas no âmbito institucional para disseminação dos
saberes aprendidos durante a realização do projeto.
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DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA A MELHORIA DA FEIRA
LIVRE DA CIDADE DE CEARÁ-MIRIM/RN
B. W. B. Rodrigues1; J. K. L. Silva2; C. T. Marques3; I. M. A. F. Lima4 e V. V. A. Santos5
1-5
IFRN – Campus Ceará-Mirim
ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente

RESUMO
O município de Ceará-Mirim situa-se a 28 km de Natal, capital do Rio Grande do Norte
(RN), Brasil. Uma das práticas comerciais mais tradicionais da cidade é sua feira livre,
uma importante atividade econômica para o local. Mas, embora a feira livre de CearáMirim apresente um grande valor econômico, social e cultural para a região, a mesma pode
representar risco à saúde da população, uma vez que ela apresenta condições higiênicosanitárias inadequadas, como constatado no Projeto de Pesquisa desenvolvido pelo IFRN
– Campus Ceará-Mirim, “Diagnóstico das condições higiênico-sanitárias, ocupacionais e
ambientais da feira livre da cidade de Ceará-Mirim-RN”. Essa constatação foi a motivação
para o desenvolvimento do presente projeto, cujo objetivo geral é desenvolver ações que
possibilitem melhorias nos diferentes âmbitos da feira livre de Ceará-Mirim. Para tanto, o
projeto visa realizar ações de conscientização dos feirantes por meio de evento que englobe
palestras, oficinas e/ou minicursos, estabelecer parcerias com órgãos e instituições que
possam acrescentar às ações de conscientização desenvolvidas por nossa equipe, elaborar
uma cartilha a ser distribuída entre os feirantes durante o evento de conscientização, e
realizar reuniões com as autoridades públicas da cidade para apresentar o plano de ação
corretiva da feira de Ceará-Mirim e discutir sobre as inadequações apresentadas por ela e a
necessidade de melhorias na sua infraestrutura. O resultado dessas ações, em conjunto,
poderá proporcionar uma melhor qualidade do serviço oferecido na feira livre no que diz
respeito às suas condições higiênico-sanitárias, possibilitando, assim, a comercialização de
alimentos seguros para a população, o que poderá reduzir a transmissão de doenças
veiculadas aos alimentos, além de poder fortalecer a geração de renda para o feirante por
estar comercializando um produto de melhor qualidade.
PALAVRAS-CHAVE: Ceará-Mirim, Feira livre, Melhorias, Conscientização, Feirantes.

INTRODUÇÃO
A feira constituiu-se em um importante fator de distribuição e dinamizador
econômico, representando um dos principais meios de sobrevivência para as populações
das pequenas cidades do Nordeste brasileiro. Os feirantes muitas vezes têm na feira sua
principal fonte de renda, e os consumidores podem encontrar nelas alimentos a preços mais
acessíveis (ALMEIDA e PENA, 2011). Entretanto, inadequadas condições de higiene
nesses locais, adversidades da estrutura física e precário conhecimento dos feirantes sobre
as boas práticas de manipulação e comercialização de alimentos podem representar riscos à
saúde pública pela veiculação de doenças transmitidas por alimentos e ambientes
contaminados.
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Os problemas supracitados também estão presentes na feira livre de Ceará-Mirim,
como constatado (Após ser constatado) pelo Projeto de Pesquisa “Diagnóstico das
condições higiênico-sanitárias, ocupacionais e ambientais da feira livre da cidade de CearáMirim-RN”, desenvolvido pela equipe vinculada a este projeto. Por esta razão, o presente
projeto foi desenvolvido, visando realizar ações que possibilitem melhorias para a feira
livre de Ceará-Mirim, desde aquelas que oportunizem a conscientização dos feirantes para
adotarem boas práticas de higiene que garantam a comercialização de alimentos seguros às
que favoreçam a reflexão/ação do poder público do município de Ceará-Mirim sobre a
necessidade de investimentos para melhorar a infraestrutura da feira e, assim, garantir
condições higiênico-sanitárias seguras de comercialização de alimentos.
Para tanto, o projeto visa elaborar e confeccionar uma cartilha que auxilie na
conscientização dos feirantes da cidade de Ceará-Mirim quanto à adoção de boas práticas
de higiene, manipulação e comercialização de alimentos, e de práticas de ergonomia no
ambiente de trabalho. Realizar em conjunto com a Secretaria de Agricultura,
Abastecimento, Aquicultura e Pesca do município de Ceará-Mirim, ações de
conscientização dos feirantes (palestras, oficinas e/ou minicursos) sobre boas práticas de
manipulação e comercialização de alimentos, juntamente com a distribuição das cartilhas,
estabelecer outras parcerias que possam acrescentar às ações de conscientização a serem
desenvolvidas pela presente equipe, e apresentar ao poder público de Ceará-Mirim o plano
de ação corretiva das inadequações da feira livre da cidade e realizar reunião com seus
representantes, visando incentivar melhorias na infraestrutura da feira. Divulgar o trabalho,
publicando os resultados em revistas científicas ou em anais de congressos, e apresentando
os resultados em eventos científicos, na forma de painel ou oralmente, na própria
instituição ou em outras instituições de ensino.
Vale ressaltar que o projeto é destinado aos feirantes de Ceará-Mirim e,
consequentemente, os resultados alcançados com eles terão reflexos sobre os consumidores
da feira, logo, atingem diretamente uma grande parcela da população local e circunvizinha
(moradores de Ceará-Mirim e de municípios do entorno).
METODOLOGIA
A execução deste projeto iniciou-se em agosto de 2016 com o estudo da legislação vigente
no país sobre as normas de manipulação e comercialização de alimentos em feiras livres e
práticas de ergonomia no ambiente de trabalho. A partir dessas informações e baseando-se
também na realidade encontrada na feira livre de Ceará-Mirim, está sendo elaborada uma
cartilha para auxiliar na conscientização dos feirantes da cidade de Ceará-Mirim quanto à
adoção de boas práticas de higiene, manipulação e comercialização de alimentos, e de
práticas de ergonomia no ambiente de trabalho. Após a elaboração da cartilha, a mesma
será encaminhada para os serviços gráficos. A sua distribuição acontecerá na ocasião da
realização das ações de conscientização dos feirantes e durante a realização da feira para
aqueles feirantes que, por algum motivo, não possam participar dessas ações.
As ações de conscientização serão desenvolvidas pela equipe do projeto, docentes e alunos
extensionistas, em conjunto com a Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e
Pesca. Serão realizadas palestras, oficinas e/ou minicursos sobre boas práticas de
manipulação e comercialização de alimentos, visando colaborar com mudanças de
hábitos/práticas no que diz respeito à higiene pessoal, cuidados no armazenamento e
manipulação de alimentos e utensílios, e descarte adequado dos resíduos produzidos por
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eles. Durante essas ações, que poderão ser organizadas dentro de um evento, serão
entregues kits aos feirantes contendo álcool em gel e aventais, como um estímulo às boas
práticas de higiene.
Pesquisas em sites institucionais e reuniões serão realizadas para identificar e estabelecer
outros parceiros, tais como Sebrae e Vigilância Sanitária, que também possam colaborar
com as ações de conscientização dos feirantes.
Um plano de ação corretiva, resultado de projeto de pesquisa desenvolvido pelo grupo de
extensionistas vinculados a esta proposta, será apresentado ao poder público de CearáMirim, por meio de reuniões da equipe do presente projeto com as autoridades públicas
competentes, com o objetivo de dialogar sobre a necessidade da realização de melhorias na
infraestrutura da feira livre da cidade e da criação de um documento/decreto que contenha
as diretrizes para o funcionamento de uma feira livre, utilizando-se como base decretos já
existentes, como o do Município do Natal. O plano de ação corretiva deverá conter
informações sobre as condições higiênicas e sanitárias da feira.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
As atividades previstas na etapa inicial do projeto foram alcançadas: a cartilha está em fase
final de edição, já com todo o texto produzido e com a maioria das ilustrações elaboradas
para, então, ser encaminhada aos serviços gráficos.
De um modo geral, a realização deste projeto tem como um dos principais resultados a
serem alcançados, colaborar com a melhoria da feira livre de Ceará-Mirim, cidade onde
IFRN Campus Ceará-Mirim está situado, por meio da realização de ações que possam
contribuir na conscientização dos feirantes sobre a importância de suas próprias práticas na
saúde da população local e deles próprios, e pelo estabelecimento do diálogo com o poder
público sobre a realidade da feira da cidade com a apresentação de documentos às
autoridades públicas competentes, podendo, assim, auxiliar na adoção por parte da
prefeitura de melhorias na infraestrutura da feira, que é fundamental para a existência de
condições higiênico-sanitárias adequadas. Desse modo, essas ações, em conjunto, poderão
proporcionar uma melhor qualidade do serviço oferecido na feira livre de Ceará-Mirim no
que diz respeito às suas condições higiênico-sanitárias, possibilitando, assim, a
comercialização de alimentos seguros para a população, o que poderá reduzir a transmissão
de doenças veiculadas aos alimentos, além de poder fortalecer a geração de renda para o
feirante por estar comercializando um produto de melhor qualidade.
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PROJETO FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NO CAMPUS
CANGUARETAMA-RN
S. M. C. Alves1; A. K. L. Galvão2; N. R. S. Conceição3; C. Bezerra4; F. R. F. Ferreira5
1, 2, 3, 4 e 5
IFRN - Campus Canguaretama
ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente

RESUMO
Recentemente, o Programa Mulheres Mil foi ofertado no Campus Canguaretama do IFRN
para assentadas e indígenas, as quais foram certificadas como Auxiliar Técnico em
Agricultura Familiar, pensando nesse público e demais produtores e produtoras da região,
esse projeto visa fortalecer a agricultura familiar e incentivar o consumo de produtos mais
saudáveis para os moradores da microrregião litoral sul do Estado. A horta é importante sob
o ponto de vista nutricional, como forma de terapia ocupacional, aumento da renda, na
melhoria do hábito de consumo das pessoas, na economia das famílias e até na manutenção
e/ou melhoria da saúde e prevenção de doenças. É importante destacar, no entanto, que todos
os benefícios proporcionados pela horta deixam de existir se forem utilizados agrotóxicos e
adubos químicos. Esse projeto propõe a instalação de uma horta no Campus Canguaretama
e a venda direta, na feira, promovida semanalmente nas dependências do mesmo. Para isso,
foram selecionadas algumas mulheres que fizeram o curso e entregue um lote inicial de
sementes e implementos agrícolas, além de promovida assistência técnica para que
pudessem iniciar o cultivo orgânico.
PALAVRAS-CHAVE: agroecologia, meio ambiente, sustentabilidade, agricultura familiar.

INTRODUÇÃO
Durante a maior parte da história brasileira, a Agricultura Familiar foi um segmento
quase inteiramente esquecido pelo Poder Público. A modernização da agricultura se deu em
detrimento deste segmento, uma vez que as políticas públicas privilegiaram os produtores
mais capitalizados: a esfera produtiva de commodities, voltadas ao mercado Internacional,
com fins de correção dos desequilíbrios dos pagamentos externos do país (DELGADO,
2005).
O modelo tradicional de desenvolvimento vigente acentuou as desigualdades sociais,
resultando em consequências socioeconômicas indesejáveis, como a concentração de renda
e patrimônio, a crise do Estado, a inflação, a dívida externa e o crescente desemprego. Em
relação à agricultura, esse modelo priorizou o incentivo às culturas e atividades de
exportação e complexos agroindustriais, aumentando a concentração de terra nas mãos de
poucos e mais recentemente a globalização dos mercados e internacionalização dos preços.
A partir de 2003, com a instalação do governo do Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, a política para a Agricultura Familiar vem sendo pautada pela articulação com os
principais movimentos de trabalhadores rurais. Este novo arranjo tem se desdobrado na
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destinação deum volume expressivo de recursos financeiros e na ampliação do leque de
políticas públicas para a Agricultura Familiar, tais como: crédito, garantia de preço, seguro
agrícola, Assistência Técnica e Extensão Rural, Programa de Aquisição de Alimentos
(PAA), políticas de agro industrialização, de agregação de valor e de geração de renda.
Finalmente, em julho de 2006, foi promulgada a Lei nº 11.326, que estabelece a
conceituação oficial de Agricultura Familiar a ser utilizada pelas políticas públicas
nacionais. Representou o reconhecimento pelo Estado Brasileiro do valor econômico e social
da Agricultura Familiar para o país e da obrigação do Poder Público, independente da
alternância programática de governos, para com seu fomento.
No Brasil, a agricultura familiar é responsável pela produção de 87% da produção
nacional de mandioca, 70% da produção de feijão, 46% do milho, 38% do café, 34% do
arroz, 21% do trigo e, na pecuária, 60% do leite, 59% do plantel de suínos, 50% das aves e
30% dos bovinos. Segundo dados do Censo Agropecuário de 2006, 84,4% do total de
propriedades rurais do país pertencem a grupos familiares. São aproximadamente 4,4
milhões de unidades produtivas, sendo que a metade delas está na Região Nordeste. Esses
estabelecimentos representavam 84,4% do total, mas ocupavam apenas 24,3% (ou 80,25
milhões de hectares) da área dos estabelecimentos agropecuários brasileiros.
O cultivo de alimentos tem papel importante muitas vezes para a atividade agrícola
familiar, contribuindo para o seu fortalecimento e garantindo sua alimentação. As hortaliças
apresentam-se como uma boa alternativa, considerando que a escola possui uma área
disponível, podendo haver uma pequena diversidade de produtos. Todavia as atividades
realizadas requerem organização e espírito coletivo, principalmente em se tratando de
procedimentos agroecológicos (OLIVEIRA E SILVA, 2009).
No Brasil a educação ambiental foi regulamentada pela Política Nacional de
Educação Ambiental (PNEA), Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, define seus princípios
básicos, incorporando oficialmente a Educação Ambiental nos sistemas de ensino, (TOTE E
ANDRADE, 2009). A horta inserida no ambiente escolar pode ser um laboratório vivo que
possibilita o desenvolvimento de diversas atividades pedagógicas em educação ambiental e
alimentar unindo teoria e prática de forma contextualizada, auxiliando no processo de
ensino-aprendizagem e estreitando relações através da promoção do trabalho coletivo e
cooperado entre os agentes sociais envolvidos (MORGANO, 2006).
Esse projeto se propõe a promover a venda direta de produtos oriundos da agricultura
familiar, troca de experiência entre os produtores e consumidores apoiados pelo projeto, bem
como incentivo ao consumo de produtos saudáveis a população residente no litoral sul do
RN.
METODOLOGIA
O Campus cedeu o espaço físico e água para a produção das hortaliças em sistema
de produção orgânico, em que não são usados agrotóxicos nem fertilizantes sintéticos. A
assistência técnica para produção das hortaliças e frutas será realizada através da
coordenadora do projeto junto com bolsistas. As sementes para o plantio inicial e
implementos necessários foram disponibilizados pelo IFRN Campus Canguaretama. Após o
primeiro plantio, os estoques de sementes serão adquiridos como os recursos da venda das
hortaliças. O lucro é dividido entre todas as mulheres do grupo e parte separado para a
compra de novas sementes.
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Uma vez por semana, está sendo organizada, nas dependências do Campus
Canguaretama, uma feira livre, onde são comercializados os produtos da horta: batata doce,
alface crespa, alface americana, rúcula, tomate cereja, tomate, macaxeira, maxixe, fava,
feijão, coentro, cebolinha, maracujá e melancia.
Há dois bolsistas e um aluno voluntário designados para o acompanhamento das
atividades e auxílio na divulgação e exposição dos produtos. Os principais meios de
comunicação também são avisados semanalmente para a divulgação do projeto. As
atividades são acompanhadas semanalmente por visitas a horta e socialização dos problemas
ocorrentes na mesma.
RESULTADOS ESPERADOS
Ao final do projeto, espera-se a elevação da autoestima dos produtores envolvidos
no projeto, bem como um aperfeiçoamento de técnicas aprendidas durante o curso de
Agricultor familiar recém-concluído; aumento da renda familiar; e melhora da qualidade de
vida pelo consumo de produtos saudáveis.
Espera-se ainda, a expansão de possibilidades de atividades junto aos outros
mercados na região e adesão de mais produtores e ao sistema de cultivo orgânico.
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ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS DO ECOSSISTEMA MANGUEZAL EM
COMUNIDADE RIBEIRINHA NO MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA – RN
A. K. C. Andrade; K. T. S. Costa; A. C. G. Filho; F. R. F. Ferreira e M. F. Kolodiuk
IFRN – Campus Canguaretama
ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente

RESUMO
Os manguezais são territórios úmidos, constituídos por vegetações chamadas mangues, surgindo
processos naturais oriundos das marés. No Brasil, esses ecossistemas estão vulneráveis a uma série
de ameaças, tais como a perda e fragmentação da cobertura vegetal, deterioração da qualidade dos
habitats aquáticos e as mudanças na hidrodinâmica, o que tem promovido a diminuição na oferta de
recursos dos quais muitas comunidades tradicionais e setores dependem diretamente para
sobreviver. No município de Canguaretama - RN, os manguezais possuem grande importância
ambiental e social, pois diversas famílias da região retiram seu sustento, através da pesca, algumas
vezes de maneira insustentável. Com a exploração cada vez maior dos recursos naturais dos
manguezais são perceptíveis os prejuízos ambientais causados ao mesmo, o qual já está em
processo de degradação. Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo realizar atividades
educativas de educação ambiental com alunos de uma escola em comunidade ribeirinha do
município de Canguaretama – RN, abordando os aspectos socioambientais do ecossistema
manguezal. Espera-se com este projeto, sensibilizar os estudantes desta escola para que os mesmos
adquiram conhecimento e promovam ações de preservação em toda a comunidade, contribuindo
assim, para o fortalecimento das políticas públicas de preservação do meio ambiente no município
de Canguaretama - RN.
PALAVRAS-CHAVE: Manguezal, Preservação, Canguaretama.

INTRODUÇÃO
Os manguezais são territórios úmidos, constituídos por vegetações chamadas mangues, as
quais possuem características próprias, surgindo de alguns processos naturais oriundos das marés.
Os manguezais no Brasil são vulneráveis a uma série de ameaças, tais como a perda e
fragmentação da cobertura vegetal, a deterioração da qualidade dos habitats aquáticos devido,
sobretudo, à poluição e as mudanças na hidrodinâmica, o que tem promovido a diminuição na oferta
de recursos dos quais muitas comunidades tradicionais e setores dependem diretamente para
sobreviver.
Este ecossistema faz parte da paisagem do município de Canguaretama/RN, sendo muito
importante ambientalmente e socialmente, pois é deste que diversas famílias da região retiram seu
sustento, através da pesca e das demais atividades consideradas predatórias, contudo amparadas
pela tradição, pois foram repassadas ancestralmente de geração em geração.
Com a exploração cada vez maior dos recursos naturais dos manguezais, tanto da flora como
da fauna, é perceptível os demasiados prejuízos ambientais causados ao mesmo, o qual já está em
processo de degradação.
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Todavia, é preciso ressaltar ainda os demais fatores que os manguezais influenciam para o
meio social, diretamente aos moradores das comunidades locais, tendo em vista a crescente
urbanização e o aumento da população com tão reduzido espaço.
Hoje, diversas famílias ribeirinhas canguaretamenses residem na região ribeirinha do
manguezal do rio Curimataú – Cunhaú, o qual sofre uma série de impactos causados pela ação
antrópica, tais como desmatamento, descarte de efluentes domésticos e industriais e o descarte de
resíduos sólidos que degradam este ecossistema. Assim, estes fatores ameaçam a fonte de
sobrevivência e a cultura das pessoas que habitam tradicionalmente as regiões de mangue, como:
pescadores, marisqueiras, índios e pequenos agricultores.
Contudo, este projeto surge com o objetivo de desenvolver um trabalho sobre os aspectos
socioambientais da comunidade ribeirinha do rio Curimataú – Cunhaú e do ecossistema manguezal
próximos ao conjunto habitacional Ana Catarina no município de Canguaretama - RN, atuando na
sensibilizando da comunidade local sobre a defesa, conservação e o respeito ao meio ambiente
através do compartilhamento do conhecimento entre os bolsistas do projeto do IFRN – campus
Canguaretama com os alunos e funcionários da Escola Estadual Fabrício Maranhão, localizada
próximo ao mangue.

METODOLOGIA
Este trabalho está sendo realizado na área do conjunto habitacional Ana Catarina, no
município de Canguaretama, localizado na região agreste, mais precisamente na faixa litorânea
meridional do estado do Rio Grande do Norte.
A inicialização desse projeto ocorreu com um estudo bibliográfico sobre a temática
proposta, embasado em dados e pesquisas efetuadas sobre a temática e de estudos na região. Em
seguida a equipe do projeto visitou a área em estudo para observar o perfil da comunidade de
atuação do projeto buscando a participação da mesma no seu desenvolvimento, como também da
visita à secretaria de meio ambiente do município de Canguaretama que terá um papel importante
de apoio e parceria junto ao nosso trabalho.
Os bolsistas, após formação sobre a temática do projeto realizada pelos seus orientadores no
IFRN, atuaram como multiplicadores do conhecimento na comunidade em estudo través de aulas
expositivas com os alunos da escola Estadual Fabrício Maranhão, próxima ao mangue, sobre a
temática manguezal, destacando o contexto social da área da comunidade e da importância
socioambiental de todos sobre a preservação deste ecossistema.
Nas semanas subsequentes foram organizadas visitas à área de manguezal para vivenciarmos
a realidade do local e identificarmos os possíveis agentes poluidores, através da coleta de resíduos
não degradáveis que serão expostos posteriormente no ambiente da escola participante.
Por fim, todo o conhecimento obtido fará parte de um material educativo, que possuirá uma
metodologia explicativa e informativa, composta de cartazes, vídeos e imagens obtidas no decorrer
do projeto, o qual será exposto na escola com a finalidade de informar e sensibilizar os estudantes,
funcionários e integrantes desta comunidade, e que estes passem a conhecer e utilizar técnicas de
preservação do ecossistema manguezal, reconhecendo a sua importância para a região e atuando
como multiplicadores do conhecimento.
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RESULTADOS ESPERADOS
Espera-se com este projeto, comprovar que o mangue é um espaço vivo e que a degradação
sofrida por este ecossistema, no decorrer dos anos, influencia diretamente na qualidade da
biodiversidade local e, consequentemente, na qualidade de vida de todos que vivem naquela
localidade, além de sensibilizar os estudantes e funcionários da Escola Estadual Fabrício Maranhão,
além dos bolsistas participantes do projeto, para que os mesmosconheçam técnicas de preservação e
externem os conhecimentos adquiridos para seus familiares e demais habitantes da comunidade,
contribuindo assim, para o fortalecimento das políticas públicas de preservação do meio ambiente
no munícipio de Canguaretama - RN.
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ANÁLISE DA ÁGA DOS POÇOS PERFURADOS NO MUNICÍPIO
MACAU/RN
V. L. Oliveira1; J. A. C. V. Júnior2 e J. A. N. Santos3, J. V. S. Medeiros4 e A. S. Oliveira5
1,2, 3,4 e 5
IFRN – Campus Macau
ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente

RESUMO
O uso de rios e poços como principal fonte de aglomeração urbana é um fato que
acompanha a história do homem, porém o aumento da produtividade e do consumo trouxe várias
consequências para a saúde dos ambientes aquáticos, freáticos e para o ser humano. Esse trabalho
tem a finalidade de analisar a qualidade das águas do lençol freático da cidade de Macau/RN nos
poços perfurados. Elucidamos a portabilidade da água desses poços, pois as áreas mais
urbanizadas onde não tem o cuidado com resíduos domésticos, hospitalares e industriais sofrem
grandes agressões ambientais. As amostras de água foram coletadas e transportadas no gelo para os
laboratórios do IFRN- Macau. Posteriormente realizamos as análise de pH(digital OAKTON, da
Eutech Instruments), turbidez(turbidímetro de bancada Tecnopon, versão 4.0), condutividade(de
bancada, modelo: DDS, microprocessor), nitrato no espectrofotômetro( Spectro Vision SB1810S)
na região do Uv- Visível e coliformes totais e fecais(verde brilhante). Foram realizadas análises
físico-químicas de 32 poços. Todos os poços estão com valores de pH dentro da faixa (6-9)
estabelecido pela resolução 396 do CONAMA DE 2008. Apenas 3 poços deram valores de
turbidez acima do permitido. Desses poços, só em 1 a concentração de nitrato segue o estabelecido
pela legislação vigente. Dos 4 poços que foram analisados apenas um não teve presença coliformes
fecais. Esses resultados são porque existem fossas sépticas próximas dos poços ou não é área
saneada.

PALAVRAS-CHAVE: qualidade da água, lençol freático, poços perfurados.

INTRODUÇÃO
Atualmente, o Brasil sofre uma grave crise hídrica devido ao alto índice de desperdício, a
falta de chuva e o descaso dos órgãos e autoridades responsáveis. Entre tantos estados e municípios
do país afetados com a falta de abastecimento de água, o município de Macau também foi atingido.
O município de Macau localiza-se no estado do Rio Grande do Norte, há 175 km da capital, Natal.
De acordo com o censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2012, o
município possui aproximadamente 29.446 habitantes.
Em razão da crise hídrica que atingiu a cidade, a população recorreu de formas para suprir a
ausência da distribuição de água pela empresa responsável, a CAERN (Companhia de Águas e
Esgotos do Rio Grande do Norte), onde abastecimento de água à população de Macau/RN é
realizado através da exploração do Rio Assú, pertencente à Bacia Hidrográfica Piranhas/Assú
(CAERN, 2016), assim, perfurando poços artesianos. Nos municípios localizados na região
semiárida do estado, que sofrem com a escassez de chuva, a água subterrânea captada pelo poço é,
na maioria das vezes, a única alternativa de consumo para humanos e animais (SEMARH, 2015).
Porém, a perfuração de poços deve ser supervisionada pela SEMARH (Secretária de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte), onde é responsável por elaborar um
programa de locação, perfuração, instalação, recuperação e manutenção dos poços e não foi o que
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aconteceu na cidade, pois vários cidadãos perfuraram poços por conta própria, sem nenhum tipo de
fiscalização e controle de qualidade.
A partir dessa circunstância, é necessária uma análise dessas águas provenientes dos poços
perfurados, para assim, evitar qualquer contaminação e prejuízo a saúde da população e animais,
como também, ao meio ambiente. Contudo, o intuito é verificar se as águas consumidas estão de
acordo com o permitido pela legislação vigente, a partir de parâmetros físico-químicos como, pH,
condutividade, turbidez e presença de nitrato, como também mostrar as consequências dessa
poluição as comunidades que utilizam a água, dentre outros, e que medidas podem ser tomadas para
essa água seja aproveitada pela população
METODOLOGIA
COLETA DAS AMOSTRAS
As amostras foram coletas em 32 poços localizados no municipio de Macau/ RN. Todas as
coletas foram realizadas nos meses de Março, Abril, Maio e Junho de 2016, onde foram coletados
500 mL por amostra. Os materiais a serem analisados, foram recolhidos em recipientes apropriados,
esterilizados, armazenados num recipiente com gelo, e transportadas para o laboratório no intervalo
menos que 3 horas, assim garantindo o cuidado para evitar contaminações e alterações nos
resultados das análises. Todas as análises foram feitas no laboratório do IFRN – Campus Macau. Os
parâmetros físico-químicos analisados foram pH, condutividade, turbidez e a presença de nitrato,
essas análises foram realizados em triplicadas.
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS ANALISADOS
As análises dos parâmetros físico-químicos foram baseadas no recomendado pelo Resolução
396 do CONAMA de 2008 (Conselho Nacional do Meio Ambiente), Ministério da Saúde e
Governo do Estado de São Paulo.
pH
As análises foram realizadas em triplicada, em um pHmetro digital OAKTON, da Eutech
Instruments, O equipamento foi calibrado com soluções tampão de pH 4, 7 e 10.
CONDUTIVIDADE.
As análises foram realizadas em um condutivímetro de bancada Microprocessor DDS, O
equipamento foi calibrado com uma solução padrão de 1413 µS/cm.
TURBIDEZ
As análises foram realizadas em um turbidímetro de bancada Tecnopon, versão 4.0.
Primeiramente, o equipamento foi calibrado com auxílio de cubetas inseridas, com os seguintes
padrões: 0,1; 0,8; 8,0; 80 e 1000 NTU. Depois de realizar a calibração, em outra cubeta limpa,
foram adicionadas as amostras e realizadas as análises.
NITRATO
A análise de nitrato foi realizada em um espectrofotômetro Spectro Vision SB1810S.
Primeiramente, o equipamento foi calibrado com o auxílio de 5 soluções de nitrato de sódio diluídos
em água, cujas concentrações foram 5, 10, 15, 20 e 25 g/mL. Então obtemos a curva de calibração
e em seguida realizamos as medições. As amostras foram filtradas para reduzir a quantidade de
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impurezas que podem interferir no resultado. Após a filtração de 50 mL de cada amostra,
adicionou-se cerca de 1 mL de HCl (ácido clorídrico), posteriormente homogeneizou a solução,
onde foi transferida uma pequena quantidade para uma cubeta que foi inserida no aparelho,
aguardou-se e anotou-se os resultados de absorbância em 220nm obtidos (com o resultado da
absorbância da amostra, calculou-se a quantidade de nitrato em cada amostra).
COLIFORMES
Na verificação de coliformes será usada a técnica de presença e ausência de coliformes. Esse
método consiste de duas etapas. A primeira será de um teste presuntivo como caldo lauril-triptose
ou caldo lactosado, onde a amostra após as devidas diluições são colocadas em um desses caldos
com tiossulfato de sódio, em uma capela e depois são incubadas em 35° C entre 24 a 48 horas,
caso tenha ocorre mudança de cor, realisamos a segunda etapa. Na segunda etapa é o teste
confirmativo com verde brilhante também entre 24 e 48 horas verifica-se que a amostra fica turva
ou forma gás. Essa análise é realizada simultaneamente com a do verde brilhantes, para os
coliformes termotolerantes será usado o caldo E.C. onde as amostras após as devidas diluições serão
colocadas em tubos de ensaios com esse caldo entre 24 a 48 horas, se for positivo ocorre mudança
de cor e verifica em quais tubos ocorreram as mudanças .
RESULTADOS ALCANÇADOS
Poço

Localização

Coliformes
Totais

Coliformes
Fecais

7

Rua Amor Perfeito- José Carlos

Ausente

Ausente

8

Rua das Begônias- Luis Eduardo

Presente

Presente

9

Ruas dos Porceiros- Titico

Presente

Presente

10

Rua José Vicente-nJosé Pereira

Presente

Presente

Dos 4 poços que foram analisados apenas um não teve presença nem coliformes totais nem
coliformes fecais( termotolerantes), que foi o poço n° 7, mas os outros todos apresentaram os dois
tipo de coliformes.
Dos 32 poços analisados, apenas o poço que fica na Rua Caicó no Bairro Porto de São Pedro
esta com todos os valores dos parâmetros verificados neste estudo de acordo com a resolução Atual
do CONAMA, já os demais estão com valores de nitratos acima do estabelecido, devido não
estarem em áreas saneadas ou fossas sépticas próximas. A água de alguns poços tem valores acima
de 200 mg/L, isso é preocupante já que Macau apresenta problemas com falta de água e a população
é obrigada a usar água desses poços que são perfurados no quintal de casa. Alguns poços
apresentaram valores muito acima de condutividade que é 100 µS, com valores em mS, isso é
ocasionado pela composição do solo que deve ter muitos sais, principalmente carbonatos que será
confirmado pela determinação da dureza.
Dos 4 poços que foram analisados, apenas um não teve presença nem coliformes totais nem
coliformes fecais( termotolerantes), que foi o poço n° 7, mas os outros todos apresentaram os dois
tipo de coliformes. Como os coliformes fecais se encontram no intestino do homem e de outros
animais a presença deles é um confirmativo para essa amostra esta contaminação por fezes que
pode ser devido a fossas sépticas ou outro tipo de contaminação, possivelmente são fossas porque
não existem os cuidados necessários para a perfuração desses poços que são muitas vezes próximo
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a residência. Esses 4 poços também apresentaram valores dos parâmetros físico-químicos
analisados superiores aos determinados pela resolução 396 do CONAMA de 2008. Com esse
projeto foi possível elucidar dados sobre a qualidade da água desses poços e também alertar a
comunidade sobre os riscos a saúde que esses contaminantes podem trazer. Propomos também
maneiras de minimizar essa contaminação, como adicionar cloro a água que esteja com coliformes
fecais.
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PRODUÇÃO DE REPELENTES A BASE DE FOLHAS DE NIM PARA O
COMBATE AS DOENÇAS CAUSADAS PELO AEDES AEGYPTI
A. C. Lima1; J. M. Costa2 e T. S. O. C. Alexandre3
1,2,3

IFRN – Campus Nova Cruz

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente

RESUMO
Esse projeto tem como fundamental objetivo implementar e realizar atividade que propiciem a
interação do IFRN/Campus Nova Cruz-RN e a comunidade de nosso município, com a produção
eficaz de um repelente produzido a parti das folhas da árvore de Nim (Azadirachta indica A. Juss),
também conhecido como Nim indiano e margosa, sendo essa variedade de árvore natural da Índia,
possui característica de clima tropical, totalmente adaptada ao nosso país, foi trazida oficialmente
para cá em 1984, sendo encontrada nos dias atuais em todas as regiões do Brasil. Esse projeto foi
avaliado e aceito como projeto da Coordenação de Extensão do IFRN/Campus Nova Cruz-RN. Por
apresentar seu alto potencial como repelente e sua abundante propagação em nosso município
demonstra uma ótima opção como principal matéria prima. Vários artigos científicos demonstram
que os inseticidas naturais de Nim são biodegradáveis, não deixando resíduos tóxicos para
contaminar o meio ambiente. Sua ação é repelente, ovicida, inseticida, causadora de má-formação,
anti-alimentar, entre outros. Em alguns experimentos ficou comprovada a atuação de repelência,
com extratos produzidos com as folhas de Nim (Azadirachtina indica A. Juss) nas espécies de
Abelha-Africana (Apis mellifera L.) e Mosca Doméstica (Musca domesticaL.) sendo usado o
extrato alcoólico, com teor de 80%, desta planta, tentaremos reproduzir esse experimento com o
extrato alcoólico, com teor de 70%. Sendo assim, nossa proposta é produzir repelentes fabricados a
baixo custo e de um modo pratico, que qualquer pessoa possa reproduzi-lo em sua própria casa.
Depois das analises e testes, nos direcionaremos a Secretaria Municipal de Saúde para apresentar o
produto desenvolvido e nosso projeto, para iniciar um programa de conscientização, através de
apresentações e palestras junto aos PSF, para divulgar a fabricação fácil do repelente nos bairros
com o intuito de diminuir a incidência dos casos de doenças associadas ao mosquito Aedes Aegypti
(Dengue, Chikungunya e Zika).
PALAVRAS-CHAVE: Azadirachtina Indica, Repelente, Extrato Alcoólico, Aedes Aegypti.

INTRODUÇÃO
O problema das infestações de mosquitos transmissores de doenças graves tem cada vez
mais preocupado nosso país. Uma forma pratica de se manter protegido desses ataques é o uso de
algum tipo de repelente. Os inseticidas naturais são ótimas opção, tendo em vista seu custo de
produção em relação aos produtos comerciais é bem mais inferior, são de fácil degradabilidade e
não deixam resíduo no meio ambiente.
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A Azadirachta indica A. Juss (Nim) é um tipo de planta com alto poder inseticida. Essa
espécie de planta vem sendo testada e observa-se que é eficaz no combate aos mais diversos tipos
de pragas, não sendo agressivo aos animais e também a seres humanos (Brusadin, 2003). É uma
árvore de crescimento rápido, podendo alcançar de 10 a 20m de altura, com tronco semiereto a reto,
marrom-avermelhado, duro e resistente, de 30 a 80 cm de diâmetro, e apresentando um sistema
radicular que pode atingir profundidade de até 15m. Sua copa pode variar de 8 a 12m. Suas folhas
são alternadas, com frequência aglomerada nos extremos dos ramos simples e sem estípulas e com
folíolos de coloração verde-clara intensa (Sodepaz, 2011).
Já as suas flores são brancas ou de cor creme e aromáticas, reunidas em inflorescências
densas, de cerca de 25 cm de comprimento, encontrando-se tanto flores masculinas como
hermafroditas na mesma planta. Seu fruto é uma baga ovalada que apresenta cor verde-clara durante
seu desenvolvimento inicial, e se tornando amarelado, com polpa macia e amarga quando madura
(Sodepaz, 2011). A semente do Nim apresenta uma casca resistente, porém fina, de cor branca,
possuindo em seu interior da coloração marrom.
A Azadirachta indica A. Juss (Nim), árvore pertencente à família Meliaceae, é conhecida há
mais de 2000 anos na Índia e em países da Ásia Meridional por suas propriedades medicinais
(Martinez, 1999). Alguns dos principais componentes biologicamente ativos do Nim são
azadiractina, meliantriol, limoneno, odoratone e outros triterpenóides, entre os mais de 100
compostos já isolados (Sidiqui et al., 2003). A azadiractina, encontrada nas sementes, na casca e nas
folhas do Nim, é o principal composto responsável pelos efeitos tóxicos aos insetos (Schmutterer,
1990; Mordue & Nisbet, 2000). Os efeitos da azadiractina incluem repelência, deterrência
alimentar, interrupção do crescimento, interferência na metamorfose, esterilidade e anormalidades
anatômicas, nesses insetos (Schmutterer, 1990; Mordue & Nisbet, 2000; Martinez & Emden, 2001).
Tendo em vista tudo mencionado acima, buscamos desenvolver um repelente feito a base de
folhas da árvore de Nim, de maneira simples para ser reproduzida em todos os domicílios de nosso
município, através de uma interação do instituto (IFRN) com a Secretaria de Saúde do município e
a comunidade, para impactar positivamente no combate ao Aedes Aegypti em nossa cidade.

METODOLOGIA
Este trabalho foi realizado no município de Nova Cruz - RN. A coleta, higienização,
secagem das folhas, a produção dos extratos alcoólicos, em folhas seca, foram realizados no
Laboratório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
(IFRN). As folhas da Azadirachta indicam (A. Juss) foram coletadas no IFRN/Campus Nova Cruz
no Bairro Santa Luzia na Cidade de Nova Cruz-RN, ao entardecer, mais precisamente às 15h11min,
no dia 15 do mês de agosto de 2016. Após coletadas, as amostras foram acondicionadas em uma
sacola plástica umedecida com água. Posteriormente a coleta, foi feita a separação das melhores
folhas e higienização destas. As folhas selecionadas foram armazenadas em uma bacia plástica e
lavadas com água, para que fossem removidas as partículas de poeiras.
As folhas, depois de higienizadas, foram envolvidas por um jornal e levadas a estufa a
temperatura média de 40ºC no período de seis dias, até que chegasse ao ponto de completa
secagem. O experimento iniciou com a pesagem das amostras de folhas de Nim em uma balança
analítica de quatro dígitos devidamente tarada, onde obtivemos 1,0849g de folhas secas. Depois da
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pesagem as folhas foram acondicionadas em um recipiente de vidro com tampa sendo adicionado
em seguida álcool a 70%, até que as folhas estivessem totalmente submersas (65mL).
As folhas ficaram durante cinco dias neste frasco, onde a mistura agitada todos os dias. No
final dos cinco dias, foi realizada a filtração do material e o envasamento, usando um funil de vidro
com gazes para represar a passagem das folhas. O extrato obtido foi colocado em um borrifador. O
teste experimental da eficácia do repelente foi realizado no dia 26 de agosto de 2016, às 10h32min
na cantina do IFRN/Campus Nova Cruz-RN. O procedimento foi realizado onde há uma quantidade
significante de Apis mellifera (L.) e também Musca domestica (L.).
Foi colocada uma quantidade de suco e açúcar como atrativo para os insetos em cima de um
freezer da cantina, em poucos momentos, observou-se rapidamente uma proliferação destes. Em
seguida, foi borrifado sobre o freezer amostras dos extratos de folhas secas, durante alguns instantes
foi observado o comportamento das moscas e das abelhas diante do extrato. Os insetos mostraramse agitados e incomodados a principio, depois de um tempo eles retornaram, mas em menor
quantidade.
O mesmo experimento foi realizado do mesmo modo e no mesmo lugar às 17h58min para
Culex quinquefasciatus (L.), Culex fatigans (L.), Aedes aegypti (L.), e o resultado foram que os
mosquitos se mostraram incomodados a principio, porém retornaram depois de uns 10 minutos,
mostrando que a eficácia do produto com esses insetos mencionados foi menor.

RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Produzimos o extrato alcoólico a 70% das folhas secas. As abelhas, moscas e mosquitos
foram expostos ao extrato da Azadirachta indica A. Juss (Nim) aproximadamente por 30min foi
possível observar então, que as abelhas, moscas e mosquitos se sentiam irritados com a presença do
extrato, algumas nem pousavam sobre o freezer outras até pousavam, mas ao entrarem em contato
com o extrato, passavam a demonstraram comportamento anormal, elas ficavam agitadas. No
decorrer do teste obtiveram-se resultados animadores, onde confirmamos as propriedades repelentes
e inseticidas apresentadas pela Azadirachta indica A. Juss (Nim) em mosca, abelhas e mosquitos.
Todavia o repelente que foi produzido tem que ser melhorado para apresentar maior eficácia. Por
isso faremos mais teste com diferentes concentrações do produto.
A análise inicial do extrato alcoólico da Azadirachta indica A. Juss (Nim) percebeu-se que
ela possui propriedades tanto repelente quanto inseticida, tornando uma possível fonte para diminuir
o uso de produtos químicos sintéticos, diminuído a quantidade de danos que causados todos os dias
ao meio ambiente. Com tudo novos estudos, experimentos e teses serão executados para melhores
conclusões. Pois é de vital importância iniciativas que venha a propiciar uma melhor qualidade de
vida à população.

IV SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | II SECITEX

2876

PERCEPÇÃO AMBIENTAL SOBRE OS MICROORGANISMOS ENTRE ESTUDANTES E PROFESSORES DA
EDUCAÇÃO BÁSICA

Thainá Lourenço1 Fabíola da Costa Catombé Dandas2
1
IFPE- Campus Garanhuns e 2IFPE - Campus Garanhuns
ÁREA TEMÁTICA: Meio ambiente

RESUMO
Os micro-organismos possuem funções até hoje desconhecidas pela sociedade humana,
onde se ver necessário passar aos estudantes informações essenciais sobre o que são os
micro-organismos e quais suas respectivas funções, tanto na parte ambiental, quanto para o
ser humano. Hoje, sabe-se das grandes dificuldades dos professores de Biologia e Ciências
em transmitir a temática microbiana nas escolas, passando a ser um desafio cotidiano dos
professores. O presente trabalho tem como principal objetivo avaliar a percepção que os
alunos têm sobre os conceitos microbiológicos, e assim mostrar formas de dinamizar as
aulas relacionadas aos micro-organismos, pensando na melhor forma dos alunos passarem
a ter interesse pelo assunto trabalhado em sala de aula, fazendo assim com que os alunos
venham a interagir e formar opiniões e curiosidades. O trabalho foi desenvolvido com os
alunos de 12 a 13 anos de idade, do sétimo ano do ensino fundamental, da rede escolar
particular e alunos do nono ano da rede escolar pública, com alunos de 13 a 21 anos,
realizados no Instituto Federal de Pernambuco. A princípio notou-se que os alunos da rede
escolar privada possuíam uma noção sobre o tema a ser trabalhado, já os alunos da rede
escolar pública se mostraram um pouco confusos, só foi possível percepção devido aos
questionários aplicados antes das explicações do assunto. Foram realizadas aulas
dinâmicas, jogos educativos, amostragem em microscópio e a realização da prática de
antissepsia.
PALAVRAS-CHAVE: Alunos, Biologia, Questionários

INTRODUÇÃO
A microbiologia é classicamente definida como a área da ciência que se dedica ao estudo
de organismos e suas atividades, que somente podem ser visualizados ao microscópio. É
importante que todos os estudantes, independentemente de sua classe social, vinculem os
micro-organismos com a propagação de doenças, ciclagem de nutrientes, processos
industriais, dentre outras atividades, é perceptível e de grande importância à curiosidade
dos alunos quando relacionados a uma aula experimental, proporcionando facilidade a sua
compreensão, saindo assim somente da teoria feita em sala de aula, a aplicação de aulas
práticas e experimentais despertas fortes interesses dos alunos, como uma motivação a
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mais para o determinado assunto trabalhado em sala de aula, essas atividades servem como
processo de construção de conhecimentos, e de melhoria na percepção dos alunos e
professores. A experimentação mostra que as teorias científicas não surgem do nada, que
os estudiosos analisam os fenômenos testando, acertando, concluindo, se enganando
(SILVA et al., 2007). Por fim, o presente estudo teve por objetivo verificar a percepção
dos alunos do sétimo e nono ano, sobre a temática apresentada, sendo aplicados
questionários antes e a pós as apresentações realizadas durante a execução do estudo e
assim promover aprendizagem significativa do conteúdo ministrado.

METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada no colégio Santa Sofia, com 29 alunos do 7º ano e com estudantes
do colégio Senador Aderbal Jurema, com 21 alunos do 9° ano ambos do ensino
fundamental. Como ferramenta para coleta de dados foi utilizados questionários com
questões dissertativas e as de assinalar pediam justificativas, a escolha de questões abertas
foi feita a partir da melhor percepção dos alunos para com o projeto em relação ao tema.
Foram feitos dois questionários para avaliação os alunos. O primeiro questionário aplicado
tinha como objetivo identificar o número de alunos que sabiam ou não o que são microorganismos e suas respectivas opiniões sobre os benefícios que os mesmos trazem ao meio
ambiente. O Segundo questionário aplicado tinha como objetivo saber o que os alunos
tinham absorvido e o que mais chamou à atenção dos mesmos, e saber o quanto as aulas
práticas colaboravam com a fixação do conteúdo, e se o presente projeto colaborou ou não
com o conhecimento dos alunos. E a grande maioria com 67% classificou o projeto como
uma excelente forma de aprendizagem.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Quando trazemos para a sala de aula algo novo, isso desperta o interesse de se aprender,
vindo a se tornar uma motivação para os alunos e assim chamar a atenção dos mesmos para
as atividades proposta. Também foi perceptível, pelo primeiro questionário aplicado em
sala antes das atividades, que os alunos do 7º e 9º ano estavam curiosos para conhecer o
laboratório e poder conhecer o que já tinha visto em sala de aula de forma ilustrada e
passar a ver a forma real das bactérias no microscópio. Notou-se que a maioria dos alunos
não enxergava os microrganismos somente como patogênicos, como é de costume ser
identificados é que são transmissores de doenças, e enxergaram que os microrganismos
possuem importância no meio ambiente e o principal fator que identificaram como os
microrganismos podem ajudar o meio ambiente, foi pela a forma de decomposição das
matérias disponíveis no meio e que também podem ser encontrados em quaisquer locais
sendo frios ou quentes, poluídos, na água, alimentos, ou até mesmo em nós seres humanos.
A primeira pergunta do questionário aplicada aos estudantes foi – O que são microorganismos? As demais questões tinham como pergunta – Em quais locais as bactérias
estão presentes? E Se todos os micro-organismos causam doenças? – as respectivas
perguntas mostram uma significativa diferença no percentual das respostas, onde o
percentual que gostaríamos de obter foram os alunos da rede escolar privada que mais se
aproximaram. Entre as perguntas feitas aos alunos a que mais nos chamou a atenção e de
grande importância para o nosso projeto foi a seguinte - Você já viu algum microorganismo no microscópio? Se sim, qual? Onde Mais 90% dos alunos do ensino
fundamental responderam que NUNCA tiveram essa experiência.
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Perguntas
O que são microorganismos?
Em quais locais as
bactérias estão
presentes?
Todos os
microrganismos causam
doenças?
Você já viu algum
micro-organismo no
microscópio? Se sim,
qual?

Base de dados
Respostas
Escola Pública
%
Escola Particular
%
“Seres que não são
“Seres que não são vistos a
38%
55%
vistos a olho nu"
olho nu"
“Causam doenças”
14%
“Em todos os
“Fazem mal e bem
5%
lugares/locais”
59%
“Em todos os
lugares/locais”
24%
“Nas mãos”
29%
“Não”
90%
“Não”
Nunca

27%
<
90%

Nunca

Na última questão do questionário antes, pediu-se que os alunos desenhassem a estrutura
morfológica da bactéria, onde foram representadas da seguinte forma:

Figura 1 e 2. Representação de uma bactéria e de cocos. IFPE, 2016.

Figura 3 e 4. Representação de uma Bactéria e Bactérias nas Mãos. IFPE, 2016.
Assim percebemos a grande importância que o projeto iria proporcionar de diferente aos
alunos, graças ao interesse dos mesmos que colaboraram de maneira exemplar com as
nossas atividades, assim iríamos fazer com que eles conhecessem algo que jamais tinha
feito em sala de aula, apresentando assim o laboratório onde em seguida eles iriam
visualizar no microscópio algo que sua grande maioria não teve oportunidade. É
perceptível que a realização de atividades pratica é de grande importância para a
contribuição da aprendizagem do aluno, motivando o aluno a querer interagir com a
matéria ministrada em sala de aula partindo não somente da teoria, mas os motivando para
a prática.
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A EXPERIMENTAÇÃO APLICADA AO ENSINO DAS CIÊNCIAS

1

Quitéria Francisca1 e Anne Cavalcante2
IFPE – Campus Garanhuns; 2 IFPE – Campus Garanhuns
ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente.

RESUMO
A microbiologia é a área da biologia que estuda os micro-organismos como bactérias, fungos,
protozoários e vírus, além de suas interações com o meio ambiente. Ter um conhecimento mínimo
sobre esta área é essencial a vida, pelo fato de estar ligada diretamente a assuntos do cotidiano,
como a saúde e a higiene pessoal. Por isso, o referido trabalho, tenta identificar as principais
dúvidas dos alunos do ensino básico, desenvolvendo atividades práticas e lúdicas (além da teoria
aplicada), para que haja uma maior compreensão dos estudantes participantes do projeto. Neste
contexto, está sendo realizado o projeto que tem como tema “Aproximando a Microbiologia dos
estudantes e professores da rede escolar publica de Garanhuns-PE.”, do Programa Institucional de
Bolsas de Extensão-PIBEX do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Pernambuco-IFPE, onde uma das atividades relacionadas ao projeto é a realização de práticas
experimentais sobre assuntos relacionados a temática abordada, para que haja uma maior
contribuição do campus a comunidade externa, contextualizando e praticando o ensino da
microbiologia de forma atrativa aos estudantes.
Assim, o objetivo geral deste artigo é descrever as atividades práticas experimentais de
microbiologia realizadas até o momento, com estudantes do ensino fundamental, bem como avaliar
a percepção dos estudantes em relação a importância de atividades práticas, a importância dos
micro-organismos e sua patogenicidade.
PALAVRAS-CHAVE: ensino, microbiologia, micro-organismos

INTRODUÇÃO
Visto a atual carência das escolas de ensino fundamental na realização de atividades práticas,
está sendo realizado o projeto “Aproximando a Microbiologia dos estudantes e professores da rede
escolar publica de Garanhuns-PE.”, do Programa Institucional de Bolsas de Extensão-PIBEX do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco-IFPE, para que haja uma maior
participação da comunidade externa as atividades ofertadas no campus. O projeto visa escolas,
preferencialmente, do 9º ano do ensino fundamental, de escolas públicas, e também privadas -caso
haja interesse-, uma vez que alguns estudiosos como afirmam a importância da prática investigativa
para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem dos alunos, pois aproximam de forma
direta o cotidiano dos mesmos a diferentes temas abordados nas atividades, o que faz com que eles
reflitam e formulem hipóteses a serem estudadas. Segundo PAULO FREIRE (2002): “O exercício da
curiosidade convoca a imaginação, a intuição, as emoções, a capacidade de conjecturar, de
comparar, na busca da perfilização do objeto ou do achado de sua razão de ser. Um ruído, por
exemplo, pode provocar minha curiosidade. Observo o espaço onde parece que se está verificando.
Aguço o ouvido. Procuro comparar com um outro ruído cuja razão de ser já conheço. Investigo
melhor o espaço. Admito hipóteses várias em torno da possível origem do ruído. Elimino algumas
até que chego a sua explicação.” Com isso, podemos dizer que a prática investigativa, como
ferramenta de ensino, irá despertar a curiosidade dos alunos e instigar a busca de informações.
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METODOLOGIA
As atividades são desenvolvidas em quatro momentos para uma melhor fixação dos conteúdos
abordados. Primeiramente, as bolsistas do PIBEX fazem um levantamento prévio dos conhecimentos
dos alunos participantes, através da aplicação de questionários, para que seja possível verificar as
principais dúvidas dos alunos, e assim, poder supri-las em um dado memento do projeto.
Logo após, faz-se necessário a exposição de uma aula teórica, abordando conteúdos sobre a
microbiologia, relacionando-os o máximo possível do cotidiano dos alunos participantes. Num
terceiro momento, é a vez das atividades lúdicas e práticas, que estimulam e despertam a curiosidade
dos alunos.
Sendo conduzidos ao laboratório de Microbiologia Ambiental, os alunos poderão conhecer e
descobrir a utilidade de alguns equipamentos (estufa de aquecimento, microscópio óptico comum
(MOC), autoclave, banho Maria, etc.). Logo em seguida, são convidados a realizarem a observação
de lâminas no microscópio. Estas lâminas estão contendo micro-organismos que são importantes na
vida do ser humano e ao meio ambiente, como o Penicillium sp, que é utilizado na fabricação de
antibióticos, o Arpergillius sp, na fabricação do pão e o Rhizobium meliloti que está presente nas
raízes de plantas leguminosas, e ajuda na fixação do nitrogênio do solo.
Após isto, os alunos realizam a prática da Semeadura por espalhamento. Os participantes, em
dupla, recebem cotonetes e Placas de Petri contendo meio de cultura (composição: Triptona 5.0 g/l;
Glicose 1.0 g/l; Extrato de Levedura 2,5 g/l; Agar 15.0 g/l; pH fina = 7.0 +/- 0.2 a 25 ºC) para a
realização da coleta, que pode ser de algum objeto pessoal, ou de uma parte do corpo. Realizada a
coleta, os alunos fazem o esfregaço dos cotonetes nos meios de cultura, o qual serão fechados e
vedados com para filme, e levados para uma estufa de aquecimento a 35 ºC por um período de 48
horas, para que haja o desenvolvimento das colônias.
Após uma semana, ocorre a quarta e última etapa do projeto. Neste momento é aplicado um
novo questionário, que tem o intuito de verificar se existiu ou não a fixação e compreensão dos
conteúdos abordados. Em seguida, os alunos podem verificar o resultado da prática realizada.
Contudo, podemos dizer, de maneira concreta, que é nesta etapa, que há a confirmação da importância
das atividades práticas e lúdicas na fixação e compreensão dos conteúdos abordados.

RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Podemos dizer que através dos questionários, pudemos saber como está o conhecimento básico
dos alunos sobre o conteúdo abordado, que apesar de ter como tema central “Os micro-organismos”,
dá um maior enfoque no reino monera. No entanto, serão citadas aqui, apenas as questões de maior
relevância. Ao fazer uma avaliação criteriosa das respostas, além do levantamento geral das questões
diretas, obtemos os seguintes resultados:
Questão 1: “O que são micro-organismos para você?”
“Bactérias”;
“são pequenos organismos”;
“são seres microscópicos e que podem causar doenças”;
“Seres que nos prejudicam, é ao mesmo tempo nos ajuda”;
“São bactérias e pequenas células”.
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Estas respostas, no entanto, mostram que os alunos não possuem um conhecimento concreto
sobre o tema, sabendo apenas o básico.
Questão 2: “Você acredita que todos os micro-organismos causam doenças?”
Através do gráfico abaixo, fica evidente o conhecimento prévio dos alunos sobre a patogenia
dos micro-organismo. Apesar da maioria acreditar que os micro-organismos não são prejudiciais à
saúde, o resultado não é muito satisfatório.

Figura 1. Dados referentes ao conhecimento prévio dos alunos sobre a patogenia dos microorganismos. IFPE, 2016.
Questão 3: “ O que você aprendeu de novo com o projeto?”
“Como algumas bactérias e microorganismos realmente são”;
“Que as bactérias estão em todos os lugares”;
“Sobre os fungos”;
“que existe bactéria e fungo em todo lugar”;
“O nome do objetos do laboratório, vi umas células pelo microscópio, aprendi a cultivar
bactérias no meio de cultura...”.
Já com o intuito de identificar o desempenho do projeto, segundos os alunos participantes, e se
o mesmo está tendo um resultado positivo sobre a aprendizagem dos estudantes, fez-se necessário
perguntar o seguinte:
Questão 4: “Como você avalia o trabalho realizado pelo projeto Aproximando a microbiologia
dos alunos e professores da rede escolar pública de Garanhuns-PE?
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Figura 4: Avaliação do projeto, através da opinião dos alunos participantes. IFPE, 2016.
No total, já participaram três escolas, sendo uma da rede municipal, uma da rede estadual e outra
da rede privada, todos do ensino fundamental. Com uma estimativa de 105 alunos contemplados, o
projeto visa atender 300 crianças até o final de dezembro de 2016.
Até o devido momento, o projeto não apresenta dificuldades para ser realizado, pois conta com
total apoio das instituições de ensino e dos participantes. Caso perpetue-se no ano seguinte, o projeto
pretende alcançar um maior número de crianças e adolescentes. Também está prevista a criação de uma
plataforma online para divulgação das atividades do projeto, o desenvolvimento de maior variedade de
atividades lúdicas e práticas, além da criação e exposição de vídeos educativos (autorais) em relação à
temática do projeto.
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA A AGRICULTORES FAMILIARES
DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN, ENFATIZANDO PRÁTICAS
SUSTENTÁVEIS NA PRODUÇÃO DE MARACUJÁ
S. C. L. Santos1; R. I. L.Silva2; H.L.M.Silva3 e M.C.Silva4
1, 2 , 3 e 4
IFRN – Campus Currais Novos
ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente

RESUMO
A microrregião da Serra de Santana composta por sete municípios retrata algumas
dificuldades enfrentadas por muitos agricultores no manejo do maracujazeiro, fazendo com
que os agricultores recorram ao uso de agrotóxicos e fertilizantes sintéticos para manter o
mínimo de produção. O uso de tais produtos químicos tem se dado sem o devido
conhecimento dos efeitos provocados por esses agentes altamente nocivos ao meio ambiente,
provocando efeitos maléficos em suas propriedades, ameaçando a saúde tanto dos
trabalhadores como dos consumidores. Objetiva-se, em vista disso, socializar práticas
sustentáveis correlação a produção de maracujá, isso por meio de mini cursos de capacitação
em uma UTD (Unidades Técnicas de Demonstração), com os agricultores familiares do
município de Lagoa Nova/RN, e produtores de município circunvizinhos.

PALAVRAS-CHAVE: Maracujazeiro, sustentáveis, capacitação.

INTRODUÇÃO

Atualmente já é de conhecimento de grande parte da população os riscos provenientes do uso
de agrotóxicos, e em meio aos nítidos resultados negativos derivados do uso aleatório desses
compostos químicos, que comprometem tanto a saúde do homem como a fauna e a flora,
surge à necessidade de produzir sem agredir o meio ambiente, ou seja, uma produção que seja
agroecológica, onde predomina uma real preocupação no equilíbrio entre o Homem e a
natureza. O município de Lagoa nova/RN tem como forte aliado econômico o maracujá
amarelo Passiflora edulis f. flavicarpa. Seu cultivo tem sido um grande pilar na renda de
muitas famílias da comunidade rural desse município, mas com a erradicação de outras
culturas e o investimento uniforme no maracujazeiro, a comunidade produtora já começa a
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sentir os impactos derivados de uma monocultura, pragas, doenças e carência de nutrientes no
solo já se fazem presentes na propriedade de muitos que fazem da agricultura seu meio de
subsistência.
Baseado nesses problemas e nas condições favoráveis para uma produção agroecológica nessa
região, surge esse projeto, com o intuito de prestar a necessária assistência aos agricultores
desse município, instruindo os mesmo a fazerem uso de determinadas praticas simples que
aumentam significativamente o rendimento do plantio e a utilizarem alguns insumos naturais
de fácil aceso na região, capazes de combater determinadas pragas e ainda fortalecerem as
plantas, descartando o uso de agrotóxicos e fertilizantes sintéticos.

METODOLOGIA

O projeto tem como orientação metodológica uma UTD (unidade técnica de demonstração),
localizada no Povoado Albino, zona rural do município de Cerro Corá/RN. A mesma
apresenta uma área de dois mil e quatrocentos metros quadrados e conta com cerca de
duzentos e quarenta maracujazeiros. Nesse espaço são desenvolvidas palestras e minicursos
de capacitações para os agricultores de Lagoa Nova/RN e municípios vizinhos. O plantio é
tratado de acordo com o manejo pregado no sistema agroecológico, lá, os agricultores podem
acompanhar de perto os resultados satisfatórios de tal meio de produção. Parte do maracujá
produzido é destinada ao IFRN Campus Currais Novos para trabalhos de conclusão de cursos
e outras atividades de pesquisa. A manutenção da unidade técnica de demonstração é feita
pelos alunos bolsistas envolvidos no projeto. Práticas como polinização artificial, poda e
adubação são feitas frequentemente, possibilitando assim uma melhor absorção do conteúdo
já adquirido teoricamente por parte dos alunos bolsistas, isso por sua vez é muito bem
refletido nos momentos de explicações para com os agricultores, facilitando bastante o
repasse do conteúdo.
Além de utilizar à unidade técnica de demonstração, a equipe que constitui o projeto
juntamente com a secretaria de agricultura do município de Lagoa Nova/RN, realiza
encontros nas propriedades dos agricultores envolvidos com a finalidade de propiciar um
envolvimento maior e assim contribuir para uma melhor apropriação das técnicas socializadas
no projeto. Em cada encontro, são produzidas pela equipe cartilhas com ilustrações sobre o
tema que vai ser tratado na ocasião, essas, facilitam bastante o entendimento do público alvo.
O proceder do projeto está dividido em quatro minicursos principais, sobre os respectivos
temas; compostagem, abertura de berço, adubação de fundação, plantio, tutoramento,
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cobertura morta, tipos e importância das podas, polinização artificial e o controle de pragas
por meio de insumos naturais e o conteúdo tratado é amplamente validado pela comunidade
cientifica e já socializadas pela EMBRAPA há bastante tempo.

RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS

O projeto vem desencadeando uma mudança plausível quanto ao manejo do maracujazeiro
por parte dos agricultores envolvidos tanto nas palestras, como nos minicursos oferecidos pela
equipe. Práticas de grande importância já foram adotadas por vários participantes. Aos poucos
os agricultores estão deixando de lado os defensivos químicos e apostando nos defensivos
naturais.
Em parceria com a secretaria de agricultura de Lagoa Nova/RN projeto já realizou dois
minicursos com alguns agricultores do município. No primeiro encontro, foi debatida a
importância do sistema de produção agroecológico e agregação de valor ao produto, alguns
sérios problemas derivados do uso de agrotóxicos. Já no segundo minicurso foi tratado à
substituição do esterco bovino pelo composto orgânico, isso pelo fato da compostagem
melhorar as condições químicas, físicas e biológicas do solo, dessa forma o composto
orgânico dá condições ao maracujazeiro de se desenvolver da melhor forma possível, e deixa
de lado a necessidade do uso de fertilizantes químicos para uma boa safra.
A metodologia adotada pela equipe do projeto está tendo uma ótima aceitação por parte do
público alvo, as reuniões estão acontecendo na própria área de trabalho dos agricultores e a
interação dos mesmos com os palestrantes proporcionam um ambiente bem dinâmico, onde os
agricultores ficam à vontade para tirar suas dúvidas com relação ao tema que está sendo
abordado.O projeto está repercutindo muito bem, tanto no meio acadêmico como no ambiente
externo, a troca de conhecimentos entre o homem do campo e os alunos é notória,
contribuindo diretamente para a formação técnica e ética de todos os evolvidos.
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BIOINDICADORES DA QUALIDADE DO AR, ÁGUA E SOLO
M. L. Assunção1; B. H. D. R. Albuquerque2; M. E. P. L. Dantas3; M.A.Távora4 e L.M.A. Rabélo5
1,2, 3,4

IFRN – Campus Ipanguaçu; 5 IFRN – Campus Lajes
ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente

RESUMO
Vários organismos vivos estão disponíveis como subsídios na compreensão e identificação
de alterações ambientais. O fato de estarem presentes no meio ambiente e bem próximo do
homem favorece cada vez mais descobertas de problemas, ao mesmo tempo em que permite
conhecer diferentes formas de combater a degradação do espaço natural.
O presente projeto fundamenta-se em estudar a viabilidade da utilização desses organismos
bioindicadores que atuam em caráter ativos e/ou passivos no biomonitoramento da qualidade
ambiental a fim de entender o seu papel e a importância que estes tem para a natureza.
A escolha de bioindicadores como objeto de estudo tem como alvo tentar avaliar a influência
de poluentes e contaminantes nos organismos vivos, que por meio da análise de reações que
venham a ocorrer, podem ajudar na tomada de decisões e métodos preventivos que
favoreçam a saúde humana, o meio ambiente e o bem estar de vários ecossistemas.
Portanto, pretendem-se com esse projeto de pesquisa identificar os principais bioindicadores
presentes nas proximidades do campus IFRN-Ipanguaçu e redondezas, principalmente
aqueles que servem para o biomonitoramento da qualidade atmosférica. Deseja-se também,
trazer à reflexão, os estudantes do IFRN e a comunidade, a importância dos bioindicadores
e disseminar entre as escolas de ensino médio tais informações através da organização de
palestras e/ou oficinas que tratem do assunto.
PALAVRAS-CHAVE: Bioindicadores, meio ambiente, biomonitoramento, poluição.

INTRODUÇÃO
Torna-se nítida atualmente a preocupação com agentes poluidores e tudo o que eles causam
ao meio ambiente. Tanto o ar, como as águas e o solo são ambientes principais para
existência dos seres vivos e hoje encontram-se em situações preocupantes. Nesse contexto
de recorrente preocupação surge uma ferramenta contra o impacto ambiental: os
bioindicadores.
Os bioindicadores são indicadores biológicos de uma determinada condição ambiental.
Podem ser utilizados para designar características do ar, da água e do solo. Estão presentes
de diversas formas na natureza e em sua maioria não necessitam de um alto custo nem de
uma metodologia tão complicada para serem implantados, além de fornecerem sinais rápidos
e aparentemente visíveis no ambiente estudado, o que possibilita a não exacerbação de
modificações no ecossistema.
Portanto, este trabalho visa a utilização dos bioindicadores citados para indicar a qualidade
da água, solo e ar nos arredores do IFRN-Campus Ipanguaçu.
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METODOLOGIA
A pesquisa refere-se a uma análise bibliográfica sobre o tema abordado, além da realização
de atividades em campo para a detecção das principais espécies de bioindicadores
encontrados na região do Vale do Assú/RN.
A pesquisa será dividida em dois momentos: Num primeiro momento será realizada a
identificação das principais espécies de bioindicadores presentes nas proximidades do
campus Ipanguaçu/RN, onde as mesmas serão fotografadas e expostas à comunidade através
de palestras e/ou banners expositivos; Num segundo momento, será realizada a etapa
experimental, onde estes organismos bioindicadores serão observados, coletados e
direcionados para análise laboratorial, para a avaliação de aspectos morfológicos e
bioquímicos, com o intuito de identificar possíveis alterações sofridas no meio ambiente
onde as respectivas espécies se encontram inseridas.
Através desse estudo, é possível realizar uma avaliação mais detalhada a respeito dos
possíveis impactos ambientais presentes na região, sugerindo um plano de ação para redução
desses danos ao meio ambiente.
Quanto à metodologia, optou-se por fazer uma comparação direta entre os resultados
apresentados pelo bioindicador de poluição d’água com os dados fornecidos por uma sonda.
O interesse por essa metodologia dar-se ao fato de, por meio dela, conseguirmos saber a
eficácia de tal bioindicador comparando seus dados com os fornecidos pela sonda.
Para o solo, testaremos a eficácia de minhocas nativas da região na bioindicação de poluentes
no solo, pois esse invertebrado está diretamente ligado à formação do mesmo, além de
facilmente absorver os contaminantes presentes neste.
A pesquisa para com o ar ocorrerá com a análise do nível de poluição na cidade de Itajá/RN.
A espécie a ser utilizada no biomonitoramento da poluição do ar é a Tradescantia pallida,
pois apresenta um alto nível de mutagenicidade quando exposta a poluição elevada.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
A pesquisa em questão foi utilizada como base para o desenvolvimento de projeto
integrador, envolvendo as turmas do 3º ano dos cursos técnicos integrados de Meio
Ambiente e Informática. Após o primeiro momento do trabalho, os dados foram organizados
e apresentados em formato de banner para os discentes do campus IFRN/Ipanguaçu. Num
segundo momento espera-se iniciar as análises em laboratório dos principais bioindicadores
encontrados na região do Vale do Assu/RN, onde os dados qualitativos serão apresentados
sob forma de banner em congressos e reuniões de Meio Ambiente. É importante destacar a
participação da comunidade e, principalmente os impactos sociais/econômicos do projeto,
pois, inserindo mais espécies bioindicadoras de poluição nos locais onde se encontram um
maior contingente de pessoas será mais fácil identificar possíveis problemas relacionados ao
desequilíbrio ambiental no local. Os dados coletados serão organizados sob forma de artigo
e submetido à revista científica para divulgação do trabalho. Os alunos do curso técnico
integrado de informática ficarão responsáveis pela divulgação do projeto através de página
na internet, indicando a importância dos bioindicadores, para que eles servem e destacando
os principais problemas ambientais que podem incidir na região do Vale do Assu.
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ATVIDADES LUDICAS NO ENSINO DA MICROBIOLOGIA PARA
EDUCAÇÃO BÁSICA
Anne Cavalcante1; Thainá Lourenço2 Quitéria Franscisca3
IFPE-Campus Garanhuns; 2 IFPE – Campus Garanhuns; 3 IFPE – Campus Garanhuns
ÁREA TEMÁTICA: Meio ambiente

1

RESUMO
O presente trabalho faz parte do projeto de extensão “Aproximando a microbiologia de alunos e
professores da rede escolar pública de Garanhuns-PE” do instituto federal de Pernambuco - campus
Garanhuns. O projeto se justifica a partir da carência financeira e humana de muitas instituições,
tanto públicas quanto particulares, em transmitir os conteúdos relacionados à microbiologia de
maneira dinâmica, interativa e que relacione o dia-a-dia do aluno com os temas a serem estudados.
Portanto, na tentativa de preencher lacunas de atividades práticas aos alunos do ensino fundamental
e médio da rede pública este projeto pretende estimular o aprendizado dos estudantes através de
abordagens lúdicas, como quebra-cabeça, caça-palavras e dinâmicas, construídas a partir da
literatura existente sobre jogos didáticos e conteúdos de microbiologia ministrados nos ensino
fundamental e médio que abordassem o domínio Bactéria, levando em consideração características
morfológicas, nutricionais, reprodutiva e metabólica dos micro-organismos. Assim, através do jogo
os alunos poderão desenvolver a inteligência, os sentidos, a afetividade, a vivência de regras éticas,
o relacionamento social e outras habilidades.
PALAVRAS-CHAVE: Alunos, Jogo, Micro-organismo

INTRODUÇÃO
O presente trabalho faz parte do projeto de extensão “Aproximando a microbiologia de alunos e
professores da rede escolar pública de Garanhuns-PE” do instituto federal de Pernambuco - campus
Garanhuns. O projeto se justifica a partir da carência financeira e humana de muitas instituições,
tanto públicas quanto particulares, em transmitir os conteúdos relacionados à microbiologia de
maneira dinâmica, interativa e que relacione o dia-a-dia do aluno com os temas a serem estudados.
Por vezes a temática microbiana é negligenciada pelos professores, justamente pela dificuldade
encontrada por eles em transmitir o conteúdo, permanecendo na metodologia de ensino tradicional,
extremamente teórica, que contribui para a manutenção de percepções errôneas em relação aos
micro-organismos. De acordo com ANTUNES et al. (2012), a percepção da maioria dos alunos a
respeito da importância do estudo da microbiologia ainda está em tentar prevenir as doenças por
eles causadas, isto requer dizer que ainda acreditasse que os micro-organismos em sua totalidade
são maléficos ao ser Humano e ao meio ambiente, ignorando a grande importância dos micróbios
como mecanismos de manutenção de suporte a vida. Portanto, na tentativa de quebrar o estereótipo
da patogenicidade microbiana e formar cidadãos conscientes do ponto de vista ambiental, este
projeto pretende estimular o aprendizado dos estudantes através de abordagens práticas e lúdicas,
levando a ampliação dos conhecimentos dos mesmos em relação ao mundo microbiano. Assim,
preenchendo lacunas de atividades práticas aos alunos do ensino fundamental e médio da rede
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pública, complementando o estudo de ciências relacionando a aspectos práticos do cotidiano da
Microbiologia e educação ambiental.

METODOLOGIA
As atividades lúdicas foram elaboradas a partir da literatura existente sobre jogos didáticos e
conteúdos de microbiologia ministrados nos ensino fundamental e médio que abordassem o
domínio Bactéria, levando em consideração características morfológicas, nutricionais, reprodutiva e
metabólica dos micro-organismos. Foram realizados jogos de quebra-cabeça, caça-palavras e
dinâmicas, todas relacionadas com a proposta do projeto. O jogo intitulado como “Quebra-cabeça
microbiano” foi confeccionado a partir de papel cartão, papel filme, cartuchos pretos e coloridos
para impressão dos quebra cabeças, estiletes e tesouras para fazer o recorte das peças. Para o início
do jogo, os participantes foram divididos em quatro grupos, de quatro a cinco alunos, onde
receberam as peças do quebra cabeça e teriam que montá-las no menor tempo possível, o grupo que
terminasse primeiro seria o ganhador. Em seguida, os alunos tiveram que formar dois grandes
grupos e utilizaram a imagem do quebra-cabeça para participar e desenvolver a dinâmica seguinte,
que tinha seu enfoque na morfologia e funções de uma célula bacteriana onde o grupo estaria
identificando algumas partes da bactéria. Os integrantes do grupo conversaram e discutiram as
questões entre si. Não havendo troca de informações entre os grupos. Ao chegarem num consenso e
acharem que tiveram a resposta correta para a questão selecionada os grupos marcaram o local
correspondente aquela resposta. Após terem respondido as questões, as alunas extensionistas leram
as fichas das respostas e deram as respostas corretas, venceu o grupo que acertou mais questões.
Após o resultado da dinâmica, houve momentos de discussão com os alunos sobre as respostas
dadas. As demais atividades, como o caça-palavras, foram utilizadas como fixadores de conteúdos.
A avaliação foi realizada durante todas as atividades e por meio de questionário posterior as
atividades do projeto e entrevista audiovisuais com os alunos de ensino fundamental. O objetivo da
analise era verificar se o jogo agrada os alunos e se cumpre o seu propósito de favorecer a
apropriação de conceitos básicos de microbiologia e a melhor compreensão da mesma, facilitando
assim o aprendizado dos mesmos.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Quando trazemos para a sala de aula algo novo, que foge da rotina dos alunos, isso acaba se
tornando um motivo para que a atenção dos alunos seja trazida para a atividade proposta. Uma vez
que as atividades abordaram o conteúdo de microbiologia de forma dinâmica, foi possível perceber
um diálogo dos alunos no decorrer das atividades, por meio da atenção e interação. Todos os alunos
responderam positivamente à questão que indagava se eles haviam gostado do jogo. A maioria dos
alunos disse ter gostado do jogo porque aprenderam e se divertiram. Alguns alunos apresentaram
respostas pouco específicas como: “é muito interessante, “é muito legal” e “é divertido”. No que diz
respeito às atividades embora as opiniões tenham sido diversas, a maioria avaliou as atividades
como “bom”. Todos os alunos responderam ter gostado de trabalhar em grupo. Estando presente
durante toda a aplicação das atividades um clima adequado para a investigação e a busca de
soluções. Quando perguntado aos alunos se o jogo auxiliou em seu aprendizado, ainda que tenha
havido respostas pouco específica como: “o jogo é legal e ficou mais fácil aprender”, todos os
alunos acharam que o jogo auxiliou na aprendizagem. Ao indagar sobre as possíveis sugestões dos
alunos para a melhoria das atividades a maioria destes sugeriu mais jogos de tabuleiro, como
damas, xadrez, dominó, baralho, entre outras. Para o aperfeiçoamento das atividades foram
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realizados mais variedades de jogos e atividades em geral. As atividades elaboradas permaneceram
as mesmas, já que a maioria dos alunos as considerou como de nível médio e também porque o
conteúdo das questões estava adequado ao programa das disciplinas de Ciências e Biologia,
respectivamente, no ensino médio e fundamental. Através desta pesquisa, foi observado que, para
os alunos das instituições contempladas, as aulas dinâmicas são utilizadas estratégias de ensino
assim como os jogos e funcionam como uma ótima ferramenta para despertar o interesse dos
alunos. O jogo pode desenvolver a inteligência, os sentidos, a afetividade, a vivência de regras
éticas, o relacionamento social e outras habilidades. A situação de não ficar apenas escutando
implica em ação, influenciando para a formação de cidadãos conscientes e alunos motivados pela
busca de conhecimento científico.

Figura 1. Dinâmica sobre morfologia bacteriana. IFPE, 2016.

Figura 2. Execução da atividade do Caça-palavras. IFPE, 2016.
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REUSO E RECICLAGEM DE COMPONENTES
ELETROELETRÔNICOS NO IFRN CAMPUS MOSSORÓ
Anna B. C. Crisóstomo1; Marcelo A. M. Nunes2; João V. M. Costa3; Stephano M. N da Silva4;
Josias H. C. Neto5
IFRN – Campus Mossoró;
ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente

RESUMO
Devido ao grande crescimento da produção de eletroeletrônicos, tem-se acentuado o
crescimento do e-lixo (lixo eletroeletrônico), virando um problema de cunho
socioambiental. Este projeto de extensão do IFRN Mossoró visa tornar o campus um ponto
de coleta deste tipo de material e é direcionado para o seu reuso, recondicionamento e
reciclagem. A partir do material coletado será realizada uma triagem e em seguida, dessolda
e classificação dos componentes que estiverem em bom estado. Além disso, os componentes
que não puderem ser reutilizados no campus serão transferidos para uma cooperativa
parceira do IFRN, contribuindo para o incremento em sua fonte de renda, bem como para
uma reeducação ambiental dos alunos, funcionários e a comunidade em torno do campus.
Durante a execução do projeto, também está previsto um treinamento dos alunos de modo
que possam manusear corretamente este tipo específico de resíduo.
PALAVRAS-CHAVE: Resíduo eletrônico, reciclagem eletroeletrônica, meio ambiente, lei dos resíduos
sólidos.

INTRODUÇÃO
O lixo eletrônico cresce três vezes mais que lixo convencional, segundo a
Organização das Nações Unidas (ONU) e a maior parte desses resíduos não tem ainda
destinação adequada sendo considerados um risco para o meio ambiente e a saúde (LEITE,
2009). Com o avanço da tecnologia houve um aumento considerável no consumo de
equipamentos eletrônicos gerando um acumulo do que é foi denominado de lixo eletrônico
ou e-lixo. Conforme um estudo coordenado pelo professor Ruediger Kuehr da Universidade
das Nações Unidas, verificou-se que aproximadamente 1,8 toneladas de materiais diversos
são utilizadas para construir um único computador (ROSA,2007). Este lixo é composto por
aparelhos eletrônicos, como por exemplo, baterias recarregáveis, celulares, placas de circuito
impresso, monitores, lâmpadas fluorescentes, baterias entre outros (FONSECA,2008-1). Os
metais presentes na maioria desses equipamentos tais como mercúrio, cádmio, arsênio,
cobre, chumbo e alumínio, penetram no solo e nos lençóis freáticos podendo causar sérios
danos à saúde das pessoas e animais se descartados em aterros sanitários ou nas águas de
rios e córregos (FONSECA,2008-2,3). Mesmo com a determinação da Política Nacional de
Resíduos Sólidos, a cidade de Mossoró não possui política específica para o descarte e
recolhimento de lixo eletrônico, sendo o mesmo, descartado, na maioria das vezes, como
lixo comum e destinado ao aterro sanitário. Este projeto de extensão objetiva o
desenvolvimento de formas de reuso e/ou recondicionamento do material descartado em
novos materiais e equipamentos que podem ser utilizados.
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A Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, regulamentada pelo decreto 7.404, em 23 de
dezembro de 2010, reúne os princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações
que serão adotados pela união, estados e municípios visando a gestão integrada e o
gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. Em síntese, pressupõe a
disposição final dos resíduos em aterros sanitários, a implantação da coleta seletiva e a
extinção dos lixões ou aterros controlados.
Deste modo, como objetivo geral, este projeto de extensão visa tornar o IFRN um
ponto de coleta do lixo eletroeletrônico, além de criar oportunidades para a reutilização do
material coletado e, no caso do material não reaproveitado, está prevista a transferência para
uma cooperativa que o utilizará como fonte de renda, além de contribuir no processo da
coleta seletiva, conforme o esperado pela lei específica dos resíduos sólidos.

METODOLOGIA
O projeto de extensão, ainda em execução, é desenvolvido por professores e alunos
envolvidos, que realizarão a triagem e separação dos equipamentos do lixo tecnológico
conforme os seguintes procedimentos metodológicos:
▪

Criação de folders digitais sobre informações do lixo digital, orientando como o correto
descarte destes resíduos é importante para o meio ambiente;

▪

Informativos sobre sites que dão exemplos de soluções para o direcionamento deste tipo de
lixo;

▪

Estimulo do processo criativo dos envolvidos a partir da confecção de outras tecnologias de
baixo custo com o material reutilizado;

▪

Divulgação na comunidade (empresas, escolas, condomínios, entidades de classe,
associações, etc.) através de palestras e debates, a importância da reciclagem, alertando sobre
os riscos e danos causados pelo descarte incorreto do lixo eletrônico, bem como as
alternativas ambientalmente corretas para estes resíduos, estimulando a prática da educação
ambiental;

▪

Promoção à inclusão digital, através de ações educativas com os equipamentos recuperados
e oferecidas através do projeto, além do envio as entidades beneficentes para uso em cursos
de informática;

▪

Parceria com cooperativa para transferência do material que não será reaproveitado;

▪

Confecção de artesanato com peças interessantes que são encontradas durante a
descaracterização dos equipamentos.

RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Como um aliado à iniciativa do campus verde, o IFRN campus Mossoró se tornou
um ponto de coleta do lixo eletrônico possibilitando a criação de oportunidades para
reutilização do material coletado nos laboratórios de eletroeletrônica do próprio campus.
Deste modo, buscamos a conscientização para os cuidados com o meio ambiente e o descarte
correto dos equipamentos eletroeletrônicos. Além disso, foi proposta uma solução para o
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não acumulo dos resíduos que não serão reutilizados através de uma parceria com a
cooperativa ACCUPT (Associação Comunitária de Catadores Unidos para Todos) que
utilizará este resíduo sólido eletrônico como fonte de renda.
Nas fotografias da figura 1 é possível verificar o modelo do cartaz espalhado na
escola indicando os pontos de coleta e as caixas para descarte dos resíduos eletrônicos.

Figura 1: Indicativo e pontos de coleta.

O processo de triagem e dessolda de alguns componentes eletrônicos que serão
reutilizados nos laboratórios de eletroeletrônica do IFRN podem ser visualizados na figura
2. Segundo o levantamento realizado, desde o início da execução do projeto no dia 02 de
agosto até o dia 8 de setembro de 2016 um total de 571 componentes eletroeletrônicos foram
dessoldados de placas eletrônicas descartadas.

Figura 2: Triagem e dessolda de componentes eletroeletrônicos.
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AÇÃO ANTI-HELMÍNTICA DA PRÓPOLIS VERDE
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RESUMO
A caprinocultura é uma atividade largamente explorada nos países tropicais, visando a produção sustentada
de carne, leite e peles. Os dois principais vermes que vivem no tubo digestivo do hospedeiro são: Tênia e os nematoides
(RANG et. al. 2011). A própolis tem demonstrado ser eficaz contra vírus, bactérias, fungos, e protozoários. Os resultados
do teste de eclosão dos ovos, demostraram que o extrato aquoso de própolis a 12% exerceu efeito anti-helmíntico,
mostrando capacidade de inibir a eclosão de ovos. Antiparasitários alternativos como o própolis tendem a ter baixa
toxicidade aos mamíferos, rápida degradação e desenvolvimento lento a resistência. Podendo ser aplicado no controle
de parasitas de maneira menos agressiva ao meio ambiente, minimizando também o problema de resíduos das drogas
veterinárias e seus metabólicos nos produtos como carne, leite e seus derivados.

PALAVRAS-CHAVE: Caprinocultura, extrato, anti-helmíntico, própolis, resistência.

GREEN PROPOLIS ANTHELMINTIC ACTION
ABSTRACT
The creation of the sheep is a widely exploited activity in tropical countries, with a view to sustained production of meat,
milk and skins. The two main worms living in the host's gastrointestinal tract are: Tapeworm and nematodes (2011
RANG et al..). Propolis has been shown to be effective against viruses, bacteria, fungi, and protozoa. The results of the
hatching test demonstrated that the aqueous extract of propolis and 12% exerted anthelmintic effect, showing ability
to inhibit hatching of eggs. as antiparasitic alternative propolis tend to have low toxicity to mammals, quick degradation
and slow resistance development. Can be applied in the control of parasites of less aggressive to the environment, while
also minimizing the waste problem of veterinary drugs and their metabolic products in such as meat, milk and dairy
products.
KEYWORDS:. Goat, extract, anthelmintic, propolis, resistance.
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INTRODUÇÃO
A caprinocultura é uma atividade largamente explorada nos países tropicais,
visando a produção sustentada de carne, leite e peles. O interesse pela exploração de
caprinos e ovinos vem aumentando nos países desenvolvidos, onde o uso de
tecnologias, com o objetivo de aumentar a produção já é significativo (VIEIRA et.
al.,2003).
Atualmente busca-se formas opcionais de controle parasitário que não sejam
métodos químicos, tendo como base o uso de substâncias naturais. Produtos orgânicos
vêm conquistando mercado na agropecuária. Acredita-se que o uso de produtos
naturais possa reduzir o desenvolvimento da resistência farmacológica, além de
atingirem somente a espécie alvo, serem biodegradáveis, não causarem poluição
ambiental e diminuírem o problema dos resíduos (LOUREIRO,2007).
Dentro desse contexto, a própolis pode representar importante terapêutica
complementar para o controle de helmintoses em ovinos principalmente para os
sistemas agroecológicos, orgânicos e biológico-dinâmicos de criação, cujo uso de
parasiticidas químicos é fator limitante e proibitivo para certificação.
O objetivo desse trabalho foi estudar a potencial ação anti-helmíntica in vitro e in
vivo do extrato aquoso da própolis contra endoparasitas gastrointestinais em
ovelhas. essa pesquisa se justifica pelo fato de não serem adotadas, pelos pequenos
produtores, técnicas de controle a verminoses em caprinos por meio de alternativas
agroecologicas.

REVISÃO BIBLIOGRAFICA
O parasitismo por nematódeos gastrintestinais provoca elevadas perdas
econômicas em criação de ovinos (PINHEIRO et al., 2000). H. contortus tem um ciclo
evolutivo direto. As fêmeas são ovíparas prolíferas. Os ovos são eliminados nas fezes e
em condições ideais (18 a 26°C e 80 a 100% umidade) se desenvolvem no pasto em
terceiro estágio infectante (L3) em aproximadamente 5 dias. Em condições frias o
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desenvolvimento pode ser retardado por semanas ou meses. A temperatura ótima
para a sobrevivência das larvas é de 18 a 26ºC (Onyah & Arslan, 2005, Mello, 2005).
Estudos realizados por PRINCIPAL et al. (2002) utilizaram doses de 5mL, 10mL e
15mL de solução alcoólica de própolis a 3%, comparando com solução alcoólica sem
própolis (controle), no controle de helmintíases em ovelhas West African.

METODOLOGIA
1. Local das análises
O experimento foi conduzido no laboratório de Sanidade Animal e de Química
do IFRN e apoio do laboratório de Parasitologia Molecular da UFERSA.

2. Obtenção dos extratos de própolis
As amostras de própolis foi provenientes da cidade de Pedro Avelino, Rio Grande
do Norte. Foram armazenadas na geladeira para posterior utilização no processamento
do extrato aquoso da própolis. O extrato foi preparado no laboratório de química do
IFRN, Campus Ipanguaçu.

3. Preparação do extrato aquoso
Pesou-se 20 g de própolis em seguida triturada em moinho, homogeneizada,
acondicionou 80 ml de água destilada, depois colocada na estufa a 30º c por 20 minutos,
onde passou por filtração, seguido de repouso por 2horas. Preparando-se uma mistura
a 20%. Depois armazenada em um vidro âmbar de 500ml com tampa de rosca e
acondicionado em refrigerador.
. 4. Ensaios Biológicos
4.1. Obtenção e Processamento das Fezes
As amostras de fezes foram coletadas diretamente da ampola retal de
Ovinos do rebanho do IFRN Câmpus Ipanguaçú e de produtores rurais da cidade
de Ipanguaçu sendo as fezes encaminhadas ao laboratório de Saúde Animal do
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IFRN. Onde foram processadas para realização dos testes de: Contagem de ovos
por grama de Fezes (OPG), Contagem De Larvas e de Eclodibilidade.
5. Bioensaio ovicida
5.1 Teste de eclodibilidade (TEO) (Teste in vitro)
Foram utilizadas placas de 24 poços, em 6 repetições por grupo, de
acordo com protocolo de CHAGAS, A. C. S (2011). Utilizaremos 6 grupos
experimentais, sendo um controle negativo (G1), com água destilada; um
controle positivo com anti-helmíntico ovicida e 4 grupos do extrato de Própolis
a 20%, sendo o extrato puro e as diluições de 0,75%, 1,50%, 3%, 6%, 12% mg/ml
em água destilada.
Para realização do teste, serão utilizadas alíquotas de 250µl de ovos,
provenientes da amostra fecal, para cada poço da placa de 24 poços, utilizandose volume variável da solução a ser testada, 6 repetições por grupo. As placas
serão mantidas a temperatura ambiente, referido laboratório por 24 h.
6. Análise estatística
Os dados do teste de eclosão de ovos (TEO) foram submetidos ao teste ANOVA
com pós-teste de Tukey (p < 0,05) e o programa foi o PAST 3.0.

RESULTADOS
Os resultados do OPG evidenciaram que os animais apresentavam indicativo de
interação terapêutica. De acordo com a literatura pesquisada ovos inviáveis são aqueles
que não eclodiram após 24 horas, após o período estabelecido, foram observadas nas
placas os ovos que não eclodiram. A partir do extrato aquoso de própolis a 20% (w/v) as
concentrações foram obtidas por diluição em água destilada, tendo sido obtidas as
concentrações 0,75%; 1,5%, 3%, 6% e 12%, as quais foram preparadas repetidamente
antes de cada ensaio. Os resultados dos testes de inibição in vitro apresentaram os
seguintes resultados 0,75 (36,3%); 1,5 (30,6%), 3 (54,8%), 6 (81,2%) e 12 (96,7%),C+
(91,9%), C- (6,0%) (Figura1).
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Para o resultado satisfatório do controle positivo supõe-se que ainda não esteja
ocorrendo resistência ao vermífugo, na população de helmintos das regiões coletadas
de amostras de fezes.
É possível supor que a pressão seletiva devido aos tratamentos anti- helmínticos,
após anos de uso generalizado para o controle dos vermes, provoque o aumento da
prevalência de nematódeos resistentes.

Porcentagem (%) de inibição

INIBIÇÃO DA ECLODIBILIDADE DOS
OVOS
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

81,2
36,3
6,0

30,6

54,8

96,7

91,9

Figura 1 : Porcentagem de inibição da eclodibilidade dos ovos para o controle
negativo, para as concentrações do extrato aquoso e para o controle positivo.
Resultados semelhantes foram obtidos por FAHMY (2010), onde animais
tratados oralmente com própolis e observou-se que houve significativa diminuição nos
parâmetros parasitológicos com uma redução percentual de vermes de 68% para
vermes hepáticos e 68,0 e 70% para vermes intestinais.
Estudos realizados por Loureiro (2007) verificaram que a adição de 30mg de
extrato de própolis adicionados a ração de ovinos foi efetiva em reduzir o número de
OPG, demonstrando seu efeito antiparasitário e a possibilidade de seu uso no controle
de verminoses.
Principal et. al. (2002), ao testarem níveis de própolis no controle de helmintíases
em ovelhas West African, verificaram que a dose de 10ml de solução alcoólica de
própolis a 3% foi mais eficaz para a espécie.

CONCLUSÃO
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O extrato aquoso de própolis a 12% exerceu efeito anti-helmíntico, mostrando
capacidade de inibir a eclosão de ovos. Antiparasitários alternativos como o própolis
tendem a ter baixa toxicidade aos mamíferos, rápida degradação e desenvolvimento
lento a resistência. Podendo ser aplicado no controle de parasitas de maneira menos
agressiva ao meio ambiente, minimizando também o problema de resíduos das drogas
veterinárias e seus metabólicos nos produtos como carne, leite e seus derivados.
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REUTILIZANDO ÓLEO DE FRITURA PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL

1

J. B. Oliveira1; M. L. S. Meneses2, D. P. Bezerra3
IFRN – Campus Ipanguaçu; 2 IFRN – Campus Ipanguaçu, 3IFRN – Campus Ipanguaçu
ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente

RESUMO
A poluição, e as mudanças climáticas são alguns dos problemas causados pelo uso de derivados de
petróleo, e isso estimulam pesquisa por novas fontes de energia, como o biodiesel. O presente trabalho
mostra o aproveitamento do óleo de fritura que são jogados nos esgotos prejudicando o meio
ambiente, reutilizando para a produção do biodiesel, pela rota metílica.
PALAVRAS-CHAVE: Óleo, produção e biodiesel.

INTRODUÇÃO
Com o grande aumento do consumo de alimentos frituras, pesquisas apontam que os
brasileiros consomem aproximadamente 3 bilhões de litros de óleo de cozinha por ano
(INTERJORNAL, 2008).
Biodiesel (2008), vem há crescer cada dia mais a preocupação em relação ao meio ambiente
e o aumento do uso do óleo de cozinha, frequentemente utilizado em frituras, sem falar nas doenças
causadas pelo o excesso dele no organismo, também causa dano ao meio ambiente se jogado pelo
ralo, pois provoca o entupimento nas redes de esgoto. No Brasil uma pequena parte do óleo do
utilizado, vão para as fabricas de sabão, e maior parte desse óleo são descartados no esgoto, o que
ocasiona o entupimento da rede de esgoto, prejudica o funcionamento da mesma, e para retirar o óleo
despejado no esgoto são utilizados produtos químicos, por vezes altamente tóxicos. Como também
provoca a poluição não só da água mais também do solo.
Mais de 40 % da energia consumida no mundo derivam do petróleo, do carvão e do gás
natural. Essas fontes de energia são limitadas e tem previsões do seu esgotamento no futuro, portanto,
a busca por novas fontes alternativas de energia é de grande importância (PARENTE ,2003).
O biodiesel é um éster alquilico, ou seja, derivado de álcool. No processo de transesterificação
usa-se álcool de cadeia curta geralmente utiliza-se o álcool metanol ou o etílico. De acordo com
Ferrari (2005), “É denominado transesterificação o processo de separação entre a glicerina contida
no óleo, e sua posterior substituição pelo álcool na cadeia. O resultado é um óleo mais fino e menos
viscoso, capaz de ser utilizado como combustível. O processo só ocorre na presença de um
catalisador, que pode ser ácido (como o ácido clorídrico) ou básico (hidróxido de sódio) ’’.
Uma das vantagens de se usar o biodiesel, é que o mesmo gera baixos índices de poluição,
não colaborando para o aquecimento global, diferente do diesel. Além de estar reutizando o óleo que
normalmente vai para o lixo, havendo assim uma diminuição do impacto ao meio ambiente. E após
mais estudos utilizar esse biodiesel produzido. O objetivo do projeto foi produzir biodiesel no
laboratório do Instituto Federal de ciência e tecnologia do Rio Grande do Norte, utilizando óleo de
fritura, e analisar esse biodiesel produzido.
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METODOLOGIA
Inicialmente realizou-se um estudo prévio sobre o assunto. Após essa primeira etapa, foram
coletados óleos de fritura na região e levado ao Instituto de Educação Ciência e Tecnologia do Rio
grande do Norte, Campus de Ipanguaçu, ao laboratório de Química, onde a primeira etapa se iniciou
com a limpeza dos óleos coletados. Iniciou-se a produção do biodiesel pela rota metílica, com
processo de refluxo com álcool metílico e hidróxido de sódio. Em seguidas adiciona-se o óleo de
fritura ao álcool e o hidróxido onde se inicia o processo de transesterificação. Para analise segundo a
Portaria N° 255, de 15 de setembro de 2003 da ANP, o biodiesel, não pode ter índice de acidez maior
que 0,80 mg KOH/g ou 3% g de ácido oléico. Pesou-se 2g de amostra de Biodiesel, em um
erlenmeyer, adicionou-se 25 mL da solução éter-álcool (2 + 1). Agitou-se a mistura e adiciona duas
gotas de indicador fenolftaleína. Titulou-se a mistura com hidróxido de sódio 0,1M até a coloração
rósea
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Produziu-se o biodiesel com óleo de fritura que foram coletados de moradoras nas
comunidades aos redores que de certa maneira iam ser descartado. Analisou-se o índice de acidez do
biodiesel produzido, onde foi feita por meio da titulação do biodiesel obtido com éter álcool (2:1),
fenolftaleína. Onde seu titulante foi hidróxido de sódio 0,1M. O índice de acidez do biodiesel foi de
1,14% e 1,63%, e está dentro dos parâmetros.
Conclui-se que é possível obter biodiesel a partir do óleo residual de fritura utilizando-se a
rota metílica, diminuindo assim os impactos causados ao meio ambiente. Espera-se fazer mais
análises e então saber ainda mais a qualidade desse biodiesel.

(Imagens: Produção do Biodiesel)
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PRESERVAÇÃO DOS SERES VIVOS DA CAATINGA NO ENSINO
DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
P.K.M. DE OLIVEIRA1; Y.C. CÂMARA2; E.C.S. GRANGEIRO3; M.A.A.DE LIMA4; D.T. FILHO5
1,2,3,4,5

IFRN-Campus Mossoró

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente, Educação

RESUMO

A caatinga está presente no interior do Nordeste brasileiro, principalmente na região do
semiárido. Assim como outros biomas brasileiros, a caatinga vem sofrendo com o
desmatamento e outras ações predatórias (caça e ocupação humana desordenada). Se não
houver preservação da caatinga, poderemos ter a extinção de diversas espécies animais e
vegetais típicos deste bioma. O presente trabalho que aqui desenvolvemos tem como
objeto de estudo a problemática da questão ambiental na caatinga. Nessa perspectiva,
discutir com a escola sobre os seres vivos entendendo o papel de cada um nos ciclos e
cadeias desse ecossistema. Pretende-se que a conscientização da preservação e
conservação da caatinga comece desde a infância para que assegure às gerações futuras a
sobrevivência da caatinga.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental, Caatinga, Bioma, Nordeste

INTRODUÇÃO

A falta de informações sobre a importância da preservação da Caatinga é mais comum do
que se imagina. O meio tem sido degradado e em algumas áreas os danos são irreversíveis.
Além dessa degradação, atualmente, a cultura regional tem sido cada vez mais
desvalorizada. Vale salientar que, juntamente com a conscientização da importância da
preservação, é interessante reavivar a cultura regional. O bioma Caatinga é o principal
ecossistema existente na região Nordeste, estendendo-se pelo domínio de climas
semiáridos, ela ocupa os estados da BA, CE, PE, PE, RN, PB, SE, AL, MA e MG
(IBAMA, 1995).
As palestras realizadas nas escolas contribuem para os alunos terem entendimentos sobre
os seres vivos presentes no ecossistema de sua região, proporcionando uma compreensão
da necessidade da preservação do meio ambiente. Tais atividades auxiliam no
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desenvolvimento da consciência de que é necessário adotarmos um estilo de vida menos
impactante sobre o meio ambiente a partir do conhecimento do bioma regional. O
conhecimento sobre a Caatinga, para alunos do ensino infantil traz a importância de
conhecer o ecossistema exclusivamente brasileiro localizado no Nordeste. Trazendo aos
alunos o conhecimento da fauna e a flora do bioma nordestino através de apresentações e
atividades realizadas em sala de aula proporcionando o desenvolvimento da educação
ambiental de crianças de centros urbanos que estão cada vez mais afastadas de um maior
entendimento do bioma de sua região.

Hoje, sabemos que a estimulação precoce das crianças contribui e muito para o seu
aprendizado futuro. Desenvolve suas capacidades motoras, afetivas e de relacionamento
social. O contato das crianças com os educadores transforma-se em relações de
aprendizado.
Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do
povo, essencial à sadia de qualidade de vida e sua sustentabilidade. (Política Nacional de
Educação Ambiental - Lei nº 9795/1999, Art. 1º).
Com a estimulação sobre aprendizados tanto de maneira formal como não formal as
crianças em suas series iniciais buscam estar fazendo descobertas, porém a educação
ambiental faz junção de aprendizados de forma dinâmica onde retrai a atenção e assim,
chegando em objetivo em questão de absorção de informações importante sobre o meio
que habitam.
Na objetividade de ser formadas crianças futuristas com pensamentos sustentáveis. A
educação ambiental, disciplina transversal a qual aplicasse as demais disciplinas,
buscando temas aos quais são conhecidos, fáceis de serem entendidos, mas não
trabalhados com mais ênfase em conscientização, (separação de lixos, reciclagens, etc).
METODOLOGIA

O tema do projeto integrador surgiu por uma necessidade de preservar o meio no qual
habitou. Daí surgiu a ideia de trabalharmos o tema preservação dos seres vivos. Foi feito
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uns levantamentos bibliográficos por meio deste, foi concluído que o tema a se trabalhar
seria o bioma da caatinga. Por meio de pesquisas foi descoberto que o bioma da caatinga
não é um ecossistema pobre em diversidade, como é pensado no meio acadêmico. E sim
é menos estudado, o menos protegido e um dos mais degradados.
Ocorreram vários encontros do grupo e com bastantes debates em questão do assunto,
foi-se decido que seria feito uma atividade lúdica com alunos do fundamental, a fim de
trabalhar a educação ambiental através do tema bioma da caatinga e a preservação do
mesmo.
A metodologia foi usada de forma de trabalho de campo realizado na Escola Estadual
Maria da Graças, a mesma, localizada no bairro Santa Delmira II, onde o grupo foi
auxiliado pela pedagoga Cassiele Saionara. O trabalho foi realizado para os alunos da 2
série do ensino fundamental I,com objetividade de passar algumas informações sobre a
fauna e a flora nordestina.
A qual está atualmente sofrendo impactos ambientais, por meio de desmatamentos,
queimadas, ocasionando bastante mortes de animais, havendo retiradas de bandos do seu
habitat próprio, assim tomando a sociedade como seu novo habitat.
Promovendo de maneira dinâmica as informações através de slides com uma
apresentação com figuras de animais os quais atualmente estão em extinção, por citação
os animais foram a ararinha azul, tatu bola, ariranha (onça nordestina) e outros. Sempre
ressaltando suas características e seus habitats.
Em seguida foi distribuída algumas atividades relacionadas a apresentação onde as
crianças foram orientadas pelo grupo a criarem frases e desenhos destacando o bioma
caatinga. Com a conclusão das atividades foram levadas a pregarem seus desenhos no
mural o qual foi confeccionado pelo grupo. E com uma segunda ação as mãos das crianças
foram pintadas de verde, assim como uma reconstituição de vegetação em seguida
colocando suas mãos sobre o mural.
As crianças também tiveram orientações sobre a separação do lixo, onde a escola foi
presenteada com alguns cestos. Tendo os cestos instruções dinâmicas para melhor
aprendizado. E com objetividade de ficção das orientações foi passado um vídeo para a
melhor compreensão.
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Dessa forma, procuramos ressaltar a importância do meio ambiente incentivando desde
as primeiras séries a ter cuidado e respeito pela natureza como um todo.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Muitas dificuldades e desafios são encontrados na educação ambiental no ensino infantil
na E.E. Maria das Graças, onde através podemos constatar que os professores desta escola
estão cientes das responsabilidades educativas, existindo consenso da importância do
tema transversal Educação Ambiental, porém observa-se uma barreira quanto a aplicação
de atividades relacionadas a este tema. Podemos analisar que a EA não é trabalhada como
deveria de acordo com os PCN’s e com a Lei N° 9.795, de 27 de abril de 1999, isso porque
os professores não são estimulados e nem capacitados, a escola não oferece condições
adequadas para desenvolver este tipo de trabalho. (Âmbito jurídico,2014).
As palestras realizadas nas escolas contribuem para os alunos terem entendimentos sobre
os seres vivos presentes no ecossistema de sua região, proporcionando uma compreensão
da necessidade da preservação do meio ambiente. Tais atividades auxiliam no
desenvolvimento da consciência de que é necessário adotarmos um estilo de vida menos
impactante sobre o meio ambiente a partir do conhecimento do bioma regional.
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GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI: DIAGNÓSTICO TÉCNICO E
PROPOSTA DE ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL
A. C. S. Junior1; A. C. Marques2; F. S. Rodrigues3; N. N. Araújo4
1,2,3,4
IFRN – Campus São Paulo do Potengi
ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente

RESUMO
A indústria da construção civil é responsável por gerar uma grande quantidade de resíduos em
função de suas atividades, ocasionando problemas ambientais, econômicos e sociais. Diante dessa
problemática, alguns estudos vêm sendo realizados buscando a elaboração de medidas que visem
uma destinação adequada para estes resíduos. Com isso, o Projeto visa à elaboração de um
instrumento de gestão de resíduos da construção civil (RCC) para o Município de São Paulo do
Potengi, buscando proporcionar à população o acesso às informações ambientais relacionadas ao
gerenciamento dos resíduos de construção civil, além de oferecer possibilidades de reutilização e
reciclagem destes. Para obtenção dos objetivos propostos, serão realizadas reuniões com membros
formadores do projeto que consistirão em realizar pesquisas, debates e esclarecimentos sobre
normas que regem os resíduos provenientes das construções, desencadeando soluções para
destinação e reciclagem do material no município. As ações do Projeto serão desenvolvidas até 31
de Dezembro de 2016 e espera-se como resultados do Projeto, a divulgação de ações ambientais
para a população local e região do Potengi, o incentivo aos processos de reciclagem e reutilização
destes resíduos, a possibilidade de levar conhecimento técnico para a população e demais setores da
sociedade civil e principalmente, deixar como contribuição possibilidades de gerenciar os resíduos
gerados pela população.
PALAVRAS-CHAVE: Gerenciamento, RCC, reciclagem.
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INTRODUÇÃO
O Projeto intitulado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil no Município de
São Paulo do Potengi: diagnóstico técnico e proposta de elaboração de Plano
Municipal do Campus São Paulo do Potengi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Rio Grande do Norte (IFRN) visa à elaboração de um instrumento de gestão de resíduos da
construção civil (RCC) para o Município de São Paulo do Potengi, buscando proporcionar à
população o acesso às informações ambientais relacionadas ao gerenciamento dos resíduos de
construção civil, além de oferecer possibilidades de reutilização e reciclagem destes.
Fundamentado nos fatos de que a geração de resíduos da construção civil é um problema
presente no cotidiano das pessoas e de que no Município de São Paulo do Potengi não há um Plano
de Gerenciamento eficaz para a destinação e o tratamento adequados destes resíduos, o projeto se
justifica a partir da necessidade de criar um instrumento de orientação no que concerne ao destino
adequado dos resíduos de construção gerados na região, propondo soluções técnicas
ambientalmente viáveis para a deposição adequada destes. Além disso, inclina-se a sensibilizar a
população local no tocante à geração, à coleta e às formas de tratamento adequadas existentes, com
ênfase na reciclagem e na reutilização.
Com isso, há a necessidade do desenvolvimento de ações eficazes em conjunto com todos
os envolvidos da cadeia produtiva da construção civil com o propósito de minimizar os problemas
existentes relacionados ao descarte inadequado destes resíduos. A partir do exposto, o projeto é
importante para o estreitamento das relações entre IFRN/SPP e setores da sociedade, especialmente
com instituições do poder público municipal, diretamente responsáveis pelo gerenciamento dos
resíduos no meio urbano.
Entre as metas desenvolvidas no projeto, tem-se a elaboração de um acervo técnico
composto por normas, leis, resoluções e trabalhos acadêmicos voltados para a temática; a
verificação de como a gestão gerencia os resíduos de construção civil gerados no município e a
partir disto, sugerir melhorias para o processo; a elaboração de projetos dos locais a serem
utilizados para a deposição dos resíduos gerados pelos pequenos e grandes geradores; a elaboração
de um plano de gerenciamento municipal compatível com as necessidades da população e a
divulgação dos dados obtidos no projeto.
Espera-se com isso, que o conhecimento técnico e ambiental proporcionado pelo projeto
possa alcançar uma grande parte da população local, assim como toda a região do Potengi.

METODOLOGIA
O desenvolvimento do projeto se dará por meio de ações que envolverão alunos,
professores e comunidade em geral. Estão sendo realizadas reuniões semanais para determinação
das metas a serem atingidas por períodos pré-determinados e levantamento de material bibliográfico
e normativo para servir de base para a concepção técnico-teórica em relação ao gerenciamento de
resíduos de construção civil. Serão propostas formas de socialização junto à comunidade local,
escolas e prefeitura, para a determinação de como a gestão vem conduzindo o gerenciamento de
RCC e quais medidas precisam ser elaboradas para realizar a problemática atual e local. A partir
dos dados coletados na comunidade, serão elaboradas propostas que visem a minimizar os impactos
ambientais causados com a disposição inadequada destes resíduos.
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RESULTADOS ESPERADOS

A partir da análise da forma como a gestão atua em relação ao gerenciamento de resíduos da
construção civil, esperam-se os seguintes resultados:


Possibilidade de oferecer como contribuição para o município de São Paulo do Potengi uma
proposta de Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil compatível com a
realidade local. Com isso, a população poderá dá uma destinação adequada aos resíduos gerados,
conforme orientações das normas e resoluções ambientais vigentes.



Divulgação de medidas mitigadoras para a destinação adequada dos resíduos de construção civil em
São Paulo do Potengi – RN, para que a população em geral conheça o potencial econômico destes
resíduos e as possibilidades destes serem reutilizados e reciclados.



Realizar momentos de socialização e divulgação dos resultados obtidos no projeto entre as
instituições públicas locais diretamente envolvidas com a temática, de modo que haja uma
disseminação de conhecimentos a respeito da temática.
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OFICINAS DE GEOGRAFIA NA ESCOLA EM AÇÕES EXTENCIONISTAS: CONSTRUINDO
NOVOS SABERES
E. R. G. de Carvalho e A. G. F. Rodrigues
IFRN – Campus Natal Central.
ÁREA TEMÁTICA: Educação
RESUMO
O artigo apresenta resultados de um trabalho de extensão desenvolvido no Centro de Educação de –
CEJA/Natal/RN em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RN –
IFRN no corrente ano. Através de ações desenvolvidas no projeto de extensão intitulado “IFRN e
Escolas estaduais: integrando saberes”, regido pelo Edital 02/2016-PROEX/IFRN, tivemos como
propósito o desenvolvimento de ações pedagógicas entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) e escolas públicas do Estado. As nossas ações foram
fundamentadas nas acepções de Educação numa perspectiva crítico-social e trabalho colaborativo,
que toma como base teórica os autores Alonso (2002); Saviani (1984); Libâneo (1989) e Daminani
(2005) e se caracteriza metodologicamente pela execução e avaliação de oficinas que abordam
saberes específicos das disciplinas curriculares de matemática, da geografia, do espanhol e das novas
tecnologias ofertadas por professores e estudantes das licenciaturas do IFRN - Campus Natal - Central
em colaboração com escolas municipais e estaduais. Neste artigo, especificaremos, particularmente,
as ações desenvolvidas na oficina de Geografia, na qual foram trabalhados temas transversais sobre
meio ambiente, solo e poluição, tendo como partícipes professores e alunos do CEJA Reginaldo Te
assim como atuação de dois professores do IFRN e 05 de bolsistas voluntários do projeto. As ações
desenvolvidas no projeto propiciaram aprendizados múltiplos dos saberes geográficos, provocando a
reflexão crítica sobre o conteúdo curricular e o espaço geográfico vivido.
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho colaborativo, Saber geográfico, Formação de crítica.
INTRODUÇÃO
As oficinas pedagógicas propiciam o desenvolvimento de atividades de caráter teórico-prático
de caráter interventivo e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte (IFRN) Campus Natal-Central, assumindo institucionalmente o compromisso de propiciar
interações com escolas estaduais e municipais do Estado do Rio Grande do Norte visa ações de
construção e socialização do conhecimento num trabalho coletivo, articulando ensino, pesquisa e
extensão. Tomando como referência o documento Projeto Político-Pedagógico do IFRN (2012),
acreditamos que as participações coletiva e colaborativa oportunizam trocas de saberes e fazeres,
integrando diversas áreas e espaços de produção do conhecimento.
O trabalho colaborativo perspectivado no nosso projeto de extensão teve natureza
interdisciplinar e dialógica baseada nos princípios da pesquisa-ação, compreendida como uma
estratégia metodológica capaz de promover interações efetivas e amplas entre os participantes,
voltada para a resolução de um problema oriundo da realidade social investigada.

METODOLOGIA
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Para concretização da oficina pedagógica fizemos uso de oficinas pedagógicas. As oficinas
pedagógicas foram realizadas em três momentos que se relacionam entre si: motivação,
sistematização e produção.No momento de motivação nos reunimos com os professores e
funcionários da escola com objetivo de dialogar sobre os objetivos e conteúdos propostos da oficina
e apresentamos a metodologia de trabalho, além de tomarmos contato com a realidade da própria
escola onde o projeto foi desenvolvido. Realizamos, também, dinâmicas de integração que
possibilitaram a inserção desses profissionais nas ações propostas, motivando-os para a construção
de novos conhecimentos relativos ao saber-fazer.
No momento de sistematização foram realizadas discussões dentro do grupo de pesquisadores
extensionistas, aprofundando-se o tema por meio de leituras e discussões de textos de fundamentação
teórica e metodológica, reconstrução do conhecimento e produção de um novo saber e organizando
a metodologia das oficinas a partir dos dados colhidos na escola e de suas necessidades específicas.
No terceiro momento, o de produção, tivemos a elaboração de artefatos, materiais ou
imateriais, destinado ao aprofundamento de conteúdos das disciplinas da educação básica propostas
no projeto, ao desenvolvimento de instrumentos de avaliação de aprendizagem e produção de
recursos. Em todas essas etapas, os bolsistas participaram do planejamento. Na oficina de Geografia,
em planejamento com os bolsistas, partícipes do projeto, fizemos um levantamento de amostras de
solos, para que essas amostras fossem levadas para a oficina com o objetivo de trabalhar uma
atividade de caráter prático da sala de aula, onde os alunos pudessem vivenciar experiências de
identificação, classificação e conhecimento da composição do solo. Também optamos por trabalhar
com fotografias, não apenas como ilustrativas, mas como registro documental, como ferramenta
pedagógica de análise e reflexão. Após o término da oficina, aplicamos um questionário avaliativo
da oficina, onde perguntamos aos alunos sobre o significado da experiência vivenciada, as
aprendizagens ou dificuldades e sugestões.
SOCIALIZANDO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA OFICINA PEDAGÓGICAS DE
GEOGRAFIA: (RE) PENSANDO O ESPAÇO VIVIDO
As oficinas pedagógicas propiciam o desenvolvimento de ações didáticas de caráter teóricoprático, que melhoram o processo de ensino e aprendizagem em diversos temas, auxiliam na
construção de recursos didáticos, servindo como fonte de novas experiências, tanto para professores,
quanto para alunos envolvidos. Na situação específica da oficina de Geografia desenvolvida no CEJA,
buscamos dar ênfase a contextualização do cotidiano dos alunos, trazendo para o ambiente escolar as
vivências e o olhar para o espaço local e global.
Realizamos inicialmente um planejamento prévio das ações a partir da contextualização da
escola, os sujeitos nela envolvidos, as experiências vivenciadas na sala de aula, os recursos didáticos
disponíveis, a fundamentação teórica e a participação dos bolsistas no projeto na execução da oficina.
Nas atividades de planejamento, demos ênfase aos conteúdos trabalhados no currículo escolar,
ressaltando as Orientações Curriculares para o ensino de Geografia, que toma como objetivo central
da ciência geográfica a formação crítica – a interpretação, a leitura do espaço geográfico numa
perspectiva local e geral, a contextualização, a leitura e interpretação do espaço.
Num primeiro momento da oficina na escola, trabalhamos o conceito de solo. Para discutir
esse conceito, realizamos o que Vygotsky (1984) considera zonas de desenvolvimento proximal,
relacionando os saberes prévios dos alunos aos saberes científicos. Buscamos refletir as diferenças
entre o solo e a terra em termos conceituais, ressaltando a importância dos alunos refletirem sobre os
elementos que compõem o solo. Para esse momento foi realizada a técnica da tempestade cerebral,
onde tecemos alguns questionamentos em sala com a participação dos alunos, provocando-os com
algumas perguntas. Após, usamos a técnica da exposição dialogada, com uso de alguns slides, onde
sistematizamos conceitos sobre a temática da oficina.
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O uso de fotografia durante e exposição do tema também contribuiu significativamente para
os alunos visualizarem e questionarem alguns acontecimentos na cidade do Natal que incidiram em
grandes transformações do solo, incluindo a exploração humana nas ações de poluição e o
desmatamento. Também o uso de mapas, facilitou a orientação e localização do espaço geográfico.
O registro fotográfico a seguir, evidencia um desses momentos vivenciados na oficina, onde
os alunos puderam experimentar situações de identificação, classificação e conhecendo a
composição dos solos.
Figura 1

Fonte: arquivo pessoal dos pesquisadores 2015
O registro fotográfico caracteriza o momento da oficina de Geografia, em que os alunos
atuaram com sujeitos ativos no processo de ensino e aprendizagem, manipulando amostras de solo,
vivenciando experiências teórico-práticas com ênfase para o aprender fazendo.
Figura 2

Fonte: arquivo pessoal dos pesquisadores 2015.
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RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Realizada com boa participação discente e docente, foram trabalhados conteúdos do ensino médio
relativos à terra, solo, subsolo. Houve exposição oral do conteúdo, tendo o momento prático numa
ação coletiva com a participação discente na construção de camadas do solo. Alguns alunos da
licenciatura do IFRN /Natal Central também participaram voluntariamente, auxiliando os alunos
nas atividades grupais, o que tornou a experiência colaborativa de fato, contabilizando aprendizados
de ambas as partes.
Alguns alunos da licenciatura do IFRN /Natal Central também participaram
voluntariamente, auxiliando os alunos nas atividades grupais, o que tornou a experiência
colaborativa de fato, contabilizando aprendizados de ambas as partes.
Durante a execução do Projeto de Extensão pudemos perceber o quanto é significativo um
trabalho colaborativo entre o IFRN e escolas públicas da cidade do Natal, numa ação que vise a
melhoria do ensino. Ainda ressaltamos que os aprendizados foram tanto dos partícipes do projeto,
quanto do público beneficiado pelas ações do IFRN. O projeto teve uma excelente aceitação pelo
público da escola pública e avaliamos ao final das nossas atividades e também pelo instrumento
avaliativo que aplicamos ao final das oficinas pedagógicas, que os alunos(as) da escola requereram
a continuidade das nossas atividades pedagógicas como forma de gera novos aprendizados e
aperfeiçoar outras dando crescimento ao nosso trabalho, na evolução qualitativa das ações.
O trabalho colaborativo contribui significativamente para que grupos trabalhem visando
atingir objetivos comuns e as ações sejam negociadas, estabelecendo-se relações que excluem a
hierarquização, abrindo-se espaços para os diálogos e ações compartilhadas. Nessa perspectiva,
rejeita-se o autoritarismo e prioriza-se ações democráticas. (DAMIANI, 2008). A literatura indica
que o trabalho colaborativo propicia aprendizagens ricas, que consolida valores da solidariedade e
da repulsa a competitividade, fomentando também um ambiente coletivo de troca de saberes para
professores e alunos. Outro pilar fundamental no nosso projeto diz respeito ao entendimento da
relevante unidade entre teoria e prática na pesquisa. Concebemos a teoria que dialoga
continuamente com a prática, portanto, a teoria nunca é tratada de forma inferior à prática ou viceversa, o papel que cada uma desempenha para a pesquisa é de aproximações, de diálogos e
interdependência.
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O TRABALHO COLABORATIVO NO ENSINO DA GEOGRAFIA
E. R. G. de Carvalho1; A. K. S. de Sena2
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IFRN – Campus Natal Central.

ÁREA TEMÁTICA: Educação

RESUMO
Este artigo apresenta uma discussão sobre o trabalho colaborativo e o ensino da Geografia.
Para tanto toma como referência um dos projetos desenvolvidos pelo Grupo de pesquisa
em multireferencialidade, educação e linguagem (GPMEL) do Instituto federal de
educação, ciência e tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Fundamenta-se em autores
como Cavalcante (2010) e Vygotsky (1989). Relata uma oficina de geografia que a partir
do

trabalho

colaborativo

busca

desenvolver

os

processos

intrapsicológicos

e

interpsicológicos. Conclui que o trabalho colaborativo promove uma aproximação dos
licenciandos com o chão da escola e um entusiasmo, por parte dos alunos do ensino
fundamental, em aprender os conceitos propostos pela oficina, além de caracterizar os
pilares que sustentam o ensino superior no Brasil: o ensino, a pesquisa e a extensão.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino de geografia, colaboração, integração.

INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como objetivo refletir sobre o trabalho colaborativo durante o
ensino da Geografia no ensino fundamental. Para tanto toma como referência um dos
projetos desenvolvidos pelo Grupo de pesquisa em multireferencialidade, educação e
linguagem (GPMEL). O referido grupo é composto por professores e alunos, da graduação
e pós-graduação, do Instituto federal de educação, ciência e tecnologia do Rio Grande do
Norte (IFRN).
Nosso ponto de partida é a prática do trabalho colaborativo, desenvolvido nas
oficinas e minicursos realizados nas Escolas Estaduais e Municipais do Rio Grande do
Norte, parceiras do IFRN/GPMEL em projetos de extensão.
Portanto, nossa discussão inicia-se com uma reflexão sobre o ensino da geografia e
em seguida sobre o trabalho colaborativo.
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Segundo Lana Cavalcante (2010, p. 02) o ensino da geografia tem como objeto o
encontro entre Cidadania e vida em sociedade. Nessa perspectiva “A escola tem de ajudar
o estudante a entender o espaço público como uma produção social, um direito e uma
responsabilidade de todos. O professor forma cidadãos quando dá subsídios para a turma
participar conscientemente da vida social”.
Nesse sentido, cabe ao professor buscar uma ligação dos fenômenos estudados com
a “experiência cotidiana dos alunos, destacando elementos correlatos em outros conflitos,
que sejam mais próximos da sua vivência. Nessa abordagem, há uma articulação dialética
entre escalas locais e globais na construção de raciocínios espaciais complexos”.
(CAVALCANTE, p. 3, 2010)
Essa articulação requer do professor uma atualização constate e o trabalho
colaborativo, desenvolvido nos processos de ensino e aprendizagem da geografia,
enriquece sua maneira de pensar, agir e resolver problemas, criando possibilidades de
sucesso à difícil tarefa de ensinar.
Segundo Vygotsky (1989) as atividades realizadas em grupo, de forma conjunta,
oferecem enormes vantagens, que não estão disponíveis em ambientes de aprendizagem
individualizada, pois assim como seu aprendizado e seus processos de pensamento
(intrapsicológicos), ocorrem mediados pela relação com outras pessoas (processos
interpsicológicos). Elas produzem modelos referenciais que servem de base para nossos
comportamentos e raciocínios, assim como para os significados que damos às coisas e
pessoas.
É considerando a perspectiva acima mencionada que a oficina ora relatada toma
corpo ao longo do desenvolvimento dos projetos de extensão.
METODOLOGIA
No que diz respeito aos procedimentos metodológicos recorremos à observação
participante realizada em contato direto com os atores sociais envolvidos nas oficinas e a
análise de conteúdos dos seus relatos.
O projeto que nos serviu de referência para o presente
artigo foi: “Intervenção pedagógica e colaborativa entre
IFRN Campus Natal-Central e a Escola Pública
Estadual”, realizado em 2014.
Seu desenvolvimento se deu em uma escola de
ensino fundamental regular e envolveu oficinas das
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disciplinas de matemática, espanhol, língua português e geografia.
O presente artigo trata dessa última que contemplou, especificamente, a
constituição do espaço geográfico.
Para tanto, a situação didática criada para realização da oficina dividiu-se em dois
momentos que foram interligados. No primeiro momento tivemos uma exposição dialógica
e no segundo momento uma prática interativa de construção de maquetes a partir da qual o
espaço vivido foi representado, provocando discussões, debates e reflexões permeadas pela
construção dos conceitos geográficos. Essa prática promoveu o desenvolvimento dos
processos intrapsicológicos e interpsicológicos.
A oficina envolveu professores do IFRN, alunos da licenciatura em Geografia
ofertada pelo Campus Natal-Central, professores e alunos do sétimo ano do ensino
fundamental da escola parceira.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Os registros nos levam a afirmar que o trabalho colaborativo desenvolvido durante
a atividade acima mencionada possibilitou uma aproximação dos licenciandos, alunos do
IFRN, com o chão da escola pública contribuindo para a construção de uma atitude
reflexiva sobre a realidade estudada.
Além disso, a dinâmica que envolveu momentos teóricos e práticos - com a
construção de maquetes - proporcionou um entusiasmo por parte dos alunos do ensino
fundamental em aprender os conceitos geográficos propostos pela oficina.
Podemos destacar, ainda, que a parceria entre a escola pública e o IFRN possibilita a
integração entre as diversas instancia educativas caracterizando os pilares que sustentam o
ensino superior no Brasil: o ensino, a pesquisa e a extensão.
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ÁREA TEMÁTICA IV: EDUCAÇÃO
RESUMO
O presente trabalho tem por finalidade apresentar a experiência desenvolvida no Curso de
extensão, denominado de “Formação de Formadores na temática de Gênero, Educação e
Desenvolvimento”, ocorrido no campus Natal Central, nos anos de 2013 e 2014, que destinava-se a
formar multiplicadores, nas temáticas de gênero, cidadania e desenvolvimento, oriundos das
organizações públicas, organizações sociais e feministas, além de gestoras e técnicas que atuavam
no programa Mulheres Mil e demais programas de inclusão de mulheres da rede pública,
considerando a perspectiva de inclusão, combatendo os estereótipo e preconceitos de gênero, raça,
etnia diversidade sexual e identidade de Gênero, com valorização da diversidade. Neste sentido, a
realização do curso, se coaduna com a inserção e compromisso estabelecido pelas políticas públicas
para as Mulheres, desenvolvido pela SPM/PR. A metodologia utilizada, se desenvolveu através de
metodologias participativas e interativas, com oficinas, seminários palestra e mesa redonda,
considerando as vivências do grupo envolvido. O resultado se constituiu de maior inserção da
temática no campus, dos participantes qualificados na temática, da inclusão dos participantes no
Núcleo de pesquisa- Negêdi, maior articulação com as entidades parceiras no projeto.
PALAVRAS-CHAVE:GÊNERO, FEMINISMO, DIREITOS DAS MULHERES,
IGUALDADE, POLITICAS PÚBLICAS
INTRODUÇÃO
A participação da mulher está cada vez mais atuante e reivindicando direitos no
campo social, político e econômico que oportunizem condições de igualdade e acesso as
políticas públicas.
Para tanto se faz necessária a capacitação de gestores e profissionais que atendam essa
demanda proveniente do acesso e garantias dos direitos das mulheres em nossa sociedade.
Compreender e adquirir conhecimentos sobre esta temática dos direitos da mulher,
suas conquistas e acesso as políticas, está cada vez mais exigindo do órgãos
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governamentais e gestores públicos adoção de medidas através de programas, projetos e
ações que oportunizem de forma efetiva, contemplar este segmento social.
Pensar na temática de gênero e nas suas relações na sociedade, têm se mostrado
como um indicativo e uma necessidade premente nos espaços institucionais formativos,
principalmente no campo educacional, com conquistas cada vez mais, nos espaços de
legitimidade e de relações políticas, onde se percebe cada vez mais a necessidade de
implementarmos espaços de diálogos e formação sobre esta temática. Conforme Camurça,
“Sabemos que os conceitos e as ideias não são algo neutro, uma abstração distante da
realidade, mas sim, que são frutos de processos sociais e reveladores do cotidiano e da
ação política dos sujeitos da nossa sociedade. (Camurça, 2004).
Desta forma a presente proposta cumpre a finalidade de socializar as experiências
vivenciadas no curso de formação de Multiplicadores de organizações públicas, nos
diversos níveis, que atuam com o programa Mulheres Mil e demais programas de inclusão
de mulheres da rede pública nas temáticas de gênero, Cidadania e Desenvolvimento.
Estabelecemos como meta capacitar 40 participantes em cada curso oferecido, dos quais
destes, concluíram 30 nas duas turmas, uma média significativa, com excelente
participação e baixa desistência, apesar de um grande número de inscritos. Promover a
formação em gênero no campo educacional é muito importante e necessário, visto que o
IFRN comprometido com a política de inclusão social e promoção da cidadania promove o
curso , que tem por objetivo capacitar servidores, gestores, docentes e outros profissionais
interessados a respeito da garantia dos direitos das mulheres , da equidade étnico-racial, de
gênero e da valorização da diversidade e seu papel como multiplicadores desses aspectos,
contribuindo para que as instituições públicas sejam espaços de promoção e valorização
das diversidades que enriquecem a sociedade brasileira, não reproduzindo preconceitos.
A programação do curso se desenvolveu com uma carga horária de 60h, para as
aulas teóricas e 30h para as aulas de cunho prático. Foram desenvolvidos em 03 módulos,
com conteúdos relacionados as seguintes temáticas; no módulo I- Gênero, Educação e
Diversidade, no módulo II, Ações Afirmativas e Políticas públicas na promoção da
igualdade, no módulo III, Estratégias e metodologias de formadores. O processo avaliativo
se constituía de avaliação diagnóstica e formativa, com registro de presença, participação
nas aulas e conclusão das atividades finais de curso, organizados de forma coletiva. Esta
metodologia e conteúdos desenvolvidos objetivava formar profissionais comprometidos
com a formação cidadã e política deste segmento de mulheres nas referidas temáticas.
Ressalta-se ainda que nas várias instâncias de governo, organizações sociais, sindicais e
políticas estão presente nesta demanda, que exige e requer uma capacitação de
profissionais de várias esferas públicas e servidores em vários níveis da gestão que já
desenvolvem atividades com segmento de mulheres diversificados por temas, localidade
e atuação.
Concluímos que o projeto de extensão desenvolvido no campus Natal Central, nos
anos de 2013 e 2014, cumpriu com sua finalidade em oportunizar a formação de
formadores, no que se refere à temática nesta área. Ressaltando a relevância do projeto
desenvolvido na instituição, como forma de contribuir com a difusão do tema sobre
políticas para as mulheres, feminismo, mulheres, cidadania e direitos.
METODOLOGIA
As atividade foram desenvolvidas, através de metodologias participativas e
interativas, com a realização de oficinas, seminários palestra e mesa redonda, debates de
filmes, dinâmicas de grupos, sobre a temática considerando as vivências dos grupos
envolvidos.
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RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
O curso oportunizou debate e a reflexão acerca das temáticas de Gênero,
Diversidade e Educação no CNAT e outros campus do IFRN.
Como metodologia de atividade de conclusão do curso, foi estabelecido a produção da
Elaboração da cartilha “Afinal, o que querem as mulheres? Onde contou com a
participação de todas as participantes e coordenação do curso.
Outra ação significativa como produto resultantes do curso de extensão foi a
criação em agosto de 2013, do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero, Educação e
Diversidade no CNAT/IFRN. Organizado a partir da necessidade de manutenção de
espaços que promovessem o debate e a formação sobre o temática, que contemplou o
público participante do curso e o público externo e os discentes da instituição interessado
nas linhas de pesquisa e concentração do núcleo de pesquisa. Em 2014, como resultado de
conclusão do curso, foi produzido o vídeo documentário “Diálogos sobre Gênero,
Educação e Diversidade no IFRN”. Vídeo documentário que retrata como o debate se
constitui no Campus e qual a visão dos alunos e professores sobre a temática. O vídeo
contou com a participação de alunos e alunas de vários cursos das áreas e curso de
edificações, eletrotécnica, informática e controle ambiental.
Durante o curso foi promovido várias atividades como palestras, minicursos,
oficinas, seminário e exposição com foco na temática abordada no curso, com intuito de
ampliar as informações e oportunizar a troca de experiências com palestrantes e
organizações institucionais e do campo social. O Resultado do projeto pode ser observado
nas discussões sobre a temática de gênero promovida na instituição, nos eventos realizados
pelo grupo de pesquisa- NÊGEDI, criado a partir do curso de extensão e das articulações
realizadas nas parcerias entre governos federal, estadual e municipal, organizações de
mulheres e o apoio dos parlamentares sensíveis ao tema, contribuindo signicativamente
para o processo de formação em gênero na instituição articulando os conhecimentos no
campo feminista e o debate da produção acadêmica.
No percurso do projeto de extensão, contamos com o apoio disponibilizado pela
Direção Geral do Campus Natal Central, da Diretoria de Extensão do campus -DIREX, da
Pró-Reitoria de Extensão do IFRN, (PROEX), SINASEFE, Secretária Nacional de
Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM/PR), MARCHA MUNDIAL
DE MULHERES (MMM), COLETIVO FEMINISTA 08 de Março, Coletivo Leila Diniz,
Vereador Hugo Manso e a Deputada Federal Fatima Bezerra que contribuíram em alguma
medida no apoio ao desenvolvimento do projeto.

Figura 1 – Homenagem do Vereador Hugo
Manso ao NEGêDi – Dia Nacional da
Consciência Negra – 20/11/2013 – Câmara
Municipal de Nata

IV SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | II SECITEX
IV SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | II SECITEX

Figura 2 – Cartilha produzida pelos
integrantes do curso de extensão.
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PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA COMO EXERCÍCIO À
PRÁTICA PROFISSONAL
K. C. Nascimento1; W. M. O. Marques2 e L.R. Silva3
1,2,3
IFRN – Campus Nata-Central
ÁREA TEMÁTICA: Educação

RESUMO
A prática profissional é compreendida como um componente curricular que promove uma articulação
entre o ensino, a pesquisa e a extensão, de forma a contextualizar os saberes apreendidos e relacionar
teoria e prática, promovendo um aperfeiçoamento técnico-científico-cultural e de relacionamento
humano. Sendo assim, o Núcleo de Extensão e Prática Profissional (NEPP) surgiu como uma nova
alternativa de prática profissional para os alunos do curso de Edificações do Campus Natal-Central
(CNAT) do IFRN. Dentre os diversos produtos oferecidos pelo NEPP à comunidade, está o de
elaboração de projetos para fins de Regularização Fundiária – plantas de usucapião e
desmembramento. Ao longo da permanência no Núcleo o aluno em prática profissional desenvolve
estes projetos podendo aprimorar o conhecimento das técnicas aprendidas em sala, além de
experimentar o contato com a comunidade beneficiada, cadastrando os pedidos, agendando as visitas
técnicas, efetuando levantamentos topográficos e elaborando plantas topográficas necessárias para a
Regularização do imóvel. Para dar maior vazão a estes projetos e abarcar mais alunos envolvidos foi
criado dentro do núcleo o Projeto de Regularização Fundiária, onde os alunos poderão continuar
exercendo esta prática e atendendo ao máximo de pessoas da comunidade que se encaixe no perfil
estabelecido. O objetivo deste trabalho é demonstrar a importância da elaboração de projetos de
Regularização Fundiária dentro da formação profissional de nosso aluno, tendo em vista que esta
experiência se constitui como uma ponte entre a sala de aula e o mercado de trabalho, onde o discente
desenvolve, dentre outras coisas, desenvoltura para lidar com os clientes e atender as suas demandas.
PALAVRAS-CHAVE: Prática Profissional, Regularização Fundiária, Levantamento topográfico, Projeto
Topográfico.

1. INTRODUÇÃO
A prática profissional é compreendida como um componente curricular que promove uma articulação
entre o ensino, a pesquisa e a extensão, de forma a contextualizar os saberes apreendidos e relacionar
teoria e prática, promovendo um aperfeiçoamento técnico-científico-cultural e de relacionamento
humano. Sendo assim, o Núcleo de Extensão e Prática Profissional (NEPP) surgiu como uma nova
alternativa de prática profissional para os alunos do curso de Edificações do Campus Natal-Central
(CNAT) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN).
Uma entidade vinculada à Diretoria Acadêmica de Construção Civil (DIACON) do IFRN que visa
oferecer serviços técnicos gratuitos à comunidade socialmente carente.
Sabendo que as prefeituras e o governo do estado buscam alternativas de regularização fundiária
através de parcerias e convênios com Instituições de Ensino, desde sua criação, em 2009, o NEPP
vem atendendo essa crescente demanda devido ao rápido aumento da quantidade de imóveis
irregulares.
Os alunos do NEPP desenvolvem atividades relativas à sua formação profissional, como visitas e
levantamentos técnicos e atendimento ao público com consultorias em geral, tendo a oportunidade de
colocar em prática o que aprenderam em sala de aula, incorporando o aperfeiçoamento e a ampliação
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dos conhecimentos adquiridos nessas práticas ao processo ensino-aprendizagem. Dentre estas
atividades incluem-se projetos de usucapião e desmembramentos de imóveis, necessários para a
regularização dos mesmos. Para dar maior vazão a estes projetos e abarcar mais alunos envolvidos
foi criado dentro do núcleo o Projeto de Regularização Fundiária, onde os alunos poderão continuar
exercendo esta prática e atendendo ao máximo de pessoas da comunidade que se encaixe no perfil
estabelecido, que compreende comunidades carentes, pessoas físicas com renda familiar de até 03
salários mínimos, instituições filantrópicas, além de servidores e alunos do IFRN. Esse contato com
os métodos de tentativa e erro em campo instiga o aluno a conceber um senso crítico e objetivo de
suas funções, possibilitando o aperfeiçoamento e criação dos métodos.
2. METODOLOGIA
A metodologia estabelecida durante as atividades práticas segue as normas definidas dentro do
Núcleo de forma a padronizar o atendimento às demandas. A sequência desenvolvida quando entra
uma nova demanda de projeto acompanha a seguinte sequência: cadastro, agendamento de visita,
visita/levantamento topográfico, elaboração de projeto com ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica) e entrega ao cliente.
2.1. Cadastramento
O estagiário que estiver no atendimento é o responsável para recepcionar e realizar o cadastro do
público encaminhado ao NEPP. Ao fazer o cadastro, perguntam-se todos os dados exigidos na folha
de cadastro.
Para melhor atendimento e análise da viabilidade de execução dos serviços, o estagiário no
atendimento também faz os questionamentos a seguir: a rua, onde o imóvel está localizado, tem
acesso de veículos? O terreno está limpo? Existe a presença de residentes no imóvel? Existem
edificações ou construções no terreno?
Ao fazer o cadastro, também é esclarecido ao cliente que ele é o responsável pelo pagamento da taxa
do registro do projeto ao CREA e deixado claro os procedimentos e a existência de uma lista de
espera. A data de visita técnica será definida quando realizado o planejamento e depois repassada
para o cliente dias antes da realização através de ligação telefônica.
Finalizado o cadastro é criado um novo processo e inserido na planilha de andamento de processos.
2.2. Agendamento da visita técnica
A programação de visita é realizada a cada dois meses e feita com base na planilha de andamento de
processos, priorizando a sequência cronológica de cadastros. Realizada a programação, a mesma é
encaminhada para o setor de transporte do IFRN para ciência dos dias de visitas a serem realizadas.
Os dias nos quais se realizam as visitas técnicas já são pré-definidos, portanto, com antecedência de
uma semana. Para projeto de regularização fundiária é solicitado ao cliente que no dia da visita
entregue alguns dados importantes para a realização do projeto, como o nome completo e o número
do imóvel dos confinantes (direito, esquerdo, frente e fundo).
Feito o agendamento é realizado a elaboração da ficha de levantamento para usucapião que já é prédefinida. Nessa ficha constam dados importantes como o mapa de localização do imóvel e um espaço
para ser feito o croqui do levantamento em campo. Essa ficha é anexada ao processo e levada no dia
da visita.
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2.3. A visita técnica e levantamento topográfico
As etapas do levantamento são as seguintes:
1. Analisar o local, verificando se o mesmo está em condições para realizar o levantamento.
2. O estagiário que está responsável pelo o croqui dá início ao desenho dos limites do terreno (muros)
e caso haja alguma edificação, desenha-se também as paredes externas.
3. Os outros estagiários ficam responsáveis para fazer as medições do comprimento do entorno do
terreno e/ou edificação, através de trenas eletrônicas, trenas metálicas e/ou teodolito.
4. Tendo anotado todos os comprimentos no croqui, devem-se fazer as medições de ângulos dos
cantos dos limites do terreno, utilizando o teodolito e/ou fazendo a medição do esquadro.
5. A última etapa do levantamento é medir a distância do terreno até o meio fio da rua mais próxima,
utilizando a fita métrica e/ou teodolito.
Realizadas todas as etapas acima, pede-se ao cliente os dados dos confinantes (vizinhos) que foi
solicitado no agendamento da visita deixando claro paro o cliente que quando o projeto estiver
finalizado, a equipe do NEPP entrará em contato.
2.4. Elaboração do Projeto
Para projeto de regularização fundiária (Usucapião), o escritório já dispõe de uma norma e um projeto
modelo padrão. Nesse projeto, deve-se constar uma planta de situação e locação do terreno.
Planta de Situação:
Cabe às plantas de situação situar o terreno em sua vizinhança levando em consideração seu eixo de
ruas (esquina mais próxima) e quaisquer pontos de referência que estejam próximos ao terreno em
questão e que possam ser utilizados sem causar danos à visualização do desenho.
Planta de Locação:
Cabe às plantas de locação caracterizar o terreno quanto a suas dimensões, confinantes e à rua na qual
está inserido.
Após a finalização do projeto, segue-se para a fase de revisão. Sendo revisado por outro estagiário e
depois pelo professor orientador responsável que acompanhou a visita de campo. Depois das devidas
correções e da confirmação do orientador, está autorizada a plotagem e em seguida a assinatura do
engenheiro(a) responsável (o próprio orientador).
2.5. Entrega do projeto
Após o projeto impresso e assinado, o estagiário que estiver no atendimento deve ligar para o cliente
perguntando se já pode gerar o boleto para pagamento da taxa de registro da ART, (Anotação de
Responsabilidade Técnica). Após a confirmação do pagamento no sistema do CREA, a ART já pode
ser liberada, impressa e assinada pelo engenheiro(a) responsável. Com o Projeto e a ART assinada, o
estagiário do atendimento deverá ligar para o cliente, avisando-o que já pode receber o projeto com
ART, ficando ao final uma cópia dentro do Núcleo.
3. RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Este projeto de Regularização Fundiária surgiu com o intuito de dar continuidade ao trabalho já
desenvolvido no NEPP sobre estes serviços, possibilitando aos alunos a experiência com o ambiente
externo à instituição de ensino, onde esperasse que eles possam desenvolver habilidades em
levantamentos topográficos básicos e desenvoltura no contato com a comunidade atendida, além de
entender na prática a importância dos conhecimentos aprendidos em sala e seu impacto dentro da
sociedade.
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MULHERES MIL EM AÇÃO IFRN/PARNAMIRIM
M. J. O. S. Bezerra1; V. do C. Nobile2 e C. R. S. e Sousa3
1,2,3
IFRN – Campus Parnamirim
ÁREA TEMÁTICA: Educação

RESUMO
O Curso de Formação Inicial e Continuada em Operadora de Computador, na modalidade presencial
aspira uma formação que permita a mudança de perspectiva de vida por parte da aluna, em última
instância não somente dela, mas de toda a sua família; a compreensão das relações que se estabelecem
no mundo do qual ele faz parte; a ampliação de sua leitura de mundo e a participação efetiva nos
processos sociais. Dessa forma, almeja-se propiciar uma formação humana e integral em que o
objetivo profissionalizante não tenha uma finalidade em si, nem seja orientado pelos interesses do
mercado de trabalho, mas se constitui em uma possibilidade para a construção dos projetos de vida
das mulheres inscritas no Programa Mulheres Mil. A metodologia utilizada será específica do
Programa Mulheres Mil – Sistema de Acesso, Permanência e Êxito, que privilegia temas como
direitos e deveres das mulheres, empreendedorismo, economia solidária, saúde, elevação da
autoestima, entre outros, buscando promover a inclusão produtiva, a mobilidade no mercado de
trabalho e o pleno exercício da cidadania A egressa do curso deve demonstrar avanços na aquisição
de seus conhecimentos básicos, estando preparada para dar continuidade aos seus estudos. Indo além
deve apresentar uma atitude ética no trabalho e no convívio social, compreendendo os processos de
socialização humana em âmbito coletivo e percebendo-se como agente social que intervém na
realidade.
PALAVRAS-CHAVE: Mulheres Mil; Operadora de Computador; Elevação da escolaridade.

INTRODUÇÃO
O Programa Mulheres Mil surge como uma possibilidade de aliar educação ao trabalho, visando à
diminuição de problemas sociais em comunidades de baixo índice de desenvolvimento humano.
Enquanto ação nacional e também local, essa iniciativa assumi papel importante no objetivo
governamental de erradicação da miséria no país. O Programa oferece uma possibilidade de
ampliação da formação de profissionais de modo a contribuir na resposta à atual demanda da
economia brasileira por profissionais para os mais diversos setores.
A ação educacional do Programa Mulheres Mil contribui para a ampliação do alcance da educação
de jovens e adultos, visando à elevação de escolaridade de suas beneficiárias. Ao aliar a educação
regular com a formação profissional, o índice médio de evasão é inferior à Educação de Jovens e
Adultos/EJA tradicional, uma vez que a aluna vê no programa uma possibilidade de ingresso no
mundo do trabalho. Em síntese, o programa abre a possibilidade de formação para mulheres que
vivem à margem da estrutura social e econômica, garantindo-lhes cidadania e renda, por meio da
elevação de escolaridade, da formação profissional e do desenvolvimento de instrumentos para o
alcance do êxito no mundo do trabalho.
Nessa perspectiva, o IFRN - Campus Parnamirim propõe oferecer o curso de formação inicial e
continuada em Operadora de Computador, na modalidade presencial, por entender que estará
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contribuindo para a elevação da qualidade dos serviços prestados à sociedade através de um processo
de apropriação e de produção de conhecimentos científicos e tecnológicos, capaz de contribuir com
a formação humana integral e com o desenvolvimento socioeconômico da região articulado aos
processos de democratização e justiça social.
METODOLOGIA
A metodologia utilizada será específica do Programa Mulheres Mil – Sistema de Acesso,
Permanência e Êxito, que privilegia temas como direitos e deveres das mulheres, empreendedorismo,
economia solidária, saúde, elevação da autoestima, entre outros, buscando promover a inclusão
produtiva, a mobilidade no mercado de trabalho e o pleno exercício da cidadania.
Respeitando-se a autonomia dos docentes na transposição didática dos conhecimentos selecionados
nos componentes curriculares, as metodologias de ensino pressupõem procedimentos didáticopedagógicos que auxiliem as mulheres inscritas nas suas construções intelectuais, procedimentais e
atitudinais, tais como: o registro e a análise das aulas e das atividades realizadas; problematizar o
conhecimento, sem esquecer-se de considerar os diferentes ritmos de aprendizagens e a subjetividade
das mulheres inscritas, incentivando-as a pesquisar em diferentes fontes; diversificar as atividades
acadêmicas, utilizando aulas expositivas dialogadas e interativas, desenvolvimento de projetos, aulas
experimentais (em laboratórios), seminários, debates, atividades individuais e em grupo, exposição
de filmes, grupos de estudos e outros; organizar o ambiente educativo de modo a articular as múltiplas
atividades voltadas às diversas dimensões de formação das jovens e adultas, favorecendo a
transformação das informações em conhecimentos diante das situações reais de vida.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
O Programa Mulheres Mil é decorrente da Cooperação Internacional Brasil-Canadá – Promoção de
Intercâmbio de Conhecimento para Promoção da Equidade (PIPE), iniciada em abril de 2007 instituído em programa nacional em 2011 - e desde seus primeiros resultados de sucesso já apontavam
para o caminho da institucionalização da experiência como política pública inovadora, na qual a
educação e a formação profissional e tecnológica se consolidam como instrumento para a inclusão
social, a equidade e o desenvolvimento sustentável de comunidades.
A egressa do curso FIC em Operadora de Computador, na modalidade presencial, deve demonstrar
avanços na aquisição de seus conhecimentos básicos, estando preparada para dar continuidade aos
seus estudos. Do ponto de vista da qualificação profissional, deve estar qualificada para atuar nas
atividades relativas à área do curso para que possa desempenhar, com autonomia, suas atribuições,
com possibilidades de (re)inserção no mundo trabalho, além disso deve apresentar uma atitude ética
no trabalho e no convívio social, compreendendo os processos de socialização humana em âmbito
coletivo e percebendo-se como agente social que intervém na realidade.
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DESAFIOS E OPORTUNIDADES NA EFETIVAÇÃO DO LETRAMENTO
DIGITAL NA MICRORREGIÃO LITORAL SUL POTIGUAR
R. S. Oliveira1; V. E. Silva1; T. P. Carvalho1; H. W. Silva1; K. C. Moreira2
1
IFRN – Campus Canguaretama; 2 IFRN – Campus Natal Zona Norte
ÁREA TEMÁTICA: Educação

RESUMO
O IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) de Canguaretama, considerado "baixo",
indica a exclusão social de muitos dos seus habitantes da sociedade moderna, que é fortemente
baseada em tecnologias, como smartphones, sistemas e Internet. Para favorecer a inclusão social,
estamos executando um projeto de extensão em parceria com uma escola municipal para oferecer
um curso de letramento digital a uma parcela de crianças vulneráveis socioeconomicamente. O
curso abrangerá uma abordagem multicampi (entre os Campi Canguaretama e Natal-Zona Norte do
IFRN), multinível (com alunos da Licenciatura em Informática e do Curso Técnico Integrado em
Informática) e interdisciplinar (envolvendo Informática e Didática). Porém, diferentes desafios,
como problemas estruturais nos Laboratórios de Informática da escola, a falta de manutenção de
computadores e o pouco suporte de Tecnologia de Informação, estão postos. Mesmo assim, já
realizamos visitas na escola para montar e configurar 19 computadores, além de reuniões para a
formação didático-pedagógica dos alunos do Campus Canguaretama por alunos do Campus NatalZona Norte para o planejamento das aulas do curso. Os resultados esperados incluem o letramento
digital de alunos participantes na escola municipal, ampliar o vínculo entre IFRN e comunidade,
fomentar nos alunos dos campi do IFRN o interesse em adquirir experiências, como lecionar, e
ampliar as ações a outros municípios com baixo IDHM.
PALAVRAS-CHAVE: Letramento Digital, Interdisciplinar, Inclusão Social

INTRODUÇÃO
A sociedade moderna pressupõe que os cidadãos aplicam os processos informatizados e as
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), como smartphones, computadores e Internet,
em vários âmbitos, desde o convívio social até a qualificação profissional. Porém, grande parte da
população da Microrregião Litoral Sul do Estado do Rio Grande do Norte ainda não possui acesso
às TICs. O município de Canguaretama, em particular, possui um Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal (IDHM) considerado um dos piores do Estado, o que contribui para dificultar a
inclusão social e, em última instância, a cidadania plena desses indivíduos.
Diante desse cenário e considerando o potencial do Campus Canguaretama do IFRN para a
comunidade local, estamos desenvolvendo um projeto de extensão, intitulado “Informatização
Social”, onde alunos do Curso Técnico Integrado em Informática (nível médio) do Campus
Canguaretama (chamados instrutores) pretendem favorecer a inclusão social de crianças
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socialmente vulneráveis do ensino fundamental (chamadas cursistas) do município. Para isso,
ofereceremos um curso de letramento digital interdisciplinar, multicampi e multinível, onde a
formação didático-pedagógica dos instrutores está sendo realizada por alunos da Licenciatura em
Informática do Campus Natal-Zona Norte. A primeira turma do curso abrangerá 76 crianças, e será
realizado nos Laboratórios de Informática da Escola Municipal José de Carvalho e Silva.
Alguns desafios têm sido postos para promovermos o letramento digital. Percebemos que os
Laboratórios de Informática da escola não recebem manutenção preventiva/corretiva adequada dos
computadores, há poucos servidores de Tecnologia da Informação (TI) no município para realizar
esses serviços e a infraestrutura física possui problemas estruturais (ex., infiltrações) que adiaram o
início das aulas do curso. Para iniciarmos as aulas no referido curso, foram necessárias várias visitas
técnicas para as adequações dos espaços, os ajustes e a manutenção nos equipamentos na parceria
IFRN e Escola. Esses desafios têm sido superados e criado oportunidades, já que favoreceram o
fortalecimento do vínculo entre o IFRN e a comunidade onde ele está instalado, fomentou nos
alunos dos campi envolvidos no projeto o interesse de adquirir novas experiências, como a de
lecionar, e nos instigou a vontade de ampliar essas ações em outros municípios em situação
semelhante no que tange à fragilidade no IDHM.
METODOLOGIA
O projeto de extensão inclui diferentes atividades, estando algumas já finalizadas e outras em
andamento. Dentro das atividades já finalizadas, tivemos a definição da escola parceira do projeto a
partir de visitas técnicas em 4 escolas municipais indicadas pela Secretaria de Educação de
Canguaretama. Identificamos que a Escola Municipal José de Carvalho e Silva possui 2
Laboratórios de Informática com equipamentos e estrutura física mínima para a realização das aulas
do curso de letramento digital. Nessas visitas, realizamos a atividade de sensibilização dos gestores
no enfrentamento da exclusão social e no apoio em estruturar e disponibilizar os Laboratórios de
Informática para ampliarmos ações do projeto para mais turmas de crianças.
Realizamos ainda reuniões semanais para a atividade de formação didático-pedagógica de 8 (oito)
alunos do Curso Técnico Integrado em Informática (chamados instrutores) do Campus
Canguaretama por parte de 1 (uma) Professora Doutora em Didática e 3 (três) estudantes da
Licenciatura em Informática do Campus Natal-Zona Norte. Essas reuniões buscaram identificar os
conceitos e as formas de construção dos planos de aula para o curso de letramento digital, além das
abordagens de sondagem do conhecimento prévio dos alunos cursistas.
As próximas atividades a serem realizadas incluem as aulas (semanais e com 1h30min de duração)
do curso de letramento digital das crianças selecionadas pela gestão da Escola Municipal José de
Carvalho e Silva. Na primeira turma, serão escolhidas um total de 76 (setenta e seis) crianças,
priorizando as consideradas vulneráveis socialmente. Durante a execução das aulas, as bolsistas do
projeto manterão um portal na Internet com acesso público e gratuito a fotos, aos planos de aula e às
formas de interação com a comunidade para a divulgação das atividades do projeto.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
No decorrer da realização do projeto, encontramos dificuldades, como a falta de suporte técnico
eficiente na manutenção preventiva/corretiva dos Laboratórios de Informática da Escola Municipal
José de Carvalho e Silva e a falta de estrutura (ou estruturas danificadas) havendo riscos aos
computadores e usuários. No entanto, essas dificuldades nos motivaram ainda mais para trabalhar
coletivamente com a gestão da escola e continuar o projeto. Dentre os resultados já alcançados,
podemos destacar: a aproximação do IFRN com a escola a partir de visitas técnicas acompanhadas
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pelo servidor de TI do município e o apoio da gestão; a prática de montagem e de configuração de
19 computadores, permitindo, assim, dividir 76 crianças em 4 turmas diferentes; e o
aperfeiçoamento dos alunos do IFRN na relação entre a teoria e a prática.

Figura 1. Visita técnica de alunos do IFRN à Escola Municipal José de Carvalho e Silva.
Durante essas visitas técnicas, os alunos do IFRN adquiriram mais conhecimentos práticos sobre
manutenção preventiva e corretiva de computadores, instalação e configuração de sistemas
operacionais, como o Linux Educacional Multiterminal, e o acesso à Internet sem fio. Pudemos
observar ainda o forte interesse tanto da gestão municipal quanto dos gestores da escola em atuar
em parceria com o IFRN neste projeto e ir além, como promover a capacitação de seus servidores
no uso de softwares educacionais, contratar alunos do Campus Canguaretama como estagiários de
TI, e ampliar novas turmas do curso de letramento digital. Reconhecemos, ainda, o esforço do Sr.
Diógenes (servidor de TI da gestão municipal), que, mesmo necessitando atender às demandas de
setores administrativos, articulou-se para estar presente em grande parte das visitas técnicas que
realizamos. Outro resultado importante foi a formação didático-pedagógica dos alunos instrutores
através de reuniões com os membros do projeto do Campus Natal-Zona Norte, que permitiram aos
alunos instrutores construírem os seus planos de aula iniciais para o curso de letramento digital.

Figura 2. Reunião de formação didático-pedagógica dos alunos no Campus Canguaretama.
Os resultados esperados no projeto incluirão a certificação das crianças que obtiverem a frequência
mínima de 75% das aulas e o efetivo letramento digital desses indivíduos. Pretendemos, ainda,
compor artigos de relatos de experiências detalhados com todos os avanços, as dificuldades e os
conhecimentos observados no projeto, além da ampliação do projeto para novas turmas de alunos,
inclusive em outras escolas e outros municípios da Microrregião Litoral Sul potiguar.
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MATEMÁTICA OLÍMPICA
F. N. Lima1; A. E. Melo2 e G. B. F. Gomes3
1,2,3
IFRN – Campus Canguaretama
ÁREA TEMÁTICA: Educação

RESUMO
Entendendo que a educação é um processo necessário para a formação do cidadão e a
Matemática exerce um papel importante no raciocínio lógico. Assim, propomos um projeto que
motivassem os alunos na busca desse conhecimento. O projeto MATEMÁTICA OLÍMPICA
objetivou ministrar aulas de matemática para a preparação dos alunos nas Olimpíadas de Matemática
para Escolas Públicas – OBMEP. Para isso utilizamos de ferramentas motivadoras nas aulas através
do uso de Resolução de Problemas seguidos de discussões, no qual os alunos puderam participar de
todo o processo da aprendizagem sendo agentes da discussão e desafiados pelo professor. As aulas
ocorreram no Campus Canguaretama semanalmente com 4 horas aulas por turma, com a participação
do público interno e externo. Como resultado final obtivemos 4 menções honrosas com alunos do
próprio campus e uma medalha de bronze da comunidade de uma escola estadual do município de
Canguaretama.
PALAVRAS-CHAVE: Escolas Públicas, Matemática, Problemas Motivadores, Resolução de Problemas, OBMEP.

INTRODUÇÃO
A Matemática é uma ciência que nas universidades age ativamente, influencia grandes empresas e
centros de pesquisas e, através de sua aplicação, de cunho lógico e exato, tem sido fundamental na
resolução de problemas científicos e tecnológicos.
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 2002, p. 111) a Matemática do
Ensino Médio é “essencial para a formação de todos os jovens, que contribui para a construção de
uma visão de mundo, para ler e interpretar a realidade e para desenvolver capacidades que deles serão
exigidas ao longo da vida social e profissional. ”
Dessa forma, entendemos que a Matemática tem um papel importante na vida social dos alunos e é
no Ensino Médio que essa formação se torna mais efetiva e notória. Mas detectamos que a Matemática
como disciplina tem sido vista como algo difícil de ser compreendida e ensinada.
Para amenizar essa situação nos apoiamos nas Orientações Curriculares Nacionais – OCEM (Brasil,
2006, p. 35) que diz que "O uso das culturas próprias da juventude como ponto de partida para o
trabalho pedagógico pode relacionar-se diretamente ao objetivo do Ensino Médio de preparar o
educando para o mundo do trabalho (...)". O que acontece usualmente é que muitas atividades são
insuficientes para a preparação das Olimpíadas de Matemática.
O objetivo das aulas preparatórias não é aprofundar os conteúdos trabalhados em sala de aula mas ir
além, buscando todas as potencialidades desenvolvidas nos alunos quando são provocados na busca
de novos conhecimentos matemáticos.
Para Carneiro (2004, p. 7)
"A melhor forma de uma pessoa aprender matemática é resolvendo exercícios.
Quando não sabemos resolver algo, isso não deve ser o fim do mundo, afinal
ninguém é obrigado a saber tudo. Neste ponto devemos chegar para alguém mais
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experiente para que esta pessoa nos dê novas ideias, para que ela nos passe o bizu e
nos ensine a resolver o maldito problema. Deste momento em diante, teremos estas
novas ideias em nosso arsenal e quando aparecer outro problema parecido..."

Assim, o projeto com característica de inclusão social e cultural, tratou da formação básica para a
cidadania, viabilizando a inserção no mundo do trabalho, das relações sociais e culturais dos
indivíduos participantes deste projeto.
Além da importância desta disciplina, a execução do projeto teve como objetivo estimular o estudo
da Matemática através da resolução de problemas motivadores, estimular o raciocínio lógico e
dedutivo para possibilitar um melhor desenvolvimento educacional em Matemática - assim como em
outras áreas do conhecimento -, e preparar os alunos do IFRN Campus Canguaretama e alunos de
escolas públicas do Ensino Médio do mesmo município para a OBMEP, sendo este último o objetivo
maior, pois entendemos que o nível de questões que são abordadas em suas provas necessitam de um
preparo que normalmente não é o objetivo maior das aulas que ocorrem no Ensino Médio e suas
questões são, em sua maioria, motivadoras o que facilita a conquista do público a essa disciplina tão
mal vista e mal quista perante grande parte dos alunos.
METODOLOGIA
O projeto foi realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFRN Campus
Canguaretama no período de 23 julho de 2015 a 18 de dezembro 2015. Foram realizadas aulas
expositivas e interativas, no próprio campus com 4h/aulas semanais por turma. Foram criadas duas
turmas, uma no turno matutino e outra no turno vespertino, com 15 alunos por turno, sendo 3 alunos
de escolas públicas do município de Canguaretama que souberam da existência através de divulgação
do
edital
de
seleção
para
participação
do
projeto
no
site
do
IFRN
(http://portal.ifrn.edu.br/campus/canguaretama/noticias/matematica-olimpica ). Todos os alunos
interessados puderam participar, pois no ano de 2015 havia um total de 120 alunos estudando o Ensino
Médio Integrado do campus, dos quais apenas 27 se interessaram em participar. As aulas expositivas
foram ministradas em debates com discussões de possíveis soluções, resolução de problemas como
exemplos para motivar o interesse dos alunos e propostas de avaliações. As aulas foram interativas,
onde os alunos trabalharam em grupo e individualmente, através da resolução de inúmeros problemas
baseados em atividades do cotidiano e com análise de problemas específicos associados aos temas de
estudo.
Figura 1: Primeiro dia de aula no projeto.

Fonte: Francisco do Nascimento Lima.
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Os conteúdos trabalhados no projeto MATEMÁTICA OLÍMPICA foram sobre Álgebra, Teoria dos
Números, Contagem e Geometria, os quais cada conteúdo ficou sob a responsabilidade de professor.
As questões trabalhadas em sala foram baseadas em provas da OBMEP de anos anteriores e, também,
em listas de exercícios disponíveis no Portal da Matemática.
Pudemos avaliar os alunos de forma processual e diagnóstica, através das atividades individuais e
coletivas, onde indicarão as expectativas de aprendizagem possíveis e necessárias de serem
desenvolvidas pelos alunos. O acompanhamento foi de responsabilidade dos professores participantes
do projeto. A avaliação foi feita mensalmente com uma reunião do grupo de professores e
posteriormente, no mesmo dia, com todos os participantes do projeto. Sempre, precedendo as
reuniões, tínhamos um exercício de verificação da aprendizagem. Além do exposto, havia o
monitoramento do rendimento escolar dos participantes, bem como seus resultados nas olimpíadas
de Matemática.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Dentre os objetivos alcançados, podemos destacar o interesse dos alunos em participar deste tipo de
projeto, o qual trabalha a Matemática de forma mais dinâmica e empolgante. Além disto, dos 11
alunos participantes da segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas OBMEP, 4 alunos inscritos no projeto ganharam certificados de menção honrosa. Seus certificados
foram entregues no auditório do IFRN campus Canguaretama, para que os alunos se sintam ainda
mais motivados a participarem de projetos que visem o mesmo objetivo.
Figura 2: Entrega dos certificados

Fonte: http://portal.ifrn.edu.br/campus/canguaretama/noticias/alunos-do-campus-canguaretama-recebem-mencaohonrosa-pelas-olimpiadas-de-matematica.

Os resultados do projeto foram divulgados em murais do IFRN Campus Canguaretama em eventos
que ocorreram no próprio campus e na página do IFRN, destacando o recebimento das premiações
por parte da OBMEP e entregues os certificados de menção honrosa aos alunos. Portanto, o resultado
foi satisfatório, pois, além de termos poucos alunos participando da olimpíada, era apenas o segundo
ano de existência do campus.
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CONTRIBUIÇÕES DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER PARA
MELHOR QUALIDADE DE VIDA.
R.C.M.Araújo¹, M. B. Menezes², J. S. Lino ³ , A.M. Barbosa e M. F. da SILVA ,
E-mail: Regiane_cma@hotmail.com¹, marisemenezes@live.com ² , Joseane-lino@hotmail.com ³ ,
marcelinoosa@hotmail.com e marcilene35_felix@hotmail.com.br

ÁREA TEMÁTICA: IV - Educação;

RESUMO
Este artigo tem o objetivo de estudar os jogos de participação, e a sua importância na iniciação do
esporte, e para melhor qualidade de vida. A pesquisa foi realizada por meio de leitura exploratória,
Nesse sentido, foi realizado um levantamento junto a livros e a web site sobre os jogos de
participação, com intuito de demonstrar sua importância para a vida do individuo, e
consequentemente para uma melhor qualidade de vida e desenvolvimento. O esporte de
participação na infância ajuda no desempenho escolar, no raciocino, na socialização. Sendo também
uma atividade que deve ter um olhar da área de educação como uma ferramenta de ajuda nas
disciplinas escolares, e como um meio de trabalho de conscientização. Os jogos te uma grande
contribuição na qualidade de vida desde a infância, enquanto proporciona prazer e melhora a
autoestima da criança, formando indivíduos autônomos para tomar decisões, seguros e criativos.

PALAVRAS-CHAVE: Esporte, jogo, lazer, qualidade de vida.

INTRODUÇÃO
A modalidade esportiva se inicia através do jogo, que tem como objetivo trazer a participação de
qualquer pessoa, mesmo aquelas que nunca tiveram contato com nenhum esporte, dando a través do
mesmo a chance de buscar uma modalidade que mais se identifique. Segundo concepção de
JOHAN, Huizinga, o jogo é fato mais antigo que a cultura, é no jogo que a civilização surge e se
desenvolve. O autor sugere que o jogo está incorporado no homem desde seu nascimento, que o
mesmo se torna perceptível na trajetória de seu desenvolvimento. O esporte de participação se
deferência das modalidades esportivas por ser democrático praticado pelas pessoas que não são
atletas profissionais, tendo o amadorismo como sua principal característica.
O esporte de participação conta-se com o envolvimento de todos, não e excludente e pode ser
praticados por criança, jovens, adultos, indivíduos da terceira idade, portadores de necessidades
especiais, homens, mulheres Tendo como propósitos a demonstração, a diversão, o
desenvolvimento pessoal e a interação social. É um esporte que ajuda no desenvolvimento
ensinando valores fundamentais, como a autoconfiança, a socialização, o trabalho em equipe e
respeito ao próximo, a modalidade se torna importante por que prepara a criança para outras
modalidades esportivas, por ser através dele o primeiro contato com o jogo, dando à criança as
alternativas de escolhas, quais atividades esportivas mais se identificam.
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A teoria de Piaget mostra que o cognitivo se desenvolve a través de um equilíbrio entre assimilação
e acomodação. Segundo Piaget, o conhecimento se da progressivamente no decorrer das atividades
e que o esporte deve ser trabalhado para o desenvolvimento da racionalidade até os (16) anos, e
essas fazes se dá por etapas, porque quando a criança assimila uma etapa, ela procura evoluir no
conhecimento a través de novas combinações, que se dá através de estímulos por parte de seus
professores, a criança deve ser estimulada a desenvolver sua criatividade através das atividades.
“aquilo que é zona de desenvolvimento proximal hoje será o nível de desenvolvimento real amanhã
– ou seja, aquilo que uma criança pode fazer com assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha
amanhã” (VIGOTSKY, 1984, p. 98).
As principais características do esporte de participação: O esporte de participação tem a
características de ser coletivo, de contar com o envolvimento de todos os participantes da atividade
esportiva, com caráter inclusivo, é uma modalidade praticada por criança, jovens, adultos, pessoas
da terceira idade, portadores de necessidades especiais. Essa prática envolve os princípios do prazer
lúdico, além de conduzir para o relaxamento, diversão, interação social e a distração do cotidiano
como propósitos a demonstração, a diversão, o desenvolvimento pessoal e a interação social. . As
realizações desse desporto são habituais em instituições de ensino, ruas, praças, ginásios, campo de
futebol e outras áreas afins.
Para fazer uma construção das características do esporte de participação é fundamental as pessoas
observarem jogar do futebol, basquetebol, voleibol, como os ciclismos, ginástica, as atividades nas
escolas, caminhadas, esportes de aventura, em espaços públicos de lazer e esporte, nos clubes, nas
praias, nas ruas, em casa, ou seja, observar os movimentos esportivos do esporte de participação.
Nesse contexto, descreve a Lei 9614, de 1998, conhecida como: A Lei Pelé, no seu artigo 3º e no
inciso II cita: “que o desporto de participação, de modo voluntário, compreendendo as modalidades
desportivas praticadas com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na plenitude
da vida social, na promoção da saúde e educação e na preservação do meio ambiente.”
Assim, pode-se falar que a característica primordial do esporte de participação e a atuação
voluntária, e o seu envolvimento seja a socialização, refere-se àquele praticado como lazer, sem
comprometimento final ou foco no melhor resultado, mas com o propósito de viabilizar a
participação de todos, sem que exista a exigência de competências atléticas extremas.
METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada por meio de leitura exploratória, como afirma Gil (2008), esse método
permite através de consulta de material bibliográfico seja ela impresso ou disponível online a
pesquisa do levantamento das informações necessárias sobre em foco. Nesse sentido, foi realizado
um levantamento junto a livros e a web site sobre os jogos de participação, com intuito de
demonstrar sua importância para a vida do indivíduo na fase infantil, e consequentemente a
melhoria na qualidade de vida e de aprendizagem dos envolvidos.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Esporte um fenômeno que chamam atenção dos indivíduos, por suas atividades e práticas
individuais ou coletivas, com fins recreativos, condicionamento corporal ou até mesmo competitivo.
Desde sempre o esporte esteve presente nas antigas sociedades, com vestígios encontrados a.C.
aonde se tem resquícios. No entanto, ganhando destaque na Grécia Antiga, por fazer parte da
religião e educação da sociedade, e por suas competições grandiosas, voltada as atividades atléticas,
atualmente se inclui com atividades de lazer, que tende a integrar pessoas em ambientes favoráveis
para o desenvolvimento das atividades, buscando impor vínculo entre o público presente, obtendo
assim, o acesso em variados espaços apropriado para as atividades de esporte e lazer.
O
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Esporte de participação bastante conhecido como desporto, encontra-se presente desde fase infantil
fazendo parte da formação dos indivíduos e para os valores sociais e culturais. [...] Com objetivo de
possibilitar aos cidadãos a participação nas diversas atividades, incluindo atividades corporais, com
respeito, dignidade e solidariedade, dentre variados ambientes, valorizando o coletivo, sendo
reconhecidos como elementos importantes para a integração social e individual. No Brasil com o
advento após a Constituição de 1988, podemos afirmar que o direito às práticas esportivas é mais
perceptível por nossa sociedade, além da nossa exigência e formas do exercício das modalidades
esportivas que são: Esporte de Educação, na Escola e fora dela; Esporte Lazer também chamado de
Esporte de participação; Esporte de Desempenho, também conhecido como Esporte de Rendimento
ou Esporte de Elite. Assim, nessa pesquisa temos o foco no esporte de participação que é conhecido
como a atividade que devem ser destinadas para o bem-estar social, seguidos nas convenções das
regras. Para Tubino (2001) o esporte de participação, ou seja, o esporte recreativo.
No Brasil chamado esporte popular, ligado ao tempo livre e lazer da população, no qual as pessoas
praticam por diversão, descontração e relacionamento pessoal e social. O autor acredita que este
esporte possibilita o processo de democratização, promovendo a participação e oportunidades
esportivas para todos. Tubino (2001).
Nesse contexto, segundo o autor, Tubino (2001), essas atividades são estipuladas pelos próprios
praticantes; todas as pessoas, independentemente da faixa etária, têm direito de participar;
coeducação, cooperação, corresponsabilidade e inclusão social é por sua vez, uma atividade que
requer que sejam praticadas por seres voluntários, e tem que ser eleito pelos praticantes. Para
Contextualizar o exposto, o esporte de participação de acordo Tubino (2001) é considerado o
subtipo de prática esportiva é conhecido como pratica esportiva que tem como intuito o do bem
estar dos seus participantes, ao qual o seu desenvolvimento é concretizado pelo prazer e pela
diversão.
O esporte no Brasil ocorreu pela incorporação das teses de Dumazedier (1979) e Marcellino (1987)
na compreensão do fenômeno lazer, bem como as críticas e reformulações do processo corrente de
discussão científica. Podemos apontar a valorização dos jogos populares, a ampliação do conceito
de prática esportiva, às atividades de ruas e os projetos culturais em todos os segmentos e grupos
como fatores determinantes da mudança do olhar no esporte brasileiro (ALMEIDA e GUTIEREZ,
2004). Para reafirmar, podemos citar o Conceito de esporte de participação como: No ponto de vista
de Dumazedier (1979). O esporte de participação, ou, hoje, denominado esporte de lazer, o esporte
de lazer ocorreu através da projeção do lazer enquanto elemento intrínseco à atividade humana,
transformando as práticas esportivas no tempo livre em entretenimento, diversão, participação,
bem-estar e qualidade de vida. Dumazedier (1979).
Conclui-se que o esporte de participação se deferência por outras modalidades esportivas, por ser
um esporte democrático praticado pelas pessoas que tem interesse de socializar, é não tem vergonha
de ser amador, e tem os cunhos propositais a demonstração, a diversão, o desenvolvimento pessoal
e a interação social. É um esporte que ajuda no desenvolvimento do ensino dos valores
fundamentais do ser humano, como o da vida em sociedade que são a autoconfiança, a socialização,
o trabalho em equipe e respeito ao próximo, e uma modalidade importante por que através dela a
criança se prepara para outras modalidades esportivas, e nessa prática que a criança tem seu
primeiro contato com o jogo, onde se define sua aptidão para o esporte, e em que modalidade tem
afinidade para a escolha de um futuro esporte profissional. A pesquisa foi realizada por meio de
leitura exploratória, como afirma Gil (2008), esse método permite através de consulta de material
bibliográfico seja ela impresso ou disponível online a pesquisa do levantamento das informações
necessárias sobre em foco. Nesse sentido, foi realizado um levantamento junto a livros e o web site
sobre o jogos de participação, com intuito de demonstrar sua importância para a vida do indivíduo
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na fase infantil, e consequentemente a melhoria na qualidade de vida e de aprendizagem dos
envolvidos.
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PROJETANDO MULTIMÍDIA DIDÁTICA PARA PROJETOS DE
EDIFICAÇÕES
I. B. B. G. Medeiros1; B. P. Sousa²; N. V. S. Cavalcanti3; L. R. Silva4; J. C. Ferreira5
1,2,3,4,5
IFRN – Campus Natal Central
ÁREA TEMÁTICA: Educação

RESUMO
A utilização da multimídia como instrumento didático-educativo no processo de aprendizagem se
mostra como uma ferramenta de melhoria da qualidade do ensino. Associado a isso, a baixa
disponibilidade de material didático e a busca por novas ferramentas de ensino relativas à
elaboração de projeto de edificações levam a necessidade de produção de meios alternativos onde
não só a aluno possa desenvolver um aprendizado nessa temática, mas o profissional e o docente
consigam utiliza-la como instrumento de ensino. Desta forma, este projeto de extensão tem o
objetivo de promover e expandir o conhecimento em elaboração de projetos de edificações através
do uso de vídeos narrados e animados em flash ou imagens obtidas do computador. Para isso, foram
selecionados temas relevantes da área e produzidos vídeos de curta duração, utilizando softwares de
fácil manuseio e divulgação na internet. Assim, a execução deste projeto resultará em uma
importante ferramenta didática de aprendizagem, que dará grande suporte aos profissionais da área,
aos docentes, e principalmente aos alunos que buscam o melhor entendimento em temas relevantes
relacionados à elaboração de projetos de edificações.
PALAVRAS-CHAVE: multimídia didática, vídeo, projeto de edificações, construção civil, ensino.

INTRODUÇÃO
A popularização da Internet e o custo reduzido de algumas tecnologias digitais conferiram a
possibilidade de produzir e distribuir materiais audiovisuais. Tal processo colocou a disposição dos
profissionais, de diversas áreas e principalmente da educação, um recurso barato, acessível e com
potencial para melhorar as atividades didático-pedagógicas. Para Moraes e Torres (2004), as
estratégias de ensino devem favorecer uma aprendizagem que integre vários sentidos: imaginação,
intuição, colaboração e impactos emocionais.
Apesar de o vídeo ter se tornado um recurso de fácil acesso, a utilização do mesmo em sala
de aula somente se deu a partir da década de 90. Um dos primeiros a escrever sobre o assunto no
Brasil foi Moran, em 1994, no artigo intitulado "O Vídeo na Sala de Aula". Outros autores citam
diversas experiências de sucesso com a utilização do vídeo no processo de ensino e aprendizagem,
apresentando em seus textos o benefício do recurso no ambiente da sala de aula (DAVEL;
VERGARA; GHADIRI, 2007).
Em outro eixo, o projeto de edificações é um dos elementos fundamentais do processo de
produção no setor da construção civil. É neste momento que são feitas as escolhas que vão
direcionar a obra: definições de material, custos, sistema construtivo, funcionalidade e
etc.(METÁLICA, 2016). Desta forma, é de fundamental importância a inserção deste tema no
processo de aprendizagem dos profissionais que desenvolverão esses projetos.

IV SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | II SECITEX
IV SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | II SECITEX

2939

Diversos fatores, aliados a outras dificuldades na elaboração de projetos, geram uma baixa
qualidade no produto final, que se estende ao canteiro de obras. Há várias dificuldades para a
melhoria na qualidade dos projetos. Segundo Baía (1998) alguns fatores são: carência de
procedimentos de controle da qualidade; ausência de representante da produção durante o processo
de projeto, pequena gama de materiais didáticos disponíveis e etc.
Alinhando os dois eixos (inserção dos vídeos no processo de ensino aprendizagem e
importância da elaboração de projetos de edificações), percebe-se que a utilização do recurso
multimídia no apoio ao desenvolvimento de projetos da construção civil contribui não apenas para o
aprendizado do aluno da área, mas para o aperfeiçoamento das técnicas de elaboração de projetos.
Desta forma, o objetivo deste projeto é promover e expandir o conhecimento em elaboração de
projetos de edificações através do uso de vídeos curtos, narrados e animados em flash ou imagens
obtidas do computador, de forma a atingir um público de estudantes e profissionais da área através
da divulgação e publicação do produto produzido nos meios digitais.
METODOLOGIA
A metodologia utilizada no desenvolvimento desse projeto tem por base a escolha de temas
relevantes na área de construção civil, por meio de aplicação de questionários a professores e alunos
da diretoria de Construção Civil do CNAT, de forma a se obter os assuntos que mais geram dúvidas
nos estudantes e profissionais que atuam na elaboração de projeto de edificações.
Após a seleção dos temas, o roteiro foi desenvolvido com intuito de projetar o conteúdo de
forma clara, resumida e ilustrada. Os vídeos foram gravados utilizando dois artifícios: por meio da
narração dos textos convertidos em gravação digital e com uso de animações desenhadas ou criadas
graficamente; e através de vídeos criados e editados a partir do ambiente de trabalho do Windows,
utilizando o software Bandicam. O tempo máximo de duração de cada vídeo foi de cinco minutos.
Os vídeos produzidos serão divulgados a partir do meio digital, em canais abertos (youtube,
fanpage, instagran e etc), criados em parceria com a equipe do NEPP DIACON (Núcleo de
Extensão e Prática Profissional da DIACON – CNAT).
RESULTADOS ESPERADOS
A execução deste projeto resultará em uma importante ferramenta didática de aprendizagem
que dará suporte aos profissionais da área; aos docentes, que podem fazer o uso do material em sala
de aula, e principalmente aos alunos que buscam o melhor entendimento em temas relevantes
relacionados à elaboração de projetos de edificações. Tendo em vista que os vídeos desenvolvidos
serão disponibilizados na internet, um grande número de pessoas também poderá visualiza-los e
usufruir do conteúdo oferecido.
Assim, espera-se que os frutos desse projeto contribuam para a expansão do conhecimento
relacionado aos temas envolvidos, servindo principalmente como material didático para os alunos e
profissionais da área.
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EDIFICANDO INSTITUIÇÕES SUSTENTÁVEIS
C. L. F. Bezerra1; M. C. R. de Oliveira2; M. M. F. L. de Brito3
1,2,3
IFRN – Campus Natal Central
ÁREA TEMÁTICA: Educação

RESUMO
De acordo com a Lei Nº 11.888, de 2008 são asseguradas às famílias de baixa renda assistência técnica
pública e gratuita para projeto e construção de habitações de interesse social. Destarte, o projeto
EDIFICANDO INSTITUIÇÕES SOCIAIS SUSTENTÁVEIS consiste na prática profissional do
ensino-aprendizagem técnico e tecnológico no âmbito comunidades carentes, com base em projetos
sustentáveis de revitalização/regularização técnica. Atualmente foram selecionadas Instituições
Sociais que possuem necessidades de melhorias em infraestrutura física e/ou registros/legalização em
órgãos competentes que litigiem projetos e serviços técnicos. Contudo, desde 2012 o Núcleo de
Extensão e Prática Profissional – NEPP DIACON - desempenha este tipo de trabalho, efetivando
projetos para Instituições como o Hospital Dr. Ruy Pereira e o Patronato da Medalha Milagrosa, por
exemplo. De posse dos projetos executivos concluídos, é elaborado o cronograma físico-financeiro e
o planejamento de implantação amparando também com campanhas comunitárias. Finalmente, com
base no trabalho desempenhado em 2016 e após a realização de análise das melhorias constatadas a
fim de melhor efetivação, poderá determinar, então, a quantidade de Instituições que serão
beneficiadas anualmente a datar do ano 2017. Logo, esse trabalho incorpora legitimamente as
atividades extencionistas, assim como disponibiliza oportunidades de alunos do curso técnico em
edificações e Tecnologia em construção de edifícios a terem prática laboral fundamentada no contato
direto com a comunidade.
PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade, Atividades Extensionistas, Responsabilidade Social, Construção Civil,
Gestão Integrada.

INTRODUÇÃO
Habitar, segundo o dicionário Aurélio, significa o ato de morar, residir e, sobretudo viver. A
moradia ou habitação, por sua vez, é o espaço onde o indivíduo deve praticar tal ação, abrigando-se
e protegendo-se das intempéries e de intrusos. Para isso, é imprescindível que o ser humano encontre
condições básicas nesse ambiente.
Para Inouye (2003), a infra-estrutura mínima capaz de proporcionar dignidade aos cidadãos
deve se fazer presente nas próprias residências, mas também em seu entorno, de maneira que, é
preciso levar em conta que a deficiência no setor de habitação não diz respeito apenas a falta de
moradia.
Tal questão engloba a integração do espaço onde as pessoas vivem e todas as condições
necessárias para se tenha uma vida decente, como, por exemplo, acesso a equipamentos de educação,
saúde, transporte coletivo, segurança, iluminação, salubridade, higiene pública, habitação, atividades
culturais e ligadas ao meio ambiente são alternativas que quando aplicadas relacionam o bem-estar
dos usuários ao meio urbano.
Oferecer condições básicas de vida a população é dever do Estado, isso porque se caracteriza
como um direito fundamental individual e social previsto na Constituição Federal brasileira.
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Diante desse contexto, o projeto de extensão “Edificando Instituições Sociais Sustentáveis”
idealizado em 2013 surge buscando intervir com planejamento, conscientização e apoio das partes
envolvidas.
A equipe atuante nesse projeto coincide com a equipe pertencente ao Núcleo de Extensão e
Prática Profissional da Diretoria de Construção Civil – NEPP DIACON - e desenvolve suas atividades
no campus Natal Central.
A concepção do projeto de extensão em comento se deu num cenário no qual se reconhece a
necessidade de elaboração de medidas educacionais que proporcionem o conhecimento profissional,
além de colaborar com a transformação da realidade social brasileira.
Isso porque, desde 1987, quando ocorreu o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das
Universidades Públicas Brasileiras, que a conceituação e a prática da Extensão vêm sendo discutida
e difundida no âmbito dos Institutos Federais e demais Instituições de Ensino Superior, como um dos
pilares do conhecimento profissional, e assim sendo, um processo educativo que articula o Ensino e
a Pesquisa de forma indissociável e que integra o saber acadêmico na solução de demandas reais da
sociedade, que suplementam e fundamentam a educação profissional e tecnológica (NOGUEIRA,
2001).
Ademais, a difusão da formação profissional constitui um desdobramento do saber acadêmico,
ao passo que, quando são desempenhadas atividades extencionistas, é possível ter experiências
prático-profissionais que agregam conhecimentos vivenciais uma vez que foram obtidos junto da
comunidade.
Dessa forma, a finalidade do projeto de extensão “Edificando Instituições Sociais
Sustentáveis” consiste em elaborar e implantar projetos executivos sustentáveis de regularização,
reforma e revitalização em instituições sociais que atendam idosos ou crianças e adolescentes
carentes, aplicando o conhecimento técnico nas comunidades periféricas e promovendo uma boa
alternativa de prática profissional para os alunos dos cursos de Edificações e Tecnologia em
Construção de Edifícios do IFRN.
Outrossim, a sua justificativa está na necessidade de estudar e implantar o desenvolvimento
urbano sustentável, pois se acredita que assim será possível a construção de uma sociedade em que
todos tenham acesso às condições básicas de vida.
Derradeiro, o que se pode compreender através da construção do projeto “Edificando
Instituições Sociais Sustentáveis” é idealização de alternativas para solucionar problema e
promover melhorias da realidade vivenciada nas instituições sociais beneficiadas.
METODOLOGIA
Seleção e triagem de Instituições Sociais
A seleção das Instituições sociais foi feita através de um estudo categorizador no que se refere
às necessidades de melhorias de cada Instituição, compreendendo melhorias do espaço físico, assim
como a necessidade de regulamentação em órgãos competentes, os quais litigiam projetos para
autenticar as adequações previstas por normas técnicas. A seleção contemplou também a falta de
amparo para a realização dos projetos necessitados por meio independente. Para a triagem foi
priorizado atendimento nas Instituições com maiores necessidades e disponibilidade para receber a
equipe e seus serviços técnicos.
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No que se refere às Instituições já beneficiadas, como o Hospital Dr. Ruy Pereira, por
exemplo, a procura se deu de modo autônomo por parte da Instituição.

Elaboração e implantação do projeto executivo
Com posse das demandas, dá-se início a elaboração dos projetos executivos que visam a
revitalização e/ou legalização das Instituições contempladas. Com os projetos executivos concluídos,
é elaborado um cronograma físico-financeiro e então, é realizado o planejamento para a implantação,
privilegiando as Instituições as suas maiores demandas com a implantação de campanhas
comunitárias, estimulando alunos e interessados do Campus Natal Central.
Acompanhamento e avaliação do projeto
Para o acompanhamento dos projetos executivos, são realizadas três reuniões mensais para
que a equipe fique imersa no trabalho como um todo, a partir de planejamentos e acompanhamento
geral das ações de execução do projeto de extensão. Cada reunião terá os temas discutidos registrados
devidamente em ata.
Nada obstante, a cada mês será confeccionado um relatório com o propósito de indicar as
ações realizadas e os resultados obtidos no mês vigente.
Os instrumentos utilizados para um efetivo acompanhamento dos projetos executivos são:
- Quadro Demonstrativo de Instituições Cadastradas e organizadas conforme o seu perfil e
suas necessidades;
- Relatórios Técnicos, contendo quadros demonstrativos de visitas as comunidades com
informações relacionadas ao desenvolvimento do projeto, bem como levantamento dos dados;
- Fichas Técnicas elaboradas para cada Instituição com detalhamento das demandas e dos
serviços prestados.
Desse modo, é alcançado o acompanhamento desejado para que se garanta a máxima
qualidade no que tange aos projetos realizados e, consequentemente, o melhor resultado possível, e
de maneira eficiente para que se possa atender a maior quantidade de Instituições e em tempo hábil
para que suas necessidades sejam atendidas de acordo com as urgências apresentadas primeiramente.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Diante do objetivo e metas propostas pelo projeto EDIFICANDO INSTITUIÇÕES SOCIAIS,
espera-se que, em média, mais dez estabelecimentos sejam beneficiados com os serviços técnicos do
Núcleo de Extensão e Prática Profissional – NEPP Diacon.
O Hospital Estadual Doutor Ruy Pereira dos Santos foi um dos imóveis que o projeto já
favoreceu. Essa Instituição pertencente ao governo estadual, entretanto, atende diretamente a
comunidade carente, sendo o único hospital dentro do estado do Rio Grande do Norte que realiza
cirurgias de amputação gratuitamente e que apresenta estrutura extremamente precária.
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O Centro Espírita Nosso Lar (que trabalha com evangelização e palestras sociais para
comunidades carentes) e o Patronato da Medalha Milagrosa (que atende crianças do Bairro Passo da
Pátria em Natal/RN, funcionando como creche escola) são também exemplos de espaços que foram
contemplados com os serviços do projeto de extensão, isso porque ao serem ambos notificados pelo
Ministério Público, por não possuírem o alvará de funcionamento, contaram com a atuação de
profissionais que elaboraram os projetos necessários, tornando-se aptos para exercerem seus trabalhos
e beneficiarem a sociedade em conformidade com a legislação.
Apesar dos resultados já vivenciados, a expectativa é de que o projeto continue implantando
serviços que contribuam com as instituições nas suas maiores demandas, através de campanhas
comunitárias, exposição do trabalho desenvolvido nas mídias sociais, de forma que a mobilização
seja interna e externa ao IFRN Campus Natal Central.
Atualmente, esse projeto está comprometido em colaborar com o Instituto Juvino Barreto (Lar
de Idosos em Natal) e Centro de Evangelização Irmãos Fraternos (atuante na evangelização de cerca
de 50 crianças e adolescentes da Zona Norte, além de palestras de orientação para comunidade).
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II ENCONTRO DA CONSCIÊNCIA NEGRA NEABI-IFRN-JC
A. K. R. Silva1; J. M. B. Bezerra2 e T. Matias-Ferreira, Jr.3
1,2,3
IFRN – Campus João Câmara
ÁREA TEMÁTICA: IV – Educação

RESUMO
O II Encontro da Consciência Negra NEABI-IFRN-JC promoveu um debate em torno da cultura afrobrasileira, a fim de promover ações afirmativas sobre a África, a Cultura Negra e a História do Negro
no Brasil, pautado na Lei nº 10.639/2003. Além disso, o II Encontro da Consciência Negra NEABIIFRN-JC articulou atividades relativas ao campo dos estudos afro-brasileiros, relações raciais e
história e cultura africana, tais como a palestra “A reconfiguração do Teatro de Mamulengos face à
ressignificação das personagens afrodescendentes na contemporaneidade”, ministrada pela Profª.
Mestra em Antropologia Zildalte Macêdo, professora efetiva de ArtesVisuais do IFRN – campus
Zona Norte; a apresentação do Teatro de Mamulengos de Heraldo Lins com um show sobre a
temática; a apresentação do “Corredor de Gênios”, espaço destinado à exposição de personalidades
afrodescendentes que são e/ou foram de extrema relevância para o cenário acadêmico, científico,
artístico e cultural; entre outras.
PALAVRAS-CHAVE: IFRN, campus João Câmara, NEABI, extensão, II Encontro da Consciência Negra NEABIIFRN-JC.

INTRODUÇÃO
O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do IFRN – campus João Câmara (NEABI-IFRNJC) visa fomentar pesquisas e debates a fim de promover ações afirmativas para a área do ensino, da
pesquisa e da extensão sobre África, Cultura Negra e História do Negro no Brasil, pautado na Lei nº
10.639/2003 e das questões Indígenas, Lei nº 11.645/2008, que normatiza a inclusão das temáticas
nas diferentes áreas de conhecimento e nas ações pedagógicas; tendo como função social contribuir
para o desenvolvimento socioeconômico da região do Mato Grande, assim como promover ações
para além dos muros da escola na perspectiva de que, efetivamente, conhecimento e informação
revertam-se em atitudes transformadoras; não somente para as comunidades indígenas e quilombolas
da região, mas também para a região do Mato Grande como um todo. Dentro desta perspectiva, o
NEABI-IFRN-JC realizou o II Encontro da Consciência Negra em 25 de novembro de 2015 com o
intuito de despertar a consciência da educação da convivência e respeito à diversidade e aos povos
afrodescendentes.
METODOLOGIA
A metodologia do projeto de extensão II Encontro da Consciência Negra NEABI-IFRN-JC aconteceu
de forma a promover um encontro de reflexão da comunidade interna (discentes, docentes e técnicos
administrativos) do campus João Câmara a fim de propagar a valorização e o reconhecimento da
cultura afro-brasileira e da diversidade da região do Mato Dentro e de nosso país como um todo.
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RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
O II Encontro da Consciência Negra NEABI-IFRN-JC proporcionou a oportunidade de alunos
conhecerem diversos elementos da cultura afro-brasileira que estão inseridos de forma direta em
nossa cultura, a exemplo o Teatro de Mamulengos que é muito característico do Brasil, mais
precisamente do estado de Pernambuco, tendo fortes contribuições africanas. Antes da apresentação
do show de mamulengos, o evento contou com a palestra da Profª. Mestra em Antropologia Zildalte
Ramos de Macêdo, professora efetiva de Artes Visuais do Instituto Federal de Educação, Ciência do
Rio Grande do Norte (IFRN), campus Zona Norte. Macêdo ministrou a palestra “A reconfiguração
do Teatro de Mamulengos face à ressignificação das personagens afrodescendentes na
contemporaneidade”, cujo principal objetivo era elucidar as modificações ocorridas no teatro de
mamulengos após a criação da lei 10.639/03. Nas figuras abaixo, é possível observar alguns
momentos do II Encontro da Consciência Negra do NEABI-IFRN-JC:

Figura 1: logo do II Encontro da Consciência Negara do NEABI-IFRN-JC em novembro/2015.

Figura 2: Teatro de Mamulengos realizado no II Encontro da Consciência Negara do NEABI-IFRN-JC
em novembro/2015.

Houve também a realização de uma palestra ministrada por Ana Paula de Lima Silva, aluna do curso
subsequente em Segurança do Trabalho e uma das colaboradoras do Núcleo de Estudos AfroIV SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | II SECITEX
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Brasileiros e Indígenas do IFRN – campus João Câmara (NEABI-IFRN-JC), que estuda a religião do
Candomblé e faz o acompanhamento dos terreiros em João Câmara. Silva esclareceu diversas
questões e curiosidades dos alunos a respeito do Candomblé. Além disso, como pode ser observado
nas figuras a seguir, ocorreu também a realização do “Corredor de Gênios”, espaço destinado à
exposição de personalidades afrodescendentes que são e/ou foram de extrema relevância para o
cenário acadêmico, científico, artístico e cultural:

Figura 3: “Corredor de Gênios” exposto no II Encontro da Consciência Negara do NEABI-IFRN-JC em
novembro/2015.

Figura 4: “Corredor de Gênios” exposto no II Encontro da Consciência Negara do NEABI-IFRN-JC em
novembro/2015.

Em suma, o objetivo deste trabalho é apresentar as ações realizadas no projeto de extensão II Encontro
da Consciência Negra NEABI-IFRN-JC ao divulgar uma ação de extrema relevância tanto para a
comunidade interna e externa do IFRN – campus João Câmara. Acreditamos que quanto mais se
trabalha para diminuir as diferenças sociais e culturais, mais contribuímos para uma sociedade sem
preconceitos, em que os cidadãos, acima de tudo, se enxerguem com respeito.
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REVIENEM 2016
T. R. Ferreira1; C. H. C. Costa2
1,2
IFRN – Campus Caicó
ÁREA TEMÁTICA: Educação

RESUMO
O ENEM tem a cada ano tem crescido em número de participantes e acabou se
transformando em uma importante ferramenta de seleção para cursos de nível superior. Em vista
disso os professores do IFRN Campus Caicó que lecionam disciplinas propedêuticas decidiram
fazer um projeto de revisão dos principais conteúdos com a participação de estudantes matriculados
na instituição e estudantes das escolas estaduais de Caicó e municípios vizinhos. Uma parte das
aulas acontece no Centro Educacional José Augusto a cada quinzena e são ministradas quatro aulas
diferentes por semana e outra parte das aulas (aulas de Filosofia) acontece no IFRN Campus Caicó
semanalmente. Espera-se atender pelo menos duzentas pessoas com o projeto.
PALAVRAS-CHAVE: ENEM, Aulões, Gratuitos, Extensão.

INTRODUÇÃO
O Exame Nacional do Ensino médio foi criado em 1998 e tem como principal objetivo avaliar o
desempenho escolar e acadêmico ao fim do ensino médio. A partir de 2009 o exame ganhou mais
importância pelo fato de selecionar estudantes para faculdades, universidades e escolas técnicas da
rede federal, induzindo uma reestruturação dos currículos do Ensino Médio. A nota obtida passou a
ser utilizada como um dos critérios de seleção dos alunos que concorrem às bolsas do PROUNI
(Programa Universidade para Todos), Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e Ciência sem
Fronteiras. (UOL, 2013). Segundo o INEP (2016), a Edição de 2016 registrou 9.276.328 inscritos.
Esse quantitativo é o segundo maior da série histórica do exame, em 2014, quando foram
registradas 9.490.952 inscrições.
O ENEM se tornou uma etapa obrigatória ao final do ensino médio para que os alunos possam
concorrer por vagas em universidades públicas ou outros programas governamentais e percebe-se
que a cada ano a nota de corte dos cursos tende a se tornar mais elevada exigindo uma preparação
maior dos alunos que prestam o exame. Muitos alunos de escolas públicas da região não possuem
condições financeiras para pagar um curso preparatório de revisão de conteúdos do ensino médio e
acabam não tendo a oportunidade de revisar conceitos, tirar dúvidas ou mesmo vendo certos temas
que não são trabalhados na escola regular devido a pouca quantidade de aulas. Os alunos de 4° ano
do IFRN tem no projeto a oportunidade de revisar conceitos e acesso a novas oportunidade de
aprendizado. Os professores do IFRN Campus Caicó acreditam que a realização do projeto
REVIENEM 2016 pode fazer a diferença nos estudos dos alunos de ensino médio de alunos da
própria instituição e principalmente de outras escolas, fortalecendo o aspecto da extensão e contato
com a comunidade, além de promover um ambiente de troca de conhecimento e aprendizado que
pode refletir em melhores resultados alcançados pelos alunos beneficiados pelo projeto. Ao realizar
as aulas no Centro Educacional José Augusto, que fica próximo ao centro da cidade, espera-se
eliminar a problemática encontrada nos anos anteriores: a distância do IFRN com a comunidade.
Diversificando e colocando parte das aulas no IFRN Campus Caicó, podemos também diversificar o
público e atender mais pessoas.
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O projeto de caráter multidisciplinar tem como objetivo abordar conteúdos vistos durante o ensino
médio e propiciar aos alunos do município de Caicó e cidades vizinhas um auxílio em seus estudos
preparatórios para o ENEM 2016.
METODOLOGIA
A primeira etapa do projeto consiste na seleção dos alunos voluntários, que devem se inscrever por
e-mail informando o nome completo e o motivo pelo qual pretendem participar do projeto.
Concomitantemente com a divulgação nas rádios de Caicó, serão realizadas as inscrições na semana
que antecede o início das aulas. Para se inscrever, o participante deve comparecer ao IFRN Campus
Caicó para preenchimento da ficha cadastral (nome, telefones de contato, e-mail e escola onde
estuda/estudou) e doação de um quilograma de alimento que será doado a instituições carentes. As
aulas serão ministradas em calendário previamente divulgado, havendo quatro aulas de matérias
diferentes ocorrendo na semana. As aulas ocorrerão quinzenalmente às terças e quintas, das 19h às
22h, no auditório do Centro Educacional José Augusto (CEJA). Por limitação do auditório, estão
previstas 150 vagas, sendo 40 exclusivas para alunos do CEJA, mas 50 ficarão na espera por
experiência de projetos anteriores, pois há sempre desistências. Para as aulas que ocorrem no IFRN
Campus Caicó, por limitação da sala de aula, estão previstas 50 vagas, nenhuma exclusiva. Como
regra, cada participante terá o direito de faltar apenas duas aulas por mês. Caso ultrapasse esse
limite, terá que doar novo quilograma de alimento ou apresentar justificativa da ausência. Essa
medida servirá para inibir o desperdício de material didático impresso. Os alimentos arrecadados
serão doados para as instituições: Casa do Estudante, Fazenda Esperança (Recuperação de
Dependentes Químicos), Asilo de Idosos e Grupo Reviver (Tratamento de Câncer). Durante a
execução e ao fim do projeto será aplicado um questionário de avaliação do projeto que será
respondido pelos alunos participantes do projeto; Durante a execução e ao fim do projeto serão
elaborados relatórios do projeto a ser registrados no SUAP.

RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Espera-se que o projeto tenha um impacto positivo na preparação dos alunos para o ENEM. Esperase também que os alunos nos deem o retorno sobre seus resultados para que possamos divulgar para
a comunidade através da página oficial do IFRN Campus Caicó e redes sociais.
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1ª Semana da Matemática do IFRN

1,2

Rafael Thé Bonifácio de Andrade1; Kaline Souza dos Santos2
IFRN – Campus São Paulo do Potengi; 1 IFRN – Campus Ceará-Mirim
ÁREA TEMÁTICA: Educação

RESUMO
No período de 08 a 10 de dezembro de 2015, foi realizado no IFRN – Campus São Paulo do Potengi,
a 1ª Semana da Matemática do IFRN. Esse evento contou com palestras, minicursos, oficinas,
exposições e campeonatos que envolvessem a matemática de uma forma diferente do tradicionalismo
trabalhado em sala de aula. O público-alvo foi composto por alunos e professores do IFRN, bem
como da comunidade local e da região do Potengi. Contamos com autores de renome nacional,
professores do IFRN, UFRN, UERN e de instituições locais de ensino (público e privado) para ofertar
todas as atividades realizadas pela Semat. Esperava-se que os participantes do evento pudessem
compreender que a matemática não é só uma disciplina de sala de aula, obrigatória para sua grade
curricular; e sim algo muito maior, presente em todos os momentos de nossa vida e de nossa história,
que pode ser explorado de várias maneiras e que vai se inserir de modos que os mesmos nunca
imaginaram no futuro deles. Observou-se, por fim, que os participantes se mostraram bastante
empolgados com o evento, bem como com a matemática, alguns até mesmo querendo seguir o ofício
de educador na área, o que nos gratificou imensamente, pois (orgulhosamente) foi além dos nossos
objetivos iniciais.
PALAVRAS-CHAVE: Semat.

INTRODUÇÃO
A Matemática sempre foi vista como a grande vilã dos setores educacionais. Problemas de base,
abstração, raciocínio lógico, deduções e falta de objetividade sempre foram desafios relacionados ao
aprendizado da matemática. Em especial, no nosso campus em questão (São Paulo do Potengi), era
visível o descaso com o qual nossos alunos haviam passado nos anos anteriores, como falta de
professores e, quando tinha, eram mal preparados. Para tentar sanar essas dificuldades, resolvemos
promover um evento que focasse na matemática. Ao pesquisarmos a fundo, descobrimos que o IFRN
nunca havia promovido uma Semana da Matemática em toda sua história de funcionamento.
Decidimos então encabeçar a 1ª SeMat.
METODOLOGIA
Convidamos professores e autores de renome local e nacional para fortalecer a 1ª Semana da
Matemática. Para nossa surpresa, a adesão foi de três a quatro vezes maior do que esperávamos.
Diante dos nomes, áreas de atuação e projetos de cada profissional, montamos uma programação
diversificada, afim de contemplar as principais dificuldades dos alunos, e instiga-los a querer
melhorar, gostar da matemática e tentar suprir suas necessidades com a disciplina. Os participantes
do evento contaram com palestras de doutores em matemática como o professor Luiz Roberto Dante,
Léo Akyo e Ednaldo Pereira; minicursos e oficinas ministrados por professores do IFRN, UFRN,
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UERN e da rede local de ensino, sendo ela pública e privada; houveram exposições orais e de banners
de alunos do PIBID da UFRN (Natal), UERN (Patu) e IFRN (Santa Cruz); e os alunos também
puderam se desafiar e se divertir com campeonatos de xadrez e de Torre de Hanói.

RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Os resultados do evento foram além dos esperados. A princípio, pela quantidade de inscritos, pois
esperávamos cerca de 300 participantes e contamos (nos 3 dias) com cerca de 700 participantes, entre
professores, alunos e gestores. Poderíamos ter alcançado os 1000 participantes, o que começou a nos
preocupar no que diz respeito a espaços e infraestrutura, porém esse número não foi alcançado por
ser final de ano letivo e muitas escolas estarem em época de provas finais. Com certeza a região do
Potengi foi muito bem presenteada com esse evento, e com a ida de um campus do IFRN para a região
com a menor renda per capita do estado. O evento foi realizado com baixíssimos custos e arrecadação
de patrocínios, trazendo um minúsculo impacto financeiro para o orçamento do campus. Por fim, o
cunho social, quando doamos cerca de 330 kg de alimentos para instituições de caridade. Alimentos
esses arrecadados no ato do credenciamento do evento.
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PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA O ENEM – PROENEM 2016
J. J. dos Santos1
IFRN – Campus João Câmara
ÁREA TEMÁTICA: Educação
1

RESUMO

O PROENEM é um curso de capacitação presencial, com carga-horária total de 100 horas, com o
objetivo de capacitar e fortalecer os conhecimentos dos alunos, comunidade interna e externa do
IFRN da Região do Mato Grande, nos conteúdos exigidos pelo ENEM para o programa de acesso
ao Ensino Superior (SISU). Esse curso será realizado pelos professores do IFRN e/ou convidados.
O processo metodológico inclui cinco ações distintas: Matrícula, bloco de aulas, elaboração de
módulos didáticos, simulado online e oficina de redação. Dessa forma, espera-se contribuir para
uma melhoria no aprendizado do aluno, de modo que, haja aumento nos índices de acesso dos
alunos das escolas públicas da Região do Mato Grande às Instituições de Ensino Superior, bem
como, reforçar a democratização do acesso à cultura e à educação superior. Fruto de edições
anteriores desse projeto foi desenvolvida uma ferramenta educacional interativa denominada
IFquestion1; também foram realizadas aulas conjuntas2.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Superior, Enem, Proenem, Escolas públicas.

INTRODUÇÃO

Visando contribuir para uma melhor preparação dos alunos que almejam participar e serem
aprovados no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) / Campus João Câmara, por meio do Programa de
Capacitação para o Enem, PROENEM, inicia suas atividades no período de julho a outubro de
2013.
A Lei e Diretrizes Bases da Educação (LDB), nº 9.394/96, art. 22 afirma que: “a educação
básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável
para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos
posteriores”. Assim, espera-se que os alunos do ensino médio, última etapa da educação básica,
tornem-se autônomos no processo de ensino e aprendizagem, bem como, assumam uma postura
ativa e reflexiva no meio em que vivem, contribuindo para a melhoria da sociedade.

1

Esta ferramenta permite os alunos matriculados no PROENEM acessarem questões e gabaritos das provas
anteriores do Enem e questões cadastradas pelos professores, bem como, produzir seus próprios simulados (provas), por
assunto ou disciplina.
2

Aula conjunta, nesse contexto, é concebida como uma aula, onde dois docentes dce disciplinas diferentes
trabalham uma mesma temática.
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João Câmara é um dos dozes munícipios da Região do Mato Grande. A mesma é referência
nessa região como centros comerciais e prestações de serviços. Segundo IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística) o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) da cidade em relação a
educação é 0,484. Assim, vemos que o desenvolvimento educacional nos níveis fundamental, médio
e superior está muito aquém do esperado, pois o mesmo está mais próximo de zero do que de um.
Portanto, pelos autos parece razoável classificar que a educação da região não é satisfatória. Desta
forma, pensando em contribuir para uma possível melhora no desenvolvimento educacional do
povo camarense e da região do Mato Grande, estamos desenvolvendo o Programa de Capacitação
para o Enem – PROENEM 2016 para os alunos concluintes do Ensino Médio das escolas públicas
estaduais e os alunos concluintes do IFRN/JC da cidade de João Câmara e municípios vizinhos.
Este projeto tem por objetivo capacitar e fortalecer os conhecimentos dos alunos nos conhecimentos
exigidos pelo ENEM para o programa de acesso ao Ensino Superior (SISU).
As metas a serem executadas por este projeto são: divulgação de edital para o PROENEM,
elaboração de apostilas para os alunos, blocos de aulas, realização de simulados, oficinas de
redação, inserção de monitores dos cursos de graduação de física e apresentação do projeto em
algum evento de educação.

METODOLOGIA

O PROENEM tem como proposta pedagógica norteadora a organização de aulas
complementares e presenciais, onde serão trabalhadas as 120 habilidades através de questões
temáticas de forma transdisciplinar, problematizando os conteúdos exigidos pelo ENEM. O
processo metodológico inclui cinco ações distintas: 1. Matrícula: A matrícula do PROENEM estará
aberta aos alunos que tenham cursado o ensino médio ou que estejam matriculados no último ano
do ensino médio, exclusivamente em escola da rede pública de ensino. Serão ofertadas 120 vagas.
Sendo 60 vagas para alunos do IFRN e 60 vagas para alunos externos. 2. Blocos de Aulas (100
horas): As aulas serão ministradas pelos professores do IFRN e/ou convidados, durante cinco meses
com aulas semanais, no período noturno. As aulas compreendem as disciplinas de Biologia, Física,
Química, Matemática, História, Português e Geografia, com 60 minutos de cada. 3. Elaboração de
módulos didáticos: Concomitantemente as aulas, serão produzidos materiais didáticos (impresso
e/ou online) nas áreas de conhecimento do ENEM. 4. Simulado (4horas): Prova destinada à auto
avaliação dos alunos 5. Oficina de Redação (4 horas): Produção de redação pelo aluno, orientada e
avaliada por um Professor de Português.

RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS

Espera-se contribuir para uma melhoria no aprendizado dos discentes, de modo que, haja
aumento nos índices que regulam o acesso dos alunos das escolas públicas da Região do Mato
Grande nas universidades, bem como, reforçar a democratização da promoção à cultura e à
educação superior. Desde o início das atividades verificou-se que os estudantes da comunidade
externa têm grande participação no projeto quando comparado com os alunos do instituto.
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Diante disso, o ingresso dos alunos no ensino superior, suscitará uma população mais
qualificada promovendo o desenvolvimento social e econômico da região.
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NEPP Diacon
F. E. S. OLIVEIRA1; I. B. B. G. MEDEIROS4; M. C. R. O. LIMA2 e T.A. G. SIMAS3
1,2,3,4
IFRN – Natal Central;
ÁREA TEMÁTICA: Educação

RESUMO
Esse artigo visa apresentar a estrutura, funcionalidade e desenvolvimento de práticas do NEPP
Diacon – Núcleo de Extensão e Prática Profissional – vinculado à Diretoria acadêmica de Construção
Civil – DIACON – do IFRN, atuante no campus Natal Central, desde 2009. O NEPP Diacon, além
de proporcionar a prática profissional para os alunos dos cursos Técnicos em Edificações e em
Estradas, e Tecnologia em Construção de Edifícios, também oferece serviços técnicos na área de
arquitetura e engenharia civil, à comunidade carente, instituições filantrópicas, além de servidores e
alunos do Instituto, sem finalidade lucrativa. Os alunos atuantes nesse núcleo desenvolvem atividades
relativas à sua formação técnica utilizando softwares como o AutoCAD e o Revit Architecture.

PALAVRAS-CHAVE: IFRN, NEPP, Prática Profissional, Construção Civil

INTRODUÇÃO
O Núcleo de Extensão e Prática Profissional é vinculado à DIACON, do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, no Campus Natal Central. Surgiu como
uma nova alternativa de prática profissional para os alunos do curso de Edificações do Campus NatalCentral (CNAT) do IFRN, associada à defasada disponibilidade de órgãos que ofereçam serviços
técnicos gratuitos à comunidade socialmente carente.
O Projeto Político Pedagógico do núcleo é pautado em um dos objetivos primordiais da
instituição: “desenvolver atividades de extensão articuladas com o mundo do trabalho e com os
segmentos sociais, enfatizando o desenvolvimento, a produção, a difusão e a socialização de
conhecimentos culturais, científicos e tecnológicos”. Antes de 2009, já se ouvia falar a respeito do
NEPP, a partir de docentes da época que iniciaram esse projeto, realizando atendimentos às pessoas
de baixa renda. A partir de 2009, o Núcleo passou a disponibilizar para comunidades carentes e
instituições filantrópicas, mediante a criação de um espaço ou escritório, serviços técnicos na área de
construção civil, promovendo, ao mesmo tempo, uma prática profissional de qualidade aos alunos do
curso técnico em edificações e tecnologia em construção de edifícios. Desde então, contabilizou-se o
atendimento gratuito a mais de 200 famílias carentes com projetos e consultoria técnica na área de
construção predial, além disso, foram beneficiados mais de 40 alunos, através da prática e do exercício
da construção civil.
O NEPP foi reconhecido pela publicação na Revista Diálogos da Extensão, no artigo de
Oliveira (2015), o qual apresenta a estrutura inicial do núcleo, destacando suas principais atividades
e metodologia de funcionamento. No ano de 2015, a Diacon, ampliou a infraestrutura e a equipe de
orientadores e estagiários envolvidos, montando uma estrutura de escritório modelo capaz de atender
mais de 24 alunos ao mesmo tempo e, assim, também ampliando o atendimento e a disponibilidade
de serviços técnicos prestados à comunidade interna e externa. No último semestre de 2016, o NEPP
Diacon, recebeu, em média, 40 processos semestrais e sua equipe conta com 35 alunos e cerca de 10
professores auxiliando na orientação técnica.
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Diante do exposto, apresentamos a proposta de como este Núcleo seja instituído oficialmente
e ainda, melhor estruturado, viabilizando, assim, a ampliação do atendimento às comunidades
carentes e instituições filantrópicas, bem como da oportunidade dos alunos da Diretoria de
Construção Civil de aplicar os conhecimentos técnicos adquiridos no meio acadêmico.
METODOLOGIA
O NEPP DIACON funciona atualmente com a estrutura apresentada a seguir:

NEPP DIACON

DIRETORIA
ADMINISTRATIVA

DIRETORIA
EXECUTIVA

MARKETING

GERÊNCIA
OPERACIONAL

GERÊNCIA DE
PROJETOS E
PRODUÇÃO

NEPP ESTRADAS

A metodologia utilizada tem por base o próprio exercício da prática profissional com a
orientação dos professores para a elaboração de trabalhos técnicos que atendam, principalmente, às
comunidades carentes e instituições filantrópicas, seguindo as etapas apresentadas a seguir:
1ª etapa - Cadastro de pessoas e/ou instituições pertencente à comunidade que demandem de
consultoria ou projetos técnicos, onde o solicitante irá até o local adequado (NEPP Diacon, IFRN
– CNAT), requerer qual serviço irá precisar, informando nome, nome do proprietário do local que
será beneficiado pelo serviço, CPF e/ou RG, endereço e renda;
2ª etapa - Planejamento e realização de visitas técnicas para a coleta de dados necessários ao
desenvolvimento dos projetos – Bimestralmente, é feito um levantamento dos cadastros
realizados, a fim de planejar as visitas técnicas, de acordo com a disponibilidade dos professores,
e é feita a solicitação ao setor de transporte, para que haja a locomoção até o local;
3ª etapa – Desenvolvimento de projetos ou levantamentos técnicos – Após a realização da visita
técnica, se inicia o desenvolvimento do projeto através de ferramentas digitais, como os softwares:
AutoCAD e o Revit Architecture, ambos da autodesk.
4ª etapa - Entrega de Projetos e/ou levantamentos técnicos realizados.
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RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Inicialmente, foi feita a seleção dos alunos bolsistas e voluntários para participar da equipe
técnica. O Núcleo já dispõe de uma equipe composta por mais de 35 alunos, dentre os cursos Técnicos
em Edificações e Estradas e Tecnologia em Construção de Edifícios, 5 professores orientadores, 2
professores gerentes e 2 professoras coordenadoras. No entanto, há a possibilidade de se realizar
novos processos seletivos para selecionar os alunos a serem contemplados com bolsas de extensão.
No primeiro semestre de 2016 foram realizadas mais de 60 visitas técnicas para atender a mais
de 70 processos cadastrados para realização de levantamentos e projetos arquitetônicos, projetos de
regularização fundiária, projetos de Instalações Prediais, relatórios técnicos, dentre outros, conforme
apresentados na tabela apresentada a seguir:

QUANTITATIVO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO NEPP - ANDAMENTO
USUCAPIÃO

DESMEMBRAMENTO

ARQUITETÔNICO

PROJETO DE
INSTALAÇÕES

ORÇAMENTOS

DEMAIS
DEMANDAS

2015.1

5

-

5

3

-

-

2015.2

7

2

6

4

2

2

2016.1

11

1

11

10

TOTAL

3
72

O período indicado na tabela corresponde a data de quando o cadastro foi feito, pois, devido
a grande demanda e dificuldades de deslocamento junto ao setor de transporte para realização das
visitas técnicas, o andamento foi prejudicado.
A estrutura organizacional do Núcleo encontra-se em constante evolução, devendo sofrer
ainda ajustes para melhorias da prática profissional e ainda, da qualidade dos serviços técnicos
disponibilizados, esperando-se ter um Núcleo cada vez mais maduro e próspero, com atendimento
expressivo e de alto valor agregado tanto à sua equipe técnica quanto às pessoas beneficiadas.
Este Núcleo está prestes a se consolidar através do fomento de suas atividades, sendo assim,
as experiências e os resultados obtidos divulgados através de mídias sociais, stand de exposição na
Expotec, apresentações em seminários de extensão e encontros acadêmicos como este Simpósio.
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DESENVOLVENDO HABILIDADES LINGUÍSTICAS NA REGIÃO
DO SERIDÓ
D. B. C. CABRAL1; K. J. C. dos SANTOS2; R. L. da SILVA JÚNIOR3
1, 2, 3

IFRN – Campus Parelhas/PAAS

ÁREA TEMÁTICA: Educação

RESUMO
O projeto de extensão "Desenvolvendo habilidades linguísticas na região do Seridó"
pretende desenvolver ações pedagógicas voltadas para a formação linguística dos alunos da
rede pública do município de Parelhas, RN, com o objetivo de desenvolver competências e
habilidades no processo de leitura, interpretação e produção textual. O projeto será
desenvolvido em encontros semanais, com aulas expositivas e aplicação de atividades,
leituras e produções de texto, num total de 26 encontros, contando, ainda, com o apoio de
alunos bolsistas. Ao final do projeto, pretende-se observar o resultado da atuação dos
participantes do projeto nos processos seletivos para acesso ao IFRN.
PALAVRAS-CHAVE: Habilidades linguísticas; PROITEC; Leitura, escrita e produção.

INTRODUÇÃO

Quando se fala em leitura e produção textual logo se percebe o grande índice de
resistência, em especial pelos alunos da educação básica, isso porque se trata de uma tarefa
que exige concentração, vontade, dedicação, esforço e, principalmente, persistência na
busca do conhecimento. Vale salientar que o ato de ler não se resume a decodificação de
letras ou palavras. Assim como, a produção textual não se trata de um emaranhado de
palavras descontextualizadas. Assim, ambos os processos (de leitura e de escrita) visam à
construção de sentidos.
Escrever e ler são duas habilidades diferentes, mas que devem ser conduzidas
paralelamente. Entretanto, é mais comum observar uma maior ênfase ao processo de
escrita do que de leitura, isso porque, no contexto escolar, é mais fácil o professor avaliar
um aluno a partir de seus erros e acertos numa produção escrita; o que se torna inviável
quando um aluno lê.
Diante disso, o objetivo principal desse projeto é desenvolver a discussão de
tópicos linguísticos, mais precisamente questões de leitura, produção e interpretação
textual, com alunos do ensino fundamental da rede pública do município de Parelhas, com
foco nos processos de seleção para ingresso no IFRN.
A fim de alcançar tal objetivo, traçamos as seguintes metas a serem seguidas:
 Visitar as escolas para divulgação do projeto;
 Inscrever os alunos no projeto;
 Realizar aulas expositivas e dialogadas e promover atividades de leitura,
produção e interpretação textual;
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 Ler, analisar e refletir acerca de conceitos básicos da morfologia, sintaxe e
semântica;
 Suscitar debates acerca de diversas temáticas, visando à leitura, à construção de
sentidos, à produção e à interpretação de textos;
 Aplicar avaliação diagnóstica, atentando para o nível dos alunos;
 Realizar simulados de leitura e interpretação textual e trabalhar a produção de
textos com base em temáticas diversas.
Entendemos, com isso, que a educação deve dar atenção ao desenvolvimento de
estratégias que possam associar os tipos de conhecimentos (linguístico, enciclopédico,
interacionista), com o objetivo de formar alunos capazes de usar adequadamente a língua
materna em suas modalidades oral e escrita, bem como refletirem criticamente acerca do
que leem e escrevem.
Para tanto, a escola atua como espaço privilegiado, uma vez que promove o contato
com a leitura, a produção e a análise de textos diversos. Contudo, habilitar-se como leitor e
escritor não depende apenas das oportunidades de acesso a livros ou textos, mas está sim,
relacionado à qualidade das interações com aquele que intermedia os encontros com esses
materiais, bem como, com as situações em que esses processos acontecem. Assim, faz-se
necessário que o professor e a escola estejam preparados para o desenvolvimento de
habilidades como leitura, escrita e análise textual, para que o aluno possa encontrar, nesse
ambiente, terreno fértil para suas práticas linguísticas.
Assim, o projeto se faz necessário, pois a partir dele os participantes serão
estimulados à leitura, à escrita e à interpretação de uma diversidade de textos, em
diferentes situações comunicativas, almejando, com isso, a oportunidade destes alunos
obterem resultados satisfatórios nos processos seletivos para acesso ao IFRN.

METODOLOGIA

As atividades do projeto de extensão serão divididas entre aulas expositivas e
dialogadas, leitura, produção e interpretação de textos, havendo, ainda, organização de
grupos de estudo com apoio dos alunos bolsistas, visando dirimir possíveis dúvidas.

RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS

A proposta visa envolver os alunos no aperfeiçoamento das competências
linguísticas. Para tanto, serão avaliados os avanços apresentados por estes no que tange os
processos de leitura, escrita e interpretação textual, tendo como base avaliação diagnóstica,
entrevistas, atividades em sala, situações de manifestação da oralidade, debates, produções
textuais, realização de simulados, bem como resultados de processos seletivos como o
PROITEC.
Espera-se com esse projeto que os alunos participantes possam suscitar novas
reflexões sobre a linguagem a partir de um olhar analítico, bem como aprimorem suas
habilidades e competências em leitura e produção de textos, em especial, visando os
processos seletivos de acesso ao IFRN.
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A fim de fazer uma avaliação diagnóstica durante o processo, solicitamos aos
alunos participantes do curso de extensão que respondessem a um questionário préelaborado que resultou nos seguintes gráficos:

Diante dos gráficos expostos, podemos observar que o projeto tem cumprido sua
função que é a de desenvolver ações pedagógicas visando à formação das práticas
linguísticas de alunos da rede pública do município de Parelhas, RN, atentando, em
especial, para o aprimoramento das competências e habilidades no processo de leitura,
interpretação e produção textual.
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FORMAÇÃO DE ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO
NICÁCIO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM/RN: UMA PERSPECTIVA
INTERDISCIPLINAR
Angela Beatriz Cacho de Almeida; Dennis Gabriel Cruz da Silva; Mayara Deise Nicácio da Silva;
Videanny Videnov Alves dos Santos; Leandro Silva Costa
IFRN – Campus Ceará-Mirim;
ÁREA TEMÁTICA: IV - Educação

RESUMO
O município de Ceará-Mirim/RN apresenta uma população de 72.878 habitantes distribuídos numa
área territorial de 740 km². Dentro desse contexto, desenvolvemos um projeto de formação da
comunidade da escola municipal Professor Alberto Nicácio. Neste, cinco etapas foram planejadas e
executadas: I) determinação do perfil discente e da comunidade escolar, cujos resultados nos
mostraram a importância e necessidade do desenvolvimento deste projeto; II) estímulo e
sensibilização da comunidade escolar, onde a partir de um evento organizado os alunos passaram a
perceber a educação como um agente social de transformação mais próximo de suas realidades; III)
planejamento escolar integrado, contendo propostas de atividades construídas a partir do
levantamento das demandas dos alunos; IV) Desenvolvimento dos projetos e atividades escolares,
com a organização de dois grandes eventos, a oferta de seis oficinas didáticas e a execução de um
projeto de pesquisa científica na escola; V) Avaliação da ferramenta educacional, realizada a partir
da aplicação de questionários e entrevistas que mostraram que os alunos sentem-se mais engajados
na dinâmica escolar, e da avaliação das notas escolares dos alunos do 6º ano, que mostrou uma
significativa melhora no rendimento dos alunos, após a execução do projeto. Por fim, ansiamos que
esse projeto possa ser replicado em outros ambientes escolares e que venha propiciar melhorias na
qualidade de ensino de escolas públicas.
PALAVRAS-CHAVE: Ceará-Mirim, gestão escolar, Alberto Nicácio.

INTRODUÇÃO
Inúmeras pesquisas indicam que o modelo escolar atual não atende as demandas dos
estudantes, fazendo com que estes muitas vezes expressem suas dificuldades em estabelecer uma
relação entre suas vidas e os conteúdos curriculares (ARANHA, 2009; CAVALIERE, 2002;
ESTEVE, 2004).
Essa realidade também é encontrada no município de Ceará-Mirim/RN, localizado na região
metropolitana do Rio Grande do Norte, que apesar de contar com um sistema educacional numeroso,
uma grande parte das escolas não permite o exercício de uma boa qualidade do ensino, o que pode
ser comprovado nos recentes resultados do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica)
divulgados pelo Ministério da Educação (MEC). Portanto, diante desse cenário, é urgente e necessário
o desenvolvimento de propostas que busquem uma mudança nesse quadro de ensino, permitindo uma
escola mais eficiente e democrática que atendam às necessidades dos jovens estudantes, preparandoos de forma adequada para a nossa sociedade.
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METODOLOGIA
O projeto em questão, iniciado em setembro/2015, foi planejado para ocorrer na própria escola,
buscando viver e compreender a realidade da comunidade. Cinco etapas foram executadas, como
pode ser observado na figura 1.

Figura 1. Etapas de desenvolvimento do projeto de formação da comunidade escolar.
Como forma de atender e cumprir as metas estabelecidas, encontros semanais foram
realizados, com atividades para a comunidade docente e discente. Para cada etapa, uma série de
ferramentas foram aplicadas, como seminários, oficinas, aplicação de questionários e entrevistas,
observação. como atividades estabelecidas, podemos destacar a identificação de recursos disponíveis
na escola, identificação de problemas educacionais, análise do perfil docente, análise do perfil
discente, estimulo de produção audiovisual pelos discentes e docentes, organização de evento escolar,
evantamento das demandas discentes, produção coletiva do planejamento para 2016.1, execução de
projetos escolares e de pesquisa e análise de rendimento discente.
RESULTADOS ALCANÇADOS
A partir da execução das atividades previstas nas etapas do projeto foi organizado pelo corpo
gestor e docente da escola um planejamento que contemplou uma série de demandas trazidas pelos
alunos, como projetos culturais, científicos, atividades extracurriculares dentre outros. Em 2016 a
escola já organizou dois eventos internos (Combate ao mosquito Aedes e São João Cultural) com a
participação de toda a comunidade, incluindo familiares e moradores do bairro (figura 02), ofertou
seis oficinas didáticas que atendeu a todos os alunos da escola, com temáticas diversificadas (Meio
ambiente, jogos matemáticos, poesia e cordel, arte circense, show de química e metodologia
científica) (figura 3) e a participação, com apresentação de projetos, em eventos organizados pela
prefeitura e secretaria de educação. Vale destacar a apresentação pesquisa científica na I FEREC –
Feira Regional de Ciências, Tecnologia e Cultura da 5ª DIRED (Figura 04).
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Figura 2 – Atividades culturais organizadas pela comunidade escolar. Combate ao mosquito
Aedes, à esquerda, e São João Cultural, à direita.
O rendimento dos alunos foi avaliado e observamos uma significativa melhora de rendimento
nas disciplinas de ciências e português, tendo as médias destas disciplinas aumentado de 50,8 para
62,2 e de 57,8 para 71,9, respectivamente, quando comparados os anos de 2015 e 2016.

Figura 3- Ciclo de oficinas ofertadas ao corpo discente da escola. Em destaque, oficinas de
metodologia científica.

Figura 4- Apresentação de trabalho científico, por alunos e professores da escola Alberto
Nicácio, na I FEREC – Feira Regional de Ciências, Tecnologia e Cultura da 5ª DIRED.
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TECENDO LUGARES, CORES E TRAJETOS: UM OLHAR SOBRE O
PROJETO DE EXTENSÃO MILHERES MIL COSTUREIRO NO
CAMPUS PAU DOS FERROS/IFRN
Aline Santos Oliveira1; Dulcinária Tamyres Alves2
1,2
IFRN – Campus Pau dos Ferros
ÁREA TEMÁTICA: (Educação)

RESUMO
O Programa Nacional Mulheres Mil foi instituído pela portaria MEC nº 1.015, de 21 de julho
de 2011, publicada no Diário Oficial da União, em 26 de julho de 2011. Desenhado a partir
da observância das diretrizes do governo brasileiro em torno da redução da desigualdade
social e econômica de populações marginalizadas e do compromisso do país com a defesa
da igualdade de gênero, o curso de Costureiro, no âmbito do IFRN, Campus Pau dos Ferros,
custeado pela Pró-Reitoria de Extensão e Diretoria de Gestão de Atividades Estudantis, tem
como público alvo trinta mulheres assistidas por três Centros de Referência de Assistência
Social sob administração da Secretaria de Desenvolvimento Social da cidade supracitada.
Em consonância com o delineamento do Programa Mulheres Mil, nossa proposta se
apresenta como espaço de compromisso social, político e educacional com o público
feminino do entorno da cidade de Pau dos Ferros/RN, a qual apresenta como uma das
principais atividades econômicas a área de serviços. Assim, acreditamos, por via da
formação do curso FIC Costureiro Mulheres Mil, no período de cinco meses, efetivar um
plano composto por movimentos sistemáticos de formação profissional, de acesso e
permanência no processo de escolaridade que transpassarão todo o processo de
empoderamento social, econômico, cultural e político no intuito de contribuir para o
protagonismo das cursistas nos diversos espaços e trajetórias pautando-se numa metodologia
dialógica e acolhedora de trajetos.

PALAVRAS-CHAVE: Gênero, Educação, Formação Profissional, Empoderamento social,
econômico e político.

INTRODUÇÃO

O Programa Mulheres Mil, enquanto programa institucionalizado no âmbito do
Instituto Federal do Rio Grande do Norte, surge como uma possibilidade de aliar a educação
ao trabalho, visando à diminuição de problemas sociais em comunidades de baixo índice de
desenvolvimento humano. Enquanto ação nacional, essa iniciativa assume papel importante
no objetivo governamental de erradicação da miséria no país.
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Na configuração de cursos de formação inicial e continuada ou qualificação
profissional, o Programa Mulheres Mil, no IFRN apresentam, em seus programas, temáticas
como saúde da mulher; autoestima e relações interpessoais; gênero, cidadania e direitos da
mulher; inclusão digital, entre outras que compõem o processo de emancipação das
mulheres.
A opção pelo recorte de gênero se dá pelo caráter multiplicador que a mulher assume
diante de sua família e de sua comunidade proporcionando um espaço coletivo de
empoderamento de seus direitos e deveres de modo a firmar-se enquanto sujeitos ativos
tecendo trajetos e delineando espaços em seu entorno social, cultural, econômico e político.
Assim, o curso Costureiro ofertado pelo Programa Mulheres Mil, no Campus Pau dos
Ferros/IFRN, tem como objetivo propiciar qualificação profissional atrelada ao eixo
tecnológico Produção Cultural e Design, de modo que as egressas – trinta mulheres assistidas
por três Centros de Referência de Assistência Social (CRAS)/Secretaria de Desenvolvimento
Social e da Cooperativa de Catadores do aterro de Pau dos Ferros – possam modelar, cortar,
costurar e montar peças completas do vestuário, aplicando técnicas de costura para tecidos,
observando o sentido do fio do tecido e a sequência operacional. A proposta visa também o
atendimento a mulheres com trajetória de vidas diversas, com experiências que necessitam
compreender e compor juntamente com o saber formal um projeto de vida priorizando a
retomada e a continuidade dos estudos intentando a elevação da escolaridade.
Dessa maneira, o curso de Costureiro proposto pelo IFRN, Campus Pau dos Ferros,
vem ao encontro dessa proposta de modo a capacitar mulheres como profissionais
autônomas na confecção do vestuário de uma forma completa que exige conhecimentos não
só sobre costura, mas de modelagem, enfesto, risco e corte dialogando com a realidade da
microrregião de Pau dos Ferros, a qual registra um crescimento da área urbana e,
consequentemente, de atividades produtivas na cidade. O conhecimento técnico de
modelagem favorece a produção autoral, onde a profissional deixa de copiar moldes de
revistas e passa a produzir suas próprias modelagens, aumentando de forma significativa
seus ganhos e autonomia sobre sua produção superando atividades precárias e submissas.
METODOLOGIA

A metodologia emerge na produção discursiva das temáticas trabalho, gênero e
educação compondo uma trama de procedimentos para atingir os objetivos propostos.
Procedimentos metodológicos que transpassam a formação compondo os eixos do curso
pautando-se na participação permanente das cursistas através da oralidade e outras
linguagens que emergirão dos encontros contribuindo para um processo formativo fundado
na coautoria com os formadores.
Nesse sentido, a diversidade se apresenta como elemento que atua no processo de
aprendizagem pautado em procedimentos didático-pedagógicos que auxiliem as estudantes
nas suas construções intelectuais, procedimentais e atitudinais, tais como: problematizar o
conhecimento, sem esquecer de considerar os diferentes ritmos de aprendizagens e a
subjetividade das estudantes, incentivando-as a pesquisar em diferentes fontes;
contextualizar os conhecimentos, valorizando as experiências das estudantes; e, diversificar
as atividades acadêmicas, utilizando aulas expositivas dialogadas e interativas.
Uma proposta direcionada para a formação humana que engloba três perspectivas: a
individual, por valorizar os saberes e trajetórias de vida de cada mulher; o mundo do
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trabalho, por ser instrumento de certificação de experiências e por ter caráter formativo; e a
educacional, visto agregar valores ao processo de aprendizagem em um itinerário formativo
planejado. O planejamento de execução do curso é composto por dois movimentos:
administrativo e formativo, que acontecem mutuamente em todas as etapas. No primeiro mês
do projeto (junho/2016), foram realizadas as ações de caráter mais administrativo com a
realização das visitas nos Centros de Referência de Assistência Social, processos de
inscrição e comunicação/divulgação por via da Secretaria de Desenvolvimento Social de Pau
dos Ferros/RN, seleção e matrículas das alunas selecionadas, a organização de plano de
trabalho e orientação à aluna/ao aluno bolsista, fichas de assiduidade e avaliação, pesquisa
de preços e aquisição de materiais, realização de reuniões pedagógicas, a efetivação de
parcerias com instituições de ensino com foco na elevação da escolaridade das alunas e
outros que caracterizam mais a etapa de finalização do curso como produção de certificados
tanto dos formadores quanto das alunas, organização do evento de encerramento, realização
de relatório final. E, por seguinte, ao longo de cinco meses, o foco será o processo de
formação profissional pautada nas três perspectivas supracitadas. As aulas referentes aos
módulos temáticos estão sendo realizadas em três dias da semana (terça, quarta e quinta), no
turno da tarde, com duração de quatro horas diárias entre os meses de julho e dezembro de
2016. Todo o processo de execução contará com ações sistemáticas de acompanhamento de
modo a efetivar com sucesso o cronograma de execução.
Na avaliação da aprendizagem, como um processo contínuo e cumulativo, serão
assumidas as funções diagnóstica, formativa e somativa, de forma integrada ao processo
ensino e aprendizagem. Essas funções devem ser observadas como princípios orientadores
para a tomada de consciência das dificuldades, conquistas e possibilidades das estudantes.
O acompanhamento do projeto durante sua execução, além de contar com a avaliação
da aprendizagem, tem como indicativos relevantes registros diversos (relatórios, fotos,
despesas executadas e outros) e momentos específicos de diálogo com os estudantes,
professores juntamente com a coordenação os quais ajudam no acompanhamento, avaliação
e reorganização, se necessária, das etapas propostas. Os registros produzidos comporão o
relatório final do projeto.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS

O projeto encontra-se em andamento, mas registros diversos como relatos das alunas,
de professores e fotografias já sinalizam para a relevância das ações efetivadas no processo
formativo das alunas bem como dos docentes e técnicos que compõem o coletivo Mulheres
Mil Costureiro no Campus Pau dos Ferros/IFRN. Iniciamos a turma com 31 alunas, mas
ocorreram duas desistências por motivo de saúde. Nosso foco é finalizar o curso com 29
alunas bem como alcançar os demais resultados esperados.
A proposta intenta como resultados esperados e disseminação dos resultados: a) que
todas as cursistas ingressantes finalizem o curso com aproveitamento relevante; b) constituir
uma rede de acompanhamento e incentivo da formação acadêmica das alunas para que
avancem no seu processo de escolarização; c) construir diálogo com associações de artesãos
da microrregião de Pau dos Ferros de modo a disseminar os trabalhos das alunas produzidos
durante o curso; d) apoiar iniciativas das alunas e ingresso das mesmas como profissionais
autônomas na região; e) divulgar, publicar trabalhos em de eventos locais, regionais e
nacionais socializando a experiência vivida nos processos de formação coletivo e individual.
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HISTÓRIA E MEMÓRIA DE APODI
S. C. C. Gois1; L. P. L. Dantas2; R. N. de A. Paiva3; C. B. de S. Pamplona4; A. D. da S. Bezerra5
1,2,3,4,5
IFRN – Campus Apodi;
ÁREA TEMÁTICA: Educação

RESUMO
O presente trabalho faz parte de um conjunto de ações desenvolvidas em parceria com o Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Apodi e com o Núcleo de Memória e Conflitos Territoriais
(COMTER). A proposta desse momento do projeto é ofertar oficinas dentro das regiões rurais de
Apodi para a construção de um inventário participativo dos principais bens destacados pelas
comunidades. O objetivo desta etapa é salvaguardar elementos de memória coletivos destacados
pelos moradores e proporcionar uma interação entre os moradores mais jovens e os mais antigos.
Para facilitar a comunicação com as regiões foi desenvolvido um site hospedado dentro do domínio
do site do IFRN, no qual os estudantes poderão alimentar com os resultados dos inventários e com
imagens e entrevistas. Vale ressaltar que o município de Apodi conta com cerca de 20
assentamentos além de algumas dezenas de comunidades rurais e por isso a preservação desse
patrimônio das memórias se faz tão importante.
PALAVRAS-CHAVE: Inventário, patrimônio, história e memória.

INTRODUÇÃO
O município de Apodi é formado por cerca de cento e três comunidades e tem grande parte de sua
população morando na zona rural, por isso é urgente reconhecer e proteger o patrimônio histórico e
cultural dessas comunidades. Para tanto é importante empoderar os próprios moradores dessas
regiões a fim de que eles se tornem sujeitos na construção de seus inventários. O inventário
participativo é uma metodologia que reúne toda a comunidade na tentativa de identificar, eleger,
catalogar e preservar seus patrimônios. A partir do resgate das memórias a aplicação dos inventários
permite estimular grupos, comunidades, povos e movimentos sociais a desenvolverem em seus
territórios processos de valorização da memória e do patrimônio locais. Dentro da classificação
patrimonial existem várias divisões, desde lugares físicos e materiais até o patrimônio cultural,
formado por elementos da cultura produzidos ao longo do tempo. É a esta última forma de
classificação de patrimônio a que se dedica o presente projeto. O patrimônio Cultural Imaterial está
sempre associado a pessoas, pois são elas que garantem a sua existência, vivenciando-o e
transmitindo-o às gerações futuras. E mesmo quando uma destas expressões deixa de ser
vivenciada, como com o desaparecimento de alguma técnica tradicional, é graças a memória das
pessoas que ainda se pode conhecer essas tradições. Este é um patrimônio bastante frágil, que se
encontra em constante modificação, acompanhando as transformações históricas e sociais das
comunidades e que facilmente pode vir a desparecer se não for realizado nenhum trabalho de
conscientização e de preservação das memórias. Por isso é muito importante conhecer e documentar
esse patrimônio para que sua preservação não dependa apenas da memória dos mais antigos e que
mesmo depois do desaparecimento das tradições o seu conhecimento será acessível às próximas
gerações. Em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores rurais de Apodi, com as associações de
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moradores e com outas entidades (COMTER/UFC, LABOCART, CPT) buscar-se-á formar os
membros das comunidades para que eles próprios consigam documentar e preservar suas memórias.
METODOLOGIA
No Brasil, desde o final a década de 1980 e inicio da década de 1990, pelo menos no plano teórico,
as políticas públicas de preservação têm sido norteadas por uma concepção ampla do conceito de
patrimônio cultural. Trata-se de um esforço, assegurado pela própria Constituição Federal de 1988
de contemplar a pluralidade étnica e social formadora da sociedade brasileira. Dessa forma, o
referencial conceitual que fundamenta as práticas de proteção ao patrimônio incorpora em seu texto
constitucional uma “nova” noção de patrimônio cultural e reconhece a existência de bens culturais
de natureza material e imaterial. O IPHAN atribui ao Estado, em colaboração com a sociedade civil
e com seus mecanismos de representação, o papel de agente na preservação compartilhada destes
bens e estabelece o registro e o inventário como importantes instrumentos de salvaguarda.
Diante da importância do patrimônio imaterial e da realidade das comunidades rurais de Apodi o
presente projeto visa atender as demandas sociais previstas pela Constituição Federal e ressaltadas
nos textos institucionais. O desenvolvimento do projeto se dará em três etapas. Primeiro com a
formação, o estudo e a fundamentação teórica dos estudantes que ministrarão as oficinas nas
comunidades das regiões (Chapada, Vale, Pedras, Areia) do município de Apodi.
O segundo momento será a execução das oficinas de inventário participativo. Por inventário
participativo entende-se apropriação e utilização de ferramentas e procedimentos de identificação,
registro e difusão do patrimônio, por meio da realização de ações educativas que priorizam a
experiência e vivência dos envolvidos no processo de inventariação. A oficina de Inventário
Participativo está organizada em cinco unidades temáticas complementares entre si, cujos objetivos
intentam a construção coletiva de habilidades relacionadas à prática da pesquisa em história e
produção de inventários colaborativos das referências culturais locais. As unidades são:
I: Trajetória das discussões sobre museus e Patrimônio Cultural no Brasil.
II: Inventário Participativo: metodologias de identificação, registro e difusão do patrimônio cultural
local.
III: Delimitando o território, as ferramentas e categorias para a realização do Inventário
Participativo.
IV: O uso da história oral na elaboração dos inventários participativos.
V: Organização e difusão do inventário participativo.
Por fim, o projeto ainda prevê a atividade de documentar e expor os resultados iniciais desse
processo de aprendizagem. Através do site do grupo de História e Memória de Apodi (NUHME),
hospedado no domínio do site oficial do IFRN. Esta atividade final servirá como um feedback para
que todos os envolvidos no processo possam compartilhar seus resultados.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
A partir das oficinas a proposta do trabalho é proporcionar a reflexão coletiva sobre os
conceitos de museu, memória, patrimônio cultural, inventário participativo, referências culturais.
Um resultado importante será oferecer condições elementares à identificação, registro, preservação
e salvaguarda do patrimônio cultural. Além de documentar, produzir conhecimentos e apoiar a
salvaguarda do patrimônio cultural não consagrado por meio do registro e difusão de suas práticas
sócio-culturais;
Essas ações irão possibilitar o fortalecimento do sentimento de cidadania, proteção e
valorização do patrimônio cultural. Todo o resultado do trabalho será divulgado e a intenção é que
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os futuros “inventariadores” participem da rede de museologia comunitária presente em todo o país.
Essas atividades proporcionarão o sentimento de pertencimento e valorização de sua região e quem
sabe a formação de acervos locais que auxiliem na contagem da história de Apodi.
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Projeto “Profissões”
E. C. Macedo1, T. R. Ferreira2, G. C. de A. Filgueira3, J. D. B Araujo4 e L. B. Mendes5
1,2,3,4,5
IFRN – Campus Caicó
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

RESUMO
O Projeto Profissões surgiu a partir de um olhar sobre o corpo discente do IFRN Campus Caicó
entre 2014 e 2015. Observou-se nos alunos ingressantes certa desmotivação com o curso escolhido.
Para os egressos, observou-se o medo de errar na escolha do curso de graduação. Esses aspectos
afetam não só o desempenho na vida acadêmica do estudante, mas também a vida pessoal, pois a
frustração pode influenciar negativamente nas relações do indivíduo com o mundo do trabalho.
Assim, o projeto tem duas etapas: na primeira, encerrada em 02/09, 276 alunos dos últimos anos do
ensino fundamental de 11 escolas de Caicó conheceram experimentos e ambientes que fazem parte
da formação dos cursos técnicos ofertados pelo IFRN. Nestas visitas, foram aplicados questionários,
com os quais constatamos que 274 dos visitantes (99,3%) gostaram da visita e, quando perguntados
sobre o curso que escolheriam, 42% indicaram Informática, 24,3% Vestuário, 21,7% Eletrotécnica, 6,9%
Têxtil. Só 4,7% dos visitantes permaneceu em dúvida. Na segunda etapa, que iniciou em 06/09, os

alunos egressos dos cursos do ensino médio integrado, por meio da Mostra de Profissões, terão a
oportunidade de conversar pessoalmente com profissionais de diferentes áreas. Entendemos que,
diante da necessidade de tomar decisões nas importantes passagens de um ciclo educativo a outro, o
Projeto Profissões pode ajudar tais jovens na formulação de um projeto profissional mais consciente
e com mais chances de sucesso.
PALAVRAS-CHAVE: Orientação profissional; profissões; ensino médio.

INTRODUÇÃO
As mudanças que chegaram com o impacto da globalização e das tecnologias de informação
e comunicação transformaram a natureza do trabalho e das relações de emprego de hoje, trazendo
novas exigências para os trabalhadores já inseridos no mercado e às gerações de jovens que se
preparam para o ingresso na força produtiva (Lassance et al, 2007). Além disso, um dos problemas
mais graves do ensino brasileiro é a elevada evasão no nível superior. Inexperiência, falta de
informação e desconhecimento da própria personalidade levam milhares de jovens a deixar a
faculdade todos os anos. Com tudo isso, instituições em que se trabalha com jovens é comum
constatarmos casos de adolescentes que buscam um “teste vocacional”, ou que estão vivendo uma
fase difícil e exigente em relação aos seus próprios recursos psicológicos diante da necessidade de
fazer uma escolha sobre que formação seguir, o que não é diferente no IFRN.
No ingresso dos alunos do primeiro ano dos cursos técnicos em têxtil, vestuário, informática
e eletrotécnica, ofertados pelo IFRN Campus Caicó, percebeu-se o alto índice de desconhecimento
destes com relação ao curso de ingresso. Muitos nutrem uma expectativa completamente diferente
da realidade, causando frustração nos primeiros meses de estudo, levando, inclusive, à evasão.
Esses foram um dos fatores observados durante as pesquisas da OVEP nos anos de 2014 e 2015 no
campus. Somando-se a isso, muitos tentam ingresso em alguns cursos pelo baixo índice de
competitividade apresentado e passam todo o ensino médio desmotivados. Além disso, é natural
que muitos alunos que cursam o ensino técnico no IFRN deem um passo além do ensino médio e
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cursem alguma graduação, muitas das vezes em área diferente da cursada no ensino técnico. Para
tanto, muitos se dedicam ao estudo para o ENEM durante os últimos anos de estudo no IFRN, sem
certeza de qual profissão seguir, como é muito esperado para a idade, pois muitos não têm
segurança em saber que profissão terão para o resto da vida.
A preparação para o mundo do trabalho requer um grande cuidado com a informação e
orientação ocupacional ao longo de todo o processo educativo vivenciado dentro do espaço escolar.
Para que o jovem leve a bom termo o processo de construção e decisão quanto a escolha
profissional, é necessário um contexto que o permita conhecer as opções de formação, a realidade
do mundo do trabalho, ao mesmo tempo em que favoreça o desenvolvimento emocional saudável.
A escola é de suma importância nesse processo, pois, além da família, ela se configura como um
dos principais espaços onde o adolescente desenvolve suas potencialidades afetivo-cognitivas,
sociais e recebe formação adequada para o ingresso no mundo profissional (Lisboa e Soares, 2000,
p. 25).
Segundo Marandino et. al (2003), há a importância e a necessidade de se elaborar políticas e
estratégias pedagógicas que efetivamente auxiliem na compreensão do conhecimento científico, por
meio de experiências fora da escola. As questões que envolvem a divulgação não se restringem a
este ou aquele tema, mas dizem respeito também a problemáticas relacionadas ao “porque” e ao
“como” divulgar. Como afirma Greca (1997):
Se a informação é a base de conhecimento e do compromisso,
afirma-se, então, que a qualidade da decisão está intimamente condicionada
à informação existente. Portanto, a falta de acesso à informação em tempo
hábil é considerada um “pesadelo” para a tomada de decisão. Esse,
certamente, é um fator de extrema relevância ao processo decisório –
encontrar a informação necessária em tempo hábil. (p. 116)
Por este motivo, o projeto propõe-se a divulgar os cursos do IFRN de uma forma dinâmica e
interativa, atrativa e esclarecedora para os alunos do ensino fundamental, facilitando a escolha do
curso técnico.
Ademais, Lacerda et al. (2008) afirma que alguns eventos exercem o papel de troca de
experiências, aperfeiçoamentos, encontros, reflexões, espaço de comunicações, surgimento de
ideias, formação cultural, dentre muitos outros aspectos, contribuindo para a formação científica,
humana, profissional e individual do estudante. Por isso, o projeto pretende, com a Mostra de
Profissões, facilitar a escolha do curso de graduação por parte dos alunos do ensino médio, pois
haverá muito aprendizado no bate-papo com os profissionais escolhidos pelos próprios alunos
durante o evento. Além disso, a Mostra tem a função de propiciar um primeiro contato com
informações ocupacionais de carreiras que o jovem ainda não conhece bem e pode contribuir para o
assinalamento de preconceitos, estereótipos e fantasias que surjam a respeito das profissões.
Entendemos que o projeto não tem a pretensão de fazer desaparecer da vida dos jovens, que
estão prestes a fazer uma escolha reconhecidamente tão importante em suas vidas, aquela ansiedade
tão comentada por todos, o receio da reprovação alimentado pela consciência de uma real
competição acirrada e de cobranças, explícitas ou implícitas, de sucesso na empreitada. O que o
jovem pode esperar é um apoio por meio do contato com informações sobre os cursos existentes no
IFRN e profissionais de diversas áreas de nível técnico e superior, o que é fundamental para a boa
consecução da escolha profissional.
METODOLOGIA
O projeto se debruça sobre duas linhas de ação: a primeira, que se encerrou em 02/09,
consistiu primeiro em entrar em contato com as escolas de Ensino Fundamental da cidade de Caicó,
especificamente que tivesse o 9º ano, para que divulgássemos o projeto e planejássemos a vinda dos
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alunos até o IFRN. Na ocasião da visita, os alunos puderam entrar em contato com os cursos
técnicos ofertados pelo Campus Caicó de maneira interativa, quando conheceram alunos e
servidores, os quais mostraram-lhes diversos experimentos e ambientes que fazem parte da
formação de nossos estudantes, de modo que o participante pudesse conhecer a estrutura e o
conteúdo dos cursos. Nestas visitas, foram aplicados questionários para que pudéssemos averiguar:
a) se tinham gostado da visita; b) o que mais lhes chamou a atenção e c) qual curso pretendia
escolher, se fosse participar do exame de seleção para o IFRN.
Para a segunda etapa, que iniciou suas atividades de planejamento em 06/09, os alunos
egressos dos cursos do ensino médio integrado, por meio da Mostra de Profissões, terão a
oportunidade de um bate-papo com profissionais de diferentes áreas para esclarecer todas as
dúvidas sobre as carreiras que pensam em seguir. Os alunos responderão a uma enquete, de onde
retiraremos as carreiras que eles mais tem interesse de conhecer e, a partir daí, faremos os convites
aos profissionais mais quistos de cada área. A Mostra será um evento para todos os alunos do
Campus e demais interessados, no qual ocorrerão rodas de conversas com os profissionais em
diversos ambientes da escola e de maneira que o público possa interagir com os convidados.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Na primeira etapa do projeto, recebemos 276 alunos dos últimos anos do ensino
fundamental de 11 escolas de Caicó. Nestas visitas, foram aplicados questionários, a partir dos
quais constatamos que 274 dos visitantes (99,3%) gostaram da visita e o que mais chamou a atenção
deles foram os cursos (61,2%), o ambiente (31,5%) e os profissionais capacitados (48,9%). Quando
perguntados sobre o curso que desejam fazer no IFRN Campus Caicó, 42% indicaram Informática,
24,3% Vestuário, 21,7% Eletrotécnica, 6,9% Têxtil. Apenas 4,7% dos visitantes permaneceu em
dúvida sobre qual curso escolheria e 0,4% não marcou nenhuma opção. Estes dados nos mostram
que a visita ajudou não só a divulgar os cursos ofertados pelo IFRN Campus Caicó entre uma boa
quantidade de alunos do Ensino Fundamental da cidade, mas também mostrou-lhes os cursos de
uma forma mais clara, de modo a facilitar a escolha para a maioria.
Na segunda etapa, que já está sendo planejada, será realizada a Mostra de Profissões para os
alunos do ensino médio do IFRN Campus Caicó, ocasião na qual vários profissionais serão
convidados para falar sobre suas profissões. Com isso, pretendemos ajudar nossos estudantes na
construção de uma escolha para a futura formação e ocupação, consonante com o sujeito que
escolhe, pelas informações e oportunidades sócio afetivas a ele oferecidas.
Por fim, esperamos ver crescer a presença da Orientação Profissional de forma mais
acentuada dentro das instituições que lidam com a juventude, pois nessa fase as relações e as ações
de apoio podem ser fatores de proteção contra a evasão escolar, como também fator de motivação
para a superação da vulnerabilidade social – algo tão comum entre um grande contingente dos
alunos do IFRN.
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IFENEM: CURSO PREPARATÓRIO PARA ACESSO DISCENTE AO
ENSINO SUPERIOR
1

R. A. M. Maciel1; N. R. R. Silva2; M. F. G. Santos3 e V. F. Luz4
IFRN – Campus Natal Central, docente; 2 IFRN – Campus Natal Zona Norte, docente; 3,4 IFRN – Campus Natal
Central, discentes e bolsistas
ÁREA TEMÁTICA: IV - Educação

RESUMO
O IFENEM é um curso de aprofundamento e reforço nas disciplinas propedêuticas do Ensino Médio
voltado para estudantes de escolas públicas de ensino médio do município de Natal. O curso tem
como objetivo principal preencher os déficits encontrados no ensino das disciplinas propedêuticas de
nível médio em nossa região, no que concerne ao ensino público no município de Natal. Com uma
duração de 07 meses (de 23/05/2016 à 23/12/2016), é um curso gratuito e todas as aulas ocorrerão no
mini auditório do bloco C do campus Natal Central. Serão ofertadas 300 vagas, sendo 180 para alunos
oriundos de escolas públicas estaduais do município de Natal e 120 vagas para alunos do ensino
técnico-integrado do IFRN (campus Natal Central). A seleção dos candidatos ocorrerá levando-se em
consideração as demandas sociais e o histórico escolar (rendimento acadêmico, frequência escolar,
premiações e medidas socioeducativas proferidas ao aluno). No final do projeto, serão realizadas
análises estatísticas para fins de divulgação dos resultados obtidos nessa proposta, vislumbrando um
percentual mínimo de 70% de aprovação dos alunos no ensino superior através do ENEM. Os
resultados obtidos serão analisados para redação de artigos científicos para submissão em periódicos
nacionais, além dos dados serem enviados para a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande
do Norte para publicização. Espera-se que essa proposta venha a contribuir de forma substancial no
processo de construção do conhecimento e formação acadêmica do corpo discente para conquista de
vaga no ensino superior constituindo-se numa proposta que vise uma mudança dos parâmetros dos
índices de mensuração da qualidade da educação brasileira, tornando esse projeto um início de
transformação social.
PALAVRAS-CHAVE: Extensão, Estudantes, Ensino Médio, ENEM.

INTRODUÇÃO
O baixo nível da educação brasileira é um problema grave percebido e identificado em todos os
estados do Brasil, e mais notadamente, na região nordeste. Diversas campanhas vêm sendo realizadas,
nas mais diversas esferas, em tentativas, muitas vezes frustradas, de tentar minimizar essa
problemática, que consiste no baixo nível educacional dos alunos oriundos da esfera pública estadual.
Diante desse cenário, o déficit de formação pedagógica do corpo discente configura-se numa das
áreas da educação com maior deficiência, ou seja, a área das ciências exatas e da natureza.
Um dado notório observado, principalmente em estudantes oriundos de escolas públicas estaduais, é
o baixo índice de rendimento acadêmico pois o sistema educacional público estadual apresenta sérios
problemas voltados a formação dos professores, problemas estruturais nas escolas e aprofundamento
de questões educacionais no preâmbulo das escolas da rede estadual. O déficit de rendimento das
disciplinas, como exemplo biologia, é sentido especialmente no baixo índice de aprovação dos
estudantes de escolas públicas, principalmente as estaduais, em exames vestibulares e no ENEM
justamente devido a carência na formação pedagógica do corpo discente.
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Sendo a educação um direito do cidadão em nosso país, regulamentado pela Constituição Federal de
1988, a implementação desse projeto vem contribuir para dirimir as discrepâncias do acesso discente
aos cursos superiores na universidade, proporcionando um aumento no incremento e adequações na
formação pedagógica dos alunos oriundos principalmente da rede pública estadual de ensino. Nesse
cenário, o IFRN, contribuirá de forma substancial na melhoria da educação pública na comunidade
circunvizinha às ações do IFRN Campus Natal-Central, para o exercício da cidadania em nosso
município.
METODOLOGIA
O projeto IFENEM consiste em aulas ministradas por professores do IFRN que ocorrem no mini
auditório do Bloco C do campus Natal-Central, com a utilização de projetor de slides, quadro branco,
microfones com caixas de som, materiais impressos entregues aos alunos e materiais digitais
disponibilizados em uma pasta compartilhada do Google Drive (cujo link foi disponibilizado aos
alunos através da página do IFENEM no Facebook).
As atividades do projeto começaram com a divulgação do mesmo através de reuniões juntos à
membros da Secretaria Estadual de Educação, publicação de informações sobre o curso na página do
IFRN na internet, no Jornal Mural do IFRN, na “Rádio Corredor” do campus Natal-Central e na
página do IFENEM no Facebook.
As aulas tiveram início no dia 08 de agosto de 2016 e ocorrerão até o dia 04 de novembro de 2016.
Foram criadas 15 turmas, distribuídas conforme quadro explicativo abaixo:
TURMA
PROFESSOR(ES)
DIA
HORÁRIO
Matemática I
Leonardo Andrade Medeiros
Segunda-feira
10h30min às 12h
Matemática II Antonio Roberto da Silva
Segunda-feira
13h às 14h30min
Matemática III Antonio Roberto da Silva
Quarta-feira
08h50min às 10h20min
Química I
Francisco das Chagas B. da Silva
Terça-feira
08h50min às 10h20min
Química II
Francisco das Chagas B. da Silva
Quinta-feira
14h40min às 16h10min
Neyvan Renato Rodrigues da Silva
Biologia I
Terça-feira
10h30min às 12h
Ricardo André de Medeiros Maciel
Kelvin Barbosa de Oliveira
Biologia II
Quarta-feira
14h40min às 16h10min
Ricardo André de Medeiros Maciel
Física I
Gilberto Morel de Paula e Souza
Quarta-feira
10h30min às 12h
Física II
Gilberto Morel de Paula e Souza
Quarta-feira
13h às 14h30min
Geografia I
Maria Luiza de Medeiros Galvao
Quinta-feira
10h30min às 12h
Geografia II
Maria Luiza de Medeiros Galvao
Quinta-feira
13h às 14h30min
Geografia III
Joao Correia Saraiva Junior
Sexta-feira
10h30min às 12h
Geografia IV
Joao Correia Saraiva Junior
Sexta-feira
13h às 14h30min
História I
Francisco Carlos Oliveira de Sousa Sexta-feira
08h50min às 10h20min
História II
Reginaldo Carlos de Melo Souza
Sexta-feira
14h40min às 16h10min
As turmas com aulas no turno matutino serão acompanhadas pelo bolsista Matheus Felipe Gomes dos
Santos, e as no turno vespertino, pelo bolsista Victor Furtado da Luz, que, além de assessorarem os
professores, são responsáveis pelo registro e acompanhamento da frequência dos alunos matriculados
em cada turma, através de listagens de assinatura, conferência de presença e justificativas de
ausências.
Alunos matriculados que tiverem duas ausências consecutivas não justificadas terão suas matrículas
automaticamente canceladas.
Também foram criados grupos através do aplicativo de comunicação WhatsApp para cada turma. As
diversas informações a serem repassadas para os alunos dar-se-ão através dos grupos do WhatsApp
e da página do IFENEM no Facebook.
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RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
O projeto em questão tem um profundo
impacto social e econômico na comunidade
tendo em vista o fato de que é um curso
gratuito oferecido para alunos oriundos de
escolas públicas de ensino médio do
município de Natal/RN. Um dos critérios
utilizados para a seleção do público-alvo foi
a vulnerabilidade social à qual muitos
alunos estão expostos. Por questões
econômicas, grande parte dos alunos
favorecidos pelo projeto não teriam
condições de arcar com as despesas de um
curso particular preparatório para o
ingresso no ensino superior.

RENDA FAMILIAR MENSAL

9% 4%

Até 2 salários
mínimos

21%

De 2 a 4 salários
mínimos

66%

De 4 a 10 salários
mínimos
De 10 a 20 salários
mínimos

Gráfico 1: Renda familiar mensal dos estudantes favorecidos

O IFENEM teve uma enorme visibilidade social.
Houve intensa divulgação do curso através de
reuniões juntos à membros da Secretaria Estadual de
Pública
Educação, página do IFRN na internet, Jornal Mural
do IFRN, “Rádio Corredor” do campus NatalEstadual; 27%
Pública
Central e da página do IFENEM no Facebook.
Federal
As inscrições dos estudantes foram realizadas
73%
totalmente através da internet. Ao todo foram
contabilizadas mais de 471 inscrições. Foi criado um
formulário através do Google Formulários onde o
estudante precisaria inserir seus dados pessoais
Gráfico 2: Esfera de origem dos estudantes inscritos
como nome, endereço, CPF e optar em quais
disciplinas/turmas gostaria de se inscrever. Posteriormente houve um momento para a efetivação da
matrícula onde os alunos inscritos, e pré-selecionados, compareceram à sala B-05, do campus NatalCentral, portando documento de identificação com foto, histórico escolar completo e 01 Kg de
alimento não perecível – que posteriormente foram doados à instituições de caridade.
Em junho de 2016 foi criada uma página no Facebook do IFENEM (http://facebook.com/IFENEM)
para divulgação de informações referentes ao curso, junto à comunidade. A comunidade tem
participado ativamente através da página, que conta atualmente com 493 estudantes inscritos. Através
da página são divulgadas informações importantes para a comunidade como: listagem dos alunos
matriculados, horários das aulas, cronograma do curso, materiais das aulas, etc.
PORCENTAGEM DE ORIGEM DOS
ESTUDANTES INSCRITOS

Figura 1:
Estudantes na aula
de biologia com os
professores Neyvan
Rodrigues e
Ricardo Maciel.

Espera-se, com esse projeto, contribuir para que as lacunas existentes no ensino público em nosso
município possam ser minimizadas e que a comunidade menos favorecida possa ter acesso à mais
uma ferramenta para facilitar o acesso à um ensino superior público gratuito e de qualidade.
Diminuindo, dessa forma, as diferenças socioeconômicas ainda tão presentes em nossa sociedade.
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LAZER E CIDADANIA: FOMENTANDO OS ESPORTES NÁUTICOS NO RIO
POTENGI
S. V. Monteiro1; C. S. G. Lira2 e S. C. L. Silva3
1, 2, 3
IFRN – Campus Natal-Cidade Alta
ÁREA TEMÁTICA: Educação

RESUMO
As ações propostas neste projeto de extensão estão estreitamente vinculadas a um processo
investigativo de alcance mais ampliado, iniciado de forma aproximativa em ainda em 2007 e
retomado de maneira mais pontual em 2011, cujo foco central passou a ser a elaboração de
pesquisas, diagnósticos e mapeamentos das comunidades do entorno do IFRN Campus NatalCidade Alta. O projeto tem por objetivo central o incentivo e o fomento de práticas de lazer e
esportes náuticos no estuário do Rio Potengi (Natal – RN), especialmente o remo e o caiaque, por
meio de atividades pedagógicas tendo como eixo questões ligadas ao lazer, esporte, meio ambiente
e cidadania. Como resultados esperados, podem ser apontados os seguintes: consolidação da
parceria do Campus Natal-Cidade Alta com a Liga Náutica do Passo da Pátria; continuação e
estreitamento de elos de aproximação com grupos, lideranças locais, entidades e comunidades
ribeirinhas do Passo da Pátria; desenvolvimento de um processo de capacitação de graduandos no
campo das práticas náuticas (remo e caiaque), fomentando espaços de atuação profissional;
desenvolvimento de um processo de capacitação de membros da comunidade no campo das práticas
náuticas e questões ligadas ao meio ambiente/cidadania; montagem de exposição fotográfica e/ou
vídeo-documentário resultante do processo de intervenção; elaboração de artigos acadêmicos a
partir do relatório final, tendo em vista a publicação em periódicos nacionais e/ou internacionais.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer, Práticas Náuticas, Meio Ambiente, Cidadania

INTRODUÇÃO
O projeto de extensão ora apresentado está intimamente relacionado a um processo de
alcance mais ampliado, iniciado de forma aproximativa ainda em 2007 e retomado de maneira mais
pontual em 2011, cujo foco central passou a ser a elaboração de pesquisas, diagnósticos e
mapeamentos das comunidades do entorno do IFRN Campus Natal-Cidade Alta, tendo em vista o
conhecimento pormenorizado de suas dinâmicas socioculturais, os quais poderiam vir a subsidiar
intervenções institucionais, especialmente aquelas relacionadas com as áreas de atuação do referido
campus.
O início desse processo se deu por meio de pesquisas realizadas anteriormente, sob fomento
do IFRN, sendo a primeira o mapeamento da pesca artesanal em Natal (MONTEIRO et al., 2007), e
a segunda o diagnóstico/mapeamento da realidade sócio-cultural do Passo da Pátria (MONTEIRO;
MELO, 2011), ambas relacionadas de perto com a realidade espacial do estuário do Rio Potengi.
Tais comunidades do entorno do Campus (Alecrim/Passo da Pátria, Mãe Luiza, Rocas, Ribeira,
Brasília Teimosa, entre outras) demandam uma ação cada vez mais efetiva do poder público,
visando o estabelecimento de ações e políticas públicas que possam amenizar ou reverter o quadro
de exclusão social em que vivem parcela significativa de seus moradores.
No âmbito da presente proposta, que pretende ser um prosseguimento a essas intervenções e
pesquisas, busca-se fomentar ações que dizem respeito às práticas culturais de lazer e esporte que
têm como cenário o estuário do Rio Potengi, especialmente as atividades náuticas tradicionais
(remo, caiaques, canoas).
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É no contexto desse projeto mais amplo que se coloca a presente proposição extensionista.
Ela está comprometida com a ideia de inserir as ações do IFRN na dinâmica sócio-cultural das
comunidades do entorno, construindo-as em parceria com os próprios moradores, buscando ir de
encontro às suas reais necessidades e demandas. Neste processo, dar-se-á a conhecer também as
atividades desenvolvidas no do Campus Natal – Cidade Alta, divulgando-as e dando-lhes
visibilidade social. O estudo pode ser considerado um Projeto Integrado de Extensão-EnsinoPesquisa, à medida que pretende também oferecer aportes vivenciais a diversas disciplinas
ministradas no Curso Superior de Tecnologia em Gestão do Lazer, também recebendo delas seus
aportes teóricos. Por fim, dada a possibilidade de realizar uma ação extensionista num importante
cenário de práticas culturais para toda a cidade do Natal - o estuário do Rio Potengi - a partir de
ações sócio-culturais tendo como conteúdo nucleador serviços de cultura, arte, lazer e esporte, o
presente projeto deixa clara sua relevância social.
O projeto tem por objetivo central o incentivo e o fomento de práticas de lazer e esportes
náuticos no estuário do Rio Potengi (Natal – RN), especialmente o remo e o caiaque, por meio de
atividades pedagógicas tendo como eixo questões ligadas ao lazer, esporte, meio ambiente e
cidadania. Diante desse objetivo geral, destacam-se os seguintes objetivos específicos:
1. Capacitar estudantes vinculados ao Campus Natal Cidade Alta como instrutores de iniciação
ao remo e ao caiaque;
2. Oferecer aos membros da comunidade local práticas pedagógicas de iniciação ao remo e ao
caiaque;
3. Fomentar entre os membros da comunidade local o conhecimento de questões ambientais
ligadas ao estuário do Rio Potengi;
4. Estimular a problematização de questões ligadas ao exercício da cidadania e aos problemas
sociais da comunidade, numa perspectiva emancipatória;
5. Perspectivar campos e oportunidades de atuação profissional em Lazer, Esporte, Turismo e
Cultura, assim como outras atividades de extensão englobando os campos de conhecimento
do Campus Natal – Cidade Alta.
O público-alvo se refere tanto aos alunos do Curso Superior de Gestão Desportiva e de
Lazer do Campus e outros voluntários, que receberão capacitação, como membros da comunidade
do Passo da Pátria (adultos e jovens), que serão iniciados na prática do remo e do caiaque.
METODOLOGIA
Apresentam-se os seguintes procedimentos metodológicos pontuais, distribuídos em quatro
etapas:
ETAPA 1
- Reuniões da equipe responsável com os representantes da Liga Náutica do Passo da Pátria
e lideranças locais, tendo como objetivo a apresentação e o debate da proposta, assim
como seu planejamento preliminar;
- Planejamento do processo de capacitação dos bolsistas e demais voluntários;
- Oficinas de capacitação dos bolsistas e voluntários;
- Divulgação, inscrição e credenciamento dos participantes para as atividades de iniciação às
práticas náuticas de remo, caiaque e demais temas transversais (meio ambiente e
cidadania).

ETAPA 2
- Planejamento da capacitação dos participantes – ênfase conceitual;
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- Capacitação inicial dos participantes: conteúdo teórico preliminar sobre atividades
náuticas, noções técnicas gerais, segurança náutica, ambiente estuarino, aspectos da
cidadania, etc.;
ETAPA 3
- Planejamento da capacitação dos participantes – ênfase experiencial;
- Contato com equipamentos relacionados ao remo e aprendizado da técnica e das regras da
modalidade;
- Realização de aulas práticas de remo;
- Problematização de questões sociais relacionados à comunidade e aspectos da cidadania;
ETAPA 4
- Planejamento da capacitação dos participantes – ênfase experiencial;
- Contato com equipamentos relacionados ao caiaque e aprendizado da técnica e regras da
modalidade;
- Realização de aulas práticas de caiaque;
- Problematização de questões ambientais ligadas ao ambiente estuarino e ao Rio Potengi;
ETAPA 5
-Sistematização do relatório final do projeto, a partir do qual serão elaborados artigos e
outros materiais audiovisuais de divulgação das ações.
O projeto será acompanhado diretamente pela equipe envolvida, adotando-se um processo
contínuo de avaliação mediante a consecução das etapas previstas. Como forma de aperfeiçoar esse
processo de acompanhamento, será elaborado um cronograma de atividades para cada etapa, de
forma a precisar a mensuração do profícuo desenvolvimento do projeto de intervenção.
RESULTADOS ESPERADOS
Os resultados do projeto não podem ser previstos em sua totalidade, tendo em vista o grau
de imprevisibilidade do processo em seus desdobramentos, além do próprio dinamismo da realidade
sociocultural enfocada e o grau de engajamento da equipe responsável e da comunidade no
processo. De qualquer modo, parece possível considerar como esperados os seguintes resultados:
- Consolidação do processo de parceria do IFRN – Campus Natal-Cidade Alta com a Liga
Náutica do Passo da Pátria;
- Continuação e estreitamento de elos de aproximação e parceria entre o Campus Natal–
Cidade Alta e grupos, lideranças locais, entidades e comunidades ribeirinhas do Passo da
Pátria, tendo em vista o desencadeamento e outras ações no âmbito de atuação do
Campus;
- Desenvolvimento de um processo de capacitação de graduandos no campo das práticas
náuticas, fomentando espaços de atuação profissional;
- Desenvolvimento de um processo de capacitação de membros da comunidade no campo
das práticas náuticas e questões ligadas ao meio ambiente/cidadania, fomentando práticas
de esporte e lazer, além de uma relação diferenciada com o contexto onde esses estão
inseridos;
- Montagem de exposição fotográfica e/ou vídeo-documentário resultante do processo de
intervenção;
- Elaboração de artigos acadêmicos a partir do relatório final, tendo em vista a publicação
em periódicos da área de conhecimento.
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AULAS PRÁTICAS EXPERIMENTAIS DE CIÊNCIAS PARA
ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE
NATAL/RN
1,2,.3

A. C. C. Silva1; J. C. Souza2, K. B. Oliveira3; L. F. V. Alves4 e N. M. Melo5
IFRN – Campus Natal Central; Docentes 4,5 IFRN – Campus Natal Central, discentes e bolsistas
ÁREA TEMÁTICA IV: Educação

RESUMO
As aulas práticas experimentais apresentam um papel fundamental na qualidade do ensino de
ciências na visão dos docentes e discentes. A partir desse pressuposto, a equipe de docentes e
técnicos administrativos da área de Ciências da Natureza do Campus Natal Central/IFRN submeteu
um projeto, através do edital 02/2016, da Pró-Reitoria de Extensão do IFRN. O objetivo foi realizar
aulas práticas experimentais de ciências para estudantes do 9 ano das Escolas Municipais de Ensino
de Natal-RN. O projeto está em execução, com vigência em dezembro de 2016, e até o momento
foram atendidas 05 escolas e 200 estudantes do 9 ano Ensino Fundamental II das 12 escolas
selecionadas. Constatou-se, até o momento, que as aulas práticas experimentais contribuíram no
enriquecimento do processo ensino-aprendizagem, assim como, a importância do IFRN no
desenvolvimento do município de Natal, oferecendo uma melhor compreensão das aulas teóricas,
associadas com as aulas práticas laboratoriais.
PALAVRAS-CHAVE: Aulas laboratoriais, Projeto de Extensão, Estudantes, Ciências.

INTRODUÇÃO
A disciplina de Ciências compõe a base nacional comum das matrizes curriculares dos
estabelecimentos que ofertam ensino fundamental, nível de ensino da educação básica, no Brasil.
Utilizados pelos docentes para o ensino dos conceitos presentes em diferentes campos do
conhecimento científico, os laboratórios são considerados espaços importantes no processo de
ensino e aprendizagem. Segundo Santos, 2011, as aulas experimentais de laboratório no ensino de
Ciências são fundamentais para a interação entre os alunos, concretizando, na prática, as teorias do
conhecimento, atuando na construção e reconstrução de conceitos científicos. Esses métodos ativos
de ensino-aprendizagem são entendidos como a defesa de que os estudantes aprendem mais pela
experiência direta. Os PCN (Parâmetros curriculares Nacionais) propõem, no ensino médio, a
formação geral, em oposição à formação específica; o desenvolvimento de capacidades de
pesquisar, buscar informações, analisá-las e selecioná-las; a capacidade de aprender, criar, formular,
ao invés do simples exercício de memorização. É de suma importância que possam contribuir para o
desenvolvimento das referidas habilidades, não apenas o despertar da curiosidade de objetos não
usuais e situações diferentes da sala de aula.
As atividades experimentais apresentam-se como uma alternativa para as aulas de ciências
que podem utilizar, além da sala de aula, o campo com visitas a estações ecológicas, museus,
praças, mercados, entre outros. No entanto, o laboratório didático de ciências aparece como uma
opção mais acessível aos professores e estudantes, tendo em vista que esse ambiente está na maioria
das vezes na própria escola, minimizando assim despesas com transportes dos alunos. Observa-se
que muitas escolas públicas apresentam dificuldades tanto com relação à falta de professores,
quanto na carência de uma infraestrutura básica de funcionamento.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) por
ser uma instituição de educação básica, superior e profissional, com base na conjugação de conhe-
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cimentos técnicos e tecnológicos com sua prática pedagógica é capaz de articular ciência, cultura,
trabalho e tecnologia, sendo a Pró- Reitoria de Extensão do IFRN o setor responsável pelas políticas
de extensão de estabelecer parcerias com a sociedade civil organizada nas áreas de atuação do
Instituto. A partir desse pressuposto, a equipe dos docentes das disciplinas de biologia, química e
física e técnicos administrativos dos laboratórios do Campus Natal Central submeteu um Projeto de
Extensão através do edital n. 02/2016 da Pró-Reitoria de Extensão do IFRN. O objetivo foi realizar
aulas práticas experimentais de ciências para Escolas Municipais da Rede Pública de Ensino de
Natal-RN, enfatizando estudantes do 9 ano do Ensino Fundamental II. Tal importância revela-se no
fato que a grande maioria das escolas públicas da Rede Municipal de Ensino de Natal não
apresentam laboratórios de ciências, e como a utilização dos laboratórios apresenta um
fortalecimento da proposta pedagógica, proporcionando assim uma integração das escolas da Rede
Pública Municipal de Ensino de Natal com o IFRN e consolidando parceria através da troca de
experiência da prática pedagógica, somando para as duas instituições. Portanto, ao visitar os
laboratórios de ciências do Campus Natal-Central/IFRN, os alunos expandiram seus horizontes,
abrindo novas perspectivas e enriquecendo o ensino, como também, apresentando na Rede Pública
Municipal, a função social do IFRN.
METODOLOGIA
O projeto desenvolveu-se nos laboratórios de Biologia, Química e Física da Diretoria
Acadêmica de Ciências (DIAC) do Campus Natal Central/IFRN, consolidando as Ciências da
Natureza, com a participação dos estudantes da Rede Pública Municipal de Ensino de Natal/RN.
Antes de serem iniciadas as aulas práticas experimentais, realizaram-se pesquisas bibliográficas
com o tema de ciência experimental e o uso de novas tendências do ensino nas escolas, conforme
Gil (2010). Inicialmente houve, no miniauditório da DIAC, uma explanação do projeto, a
explicação dos procedimentos das aulas práticas experimentais, a identificação dos estudantes com
crachá e a aplicação de questionário. Em cada aula experimental teve um tempo de duração de 40
minutos, totalizando 120 minutos. Cada laboratório comportou no máximo 20 estudantes, pois os
mesmos fizeram um rodízio nos laboratórios de biologia, química e física da DIAC. Ao final das
atividades laboratoriais aplicou-se um segundo questionário.
As atividades prático-experimentais foram realizadas quinzenalmente, com a participação de
dois atendimentos por mês, durante sete meses. O contato prévio foi realizado através da Secretaria
Municipal de Ensino de Natal, a fim de viabilizar o projeto, selecionando as 12 escolas municipais.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
As aulas práticas experimentais apresentaram os seguintes temas: Estudo do microscópio
óptico; Observação de cloroplasto; Estudo de células da folha de Elodea sp; Compreensão do papel
da experimentação na construção do conhecimento (científico) em Física e Química.
A escolha das aulas práticas experimentais se deu a partir da facilidade de obtenção dos
materiais, e também porque são itens que estão no dia-a-dia dos estudantes, estimulando assim, a
curiosidade, interação e reflexão dos mesmos. O projeto está em execução, com vigência em
dezembro de 2016, e até o momento foram atendidas 05 escolas e 200 estudantes do 9 ano do
Ensino Fundamental II, das 12 escolas selecionadas. As escolas foram selecionadas através do Setor
de Ações e Projetos do Ensino Fundamental, do Departamento de Ensino Fundamental da
Secretaria Municipal de Educação, conforme descriminado abaixo na Tabela 1.
Tabela 1: As escolas selecionadas pela Secretaria Municipal de Ensino de Natal
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

DATA
14.07
28.07
18.08
25.08
08.09
15.09
29.09
13.10
27.10
10.11
24.11
08.12

ESCOLA MUNICIPAL
Profa. Terezinha Paulino
Celestino Pimentel
Profa. Maria Alexandrina
Sampaio
Francisco Varela
Iapssara Aguiar
Mário Lira
Juvenal Lamartine
Santos Reis
LuizMaranhão
Amadeu Araújo
M.José Sotero
Irmã Arcângela

TURNO
Matutino
Vespertino
Matutino
Vespertino
Vespertino
Vespertino
Vespertino
Matutino
Vespertino
Vespertino
Matutino
Vespertino

Os resultados permitiram conhecer melhor a importância das aulas práticas experimentais
para os estudantes da Rede Pública Municipal de Ensino e, oportunamente, ofereceu subsídios à
Prefeitura Municipal de Natal para que ela possa planejar, estrategicamente, suas ações e adotar
políticas mais coerentes no sentido construir laboratórios nas escolas, e, dessa forma, incentivar e
instigar os estudantes na pesquisa. Assim como, permitirão observar também, a importância do
ensino de ciência em sala de aula e auxiliando na construção de novas interpretações dos conceitos
nas áreas de física, química e biologia, pois são conceitos científicos difíceis de serem
compreendidos, e os estudantes terão também um embasamento prático (Figuras 1 e 2).

Figura 1: Os estudantes no laboratório de
Química.

Figura 2: Estudantes no laboratório de
Biologia.

No decorrer do projeto, observou-se que os estudantes desenvolveram uma relação melhor
entre teoria e prática, aprendendo a manusear corretamente o microscópio óptico, visualizando as
estruturas celulares, o conhecimento das normas de biossegurança e compreendendo os fenômenos
naturais com base em conhecimentos físico e químico. As escolas da Rede Pública Municipal de
Ensino da cidade de Natal tiveram apoio e colaboração do CNAT/IFRN, com o intuito de relacionar
teoria e prática de ciência, a fim de que os mesmos possam concretizar o que observam na teoria, e
dessa forma construir pensamentos mais críticos e consolidados. A Secretaria Municipal de Ensino
sentiu-se satisfeito em participar deste projeto, e uma parceria com o IFRN foi estabelecida, pois
esse projeto iniciou-se em 2015, e com aprovação em 2016, através do Edital 02/2016.
Os resultados do projeto proposto foram registrados em diferentes linguagens e enriquecidos
pelos depoimentos dos participantes, verificando-se a importância das aulas práticas experimentais
de ciências para os estudantes, assim como, a participação do IFRN no desenvolvimento do
município de Natal. A partir desse pressuposto, será obtido um rico e fértil material para melhor
compreensão da utilização de aulas experimentais práticas associadas com aulas teóricas.
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O LABORATÓRIO DE LEITURA, PERFORMANCE E ESCRITA CRIATIVA
C. A. Silva1; A. L. R. Bezerra;2 e M. C. Silva³; A. R. L. Cruz4; A. K. O. Souza5
1,2, 3, 4, 5 IFRN – Campus Lajes
ÁREA TEMÁTICA: Educação

RESUMO
O presente trabalho visa mostrar o que é o projeto de extensão Laboratório de Leitura, Performance
e Escrita Criativa. O projeto centra-se na leitura como elemento de descoberta e conhecimento, como
ação incorporada e ativa, performática (acionada no corpo e em um espaço-tempo) e motivadora da
escrita enquanto atitude autônoma, crítica e empoderadora. O curso envolve um público externo e
interno ao IFRN – Campus Avançado Lajes e organiza pedagogicamente um ambiente dialógico e
criativo aberto a descoberta da palavra como potência de ação, descoberta e reinvenção do mundo e
suas realidades, assim como base de fundação de outras éticas, formas e modos de ser na exploração
imaginativa de mundos possíveis. As ações em ambos os cursos são planejadas, conduzidas e
coordenadas pelos professores de Língua Portuguesa, Cássia Alves da Silva, Meire Celedônio da
Silva e de Artes, André Luiz Rodrigues Bezerra, com o auxílio direto das bolsistas Aldelaine Ruama
Lima da Cruz e Andriely Karine de Oliveira Souza, atuantes no Campus Avançado Lajes. A
realização deste projeto, incentiva a escrita e leitura de textos enquanto atos prazerosos e, através
disto, eleva qualitativamente a capacidade de formulação e composição dos alunos nestes dois
campos.
PALAVRAS-CHAVE: leitura, performance, escrita.

INTRODUÇÃO
O projeto de extensão Laboratório de Leitura, Performance e Escrita Criativa acontece uma
vez por quinzena, no Campus Lajes e estará em vigor até dezembro de 2016. Durante esse período
serão lidas e estudadas cinco obras literárias, cada uma pertencente a um gênero diferente: crônica
(Comédias para se ler na escola, de Luis Fernando Veríssimo); poesia (coletânea de poemas de
Fernando Pessoa e de seus heterônimos organizada pelos coordenadores do projeto); contos
(Morangos mofados, de Caio Fernando Abreu); drama (Romeu e Julieta, de William Shakespeare) e
romance (A culpa é das estrelas, de Jonh Green).
O Campus Avançado Lajes é ainda jovem dentro da instituição do IFRN como um corpo mais
robusto que se ramifica cada vez mais pelo estado do Rio Grande do Norte, contudo nos chamam à
atenção desde o presente momento o quantitativo de problemáticas referentes a escrita e nível de
leitura e decodificação apresentados pelos alunos ingressantes.
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Desse modo, o projeto Laboratório de Leitura, Performance e Escrita Criativa torna-se um
colaborador para a diminuição da grande lacuna ainda enfrentada por esses adolescentes e jovens
adultos no que diz respeito as habilidades ligadas à Língua Portuguesa.
O cerne deste projeto de natureza laboratorial, isso é, de experimentação e trabalho direto com
os elementos disponíveis, é justamente criar um ambiente em que essas problemáticas possam ser
trabalhadas através de uma proposta com foco na literatura, que remodele este corpo de habilidades
através da palavra criativa, inventiva, crítica, brincante, jocosa.
Executar esse projeto é dar voz a uma resposta diante das problemáticas percebidas no campo
da Língua Portuguesa e permitir aos estudantes um contato aprofundado com sua própria língua e
seus modos compositivos em textualidades vivas, aproximando-o de uma proficiência urgente e
necessária.
Com o Laboratório de Leitura, Performance e Escrita Criativa buscamos construir um espaço
democrático e formativo voltado ao campo da Língua Portuguesa e Literatura, focando-nos nas
habilidades diversas que formam o sujeito leitor dentro de um espectro crítico e propositivo,
articulando os conhecimentos e características compositivas/expressivas de diferentes gêneros
textuais a partir de oficinas, leituras coletivas, autoria de textos e declamações abertas ao público
Para acontecer, o projeto precisa executar duas metas. A primeira, já finalizada, consistiu no
planejamento de ações, organização de material e divulgação de inscrições. A segunda é a ministração
do curso em si que se realiza entre julho e dezembro de 2016. O público abrangido envolve alunos
do IFRN Campus Lajes e alunos do Ensino Fundamental e Médio das escolas públicas da cidade de
Lajes.
METODOLOGIA
Os cursos em si serão ministrados num período de seis meses, com encontros quinzenais
presenciais, utilizando-se de equipamentos multimídias, oficinas de voz, dicção e paisagens sonoras,
aulas expositivas sobre os textos apreciados, círculos de discussão, oficinas de estratégias de escrita
criativa, etc. O foco é propiciar aos participantes uma imersão no material literário apreciado, nos
recursos compositivos empregados na escritura, na compreensão da leitura e declamação de poemas
e textos.
No transcurso dos encontros os alunos produzirão pequenos textos em oficinas e atividades
extras de escrita criativa que servirão como material de acompanhamento avaliativo. Com esta mesma
finalidade serão produzidos, também pelos alunos, textos sobre a apreciação das obras literárias
estudadas. Em acréscimo serão avaliados de maneira contínua também os níveis de leitura e
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compreensão textual de cada participante a cada dois meses. O último terço do curso envolverá
também atividades centradas em ensaios para três apresentações de cada turma a serem performadas
para a comunidade (em grupos escolares e eventos exteriores ao IFRN) e alunos do Instituto (no
Campus Avançado Lajes).
Será ainda requerido do aluno concluinte do curso que apresente um texto autoral feito por
ele, dentro da amostragem de gêneros literários discutidos nos encontros (contos, poemas, crônicas,
fábula, ensaio, tragédia, etc.), como projeto que servirá de avaliação final de seu desempenho e
compreensão dos conteúdos trabalhados. Os textos produzidos pelos participantes passarão por
revisão e curadoria dos professores membros da equipe do projeto para que possam ser compilados
em publicação (on-line e impressa) através da Editora do IFRN.
No total cada curso terá carga horária de 36h e apenas os participantes que tiverem
comparecido a mais de 80% dos encontros, e cumprido os pré-requisitos já citados, serão certificados
por meio da COEXPEIN do Campus Avançado Lajes.

RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Se valendo de atividades de escrita criativa, fichas de apreciação das obras literárias,
acompanhamento de níveis de leitura textual, realização de apresentações com foco na declamação
de textos literários e produção de texto artístico autoral por cada aluno, o projeto espera poder avaliar,
de maneira contínua e com a necessária profundidade, o desenvolvimento dos participantes entre o
primeiro e último encontros, além de acessar com clareza o impacto que as ações propostas pelo
projeto puderam ocasionar.
O desenvolvimento dos cursos e suas produções serão, por sua vez, disponibilizadas e
divulgadas através de site próprio na plataforma Wix e nas redes do Campus. Posts serão escritos pela
equipe mensalmente e divulgados ao público por estes meios. Fotografias e vídeos referentes as
apresentações serão produzidos e editados pela equipe para disponibilização on-line através dos
canais já citados.
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INCLUSÃO DIGITAL PARA A MELHOR IDADE
A. L. F. B. Barros1, R. D. Pereira2; J. A. Nascimento3 e M. P. L. Oliveira4
1,2,3,4

IFRN – Campus Natal-Central

ÁREA TEMÁTICA: Educação

RESUMO
Vivemos um período marcado por grandes avanços tecnológicos em várias áreas do
conhecimento humano, que estão repercutindo na qualidade de vida e na longevidade das
pessoas. Os idosos são pessoas ativas, participativas da sociedade, não podendo ser excluídos
dos benefícios trazidos pelos recursos tecnológicos da atualidade. Diante disso, este projeto de
extensão teve como principal objetivo promover a inclusão digital às pessoas da comunidade
que estão na faixa etária conhecida como “melhor idade” (a partir de 50 anos de idade), através
da aprendizagem no manuseio dos computadores, na utilização de seus programas, no uso da
internet e no conhecimento das novas tecnologias existentes, contribuindo com a atualização, a
autoestima, o estímulo mental e motor e a socialização destas pessoas, levando-as ao
conhecimento digital de modo a tornarem protagonistas desses novos saberes sociais. Neste
projeto, oferecemos um curso básico de informática com carga horária de 30 horas/aula
presenciais, onde foram beneficiadas 60 pessoas da comunidade interna e, principalmente,
externa. Com isto, ratificamos o compromisso social do IFRN junto a sua comunidade.
PALAVRAS-CHAVE: Informática Básica, Inclusão Digital, Melhor Idade, Qualidade de Vida, Socialização

INTRODUÇÃO
O presente projeto de extensão teve como principal objetivo incluir digitalmente as
pessoas da melhor idade da comunidade, contribuindo com a atualização, a autoestima, o
estímulo mental e motor e a socialização destas pessoas, com a finalidade de levar o
conhecimento digital de modo que elas possam tornar-se protagonistas desses novos saberes
sociais.
Os idosos são pessoas com muita experiência de vida e com poucas oportunidades,
então, através do aprendizado da informática tiveram a oportunidade de conhecer um mundo
virtual no qual muitas vezes são excluídos. Com isto, incluímos socialmente e digitalmente esta
faixa da população que apresenta um dos maiores índices de exclusão.
De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a
população do município de Natal em 2010 era de 803.739, sendo 66.562 homens e 93.044
mulheres acima dos 50 anos de idade, num total de 159.606 pessoas com idade acima dos 50
anos, ou seja, quase 20% da população natalense em 2010 era composta por pessoas na faixa
etária da melhor idade.
Em 2015, o IBGE estimou a população do município de Natal em 869.954 habitantes,
sendo o décimo nono município mais populoso do país; e, sua região metropolitana, formada
por outros onze municípios do Rio Grande do Norte, possui uma população de pouco mais de
1,5 milhão de habitantes, formando a quinta maior aglomeração urbana do Nordeste e a décima
nona do Brasil.
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A previsão do número de idosos acima de 50 anos de idade para o ano de 2016,
segundo o IBGE, é que ultrapasse o percentual dos 20% contabilizados no ano de 2010. A
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2013, que foi divulgada pelo IBGE
em 2014, mostrou a tendência de envelhecimento do país, enfatizando a importância da
execução deste projeto de inclusão digital, de desenvolvimento regional e de oportunidade para
a comunidade natalense.
Seja para o trabalho ou lazer, os idosos merecem estar a par das tecnologias que
conhecemos hoje em dia, e através de um curso de informática básica, vemos que contribuímos
para a minimização dos efeitos da exclusão digital e com o aumento da qualidade de vida destas
pessoas.
METODOLOGIA
A metodologia utilizada consistiu em aulas presenciais, teóricas e práticas, ministradas
por um professor com conhecimento na área, auxiliado por bolsistas do último ano do Curso
Técnico em Informática Integrado que monitoraram este processo de ensino-aprendizagem.
Um laboratório de informática equipado com computadores, lousa interativa e projetor
multimídia foi utilizado durante as aulas para auxiliar na apresentação dos conteúdos
ministrados e facilitar o ensino-aprendizagem. Também foram realizadas atividades em grupo
para que todos interagissem com os equipamentos e entre si, além de termos apresentado vídeoaulas que demonstraram a utilização dos computadores nas diversas áreas de conhecimento.
Além disto, como forma de melhorar a prática no uso dos equipamentos, foram
utilizados web sites de jogos educativos on-line que tiveram grande relevância no estímulo
motor e mental dos alunos. Abaixo, listamos alguns sites adotados durante o processo de ensinoaprendizagem:
http://www.cafw.ufsm.br/~bruno/disciplinas/principios_informatica/mouse/mouse5.swf
http://www.toytheater.com/maze.php
http://www.seniornet.org/howto/mouseexercises/placemouse1.html
Como forma de execução, o curso foi dividido em 3 módulos, onde no início das
primeiras aulas houve a distribuição do material escolar (pastas, cadernos, canetas, lápis) e de
Pen Drives, onde continham todo o material didático utilizado durante o curso. Assim,
apresentamos os seguintes conteúdos em cada módulo:


Módulo 1: Introdução à Informática Básica (a história da informática, função e tipos de

computadores, definições, componentes básicos (hardware), dispositivos de entrada/saída);

Módulo 2: Atividades em grupo e individual através de jogos educativos on-line,
Sistema Operacional Windows 7 e noções sobre o Windows 10;

Módulo 3: Os principais tipos de programas, como: Processadores de textos, Planilhas
Eletrônicas, Navegadores de Internet, Redes sociais, Gerenciadores de e-mails, Ferramentas de
pesquisa na web e atividades em grupo/individual.
Por fim, métodos diferenciados foram aplicados para apresentar as orientações, onde
elegemos uma linguagem simples e fornecemos explicações direcionadas às dúvidas dos
participantes. A ideia central do projeto foi a de ensinar aos envolvidos de como começar e, a
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partir disto, desenvolver neles a vontade de descobrir mais, estabelecendo uma rotina de “faça
você mesmo”.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Com relação aos resultados alcançados, ao final do projeto os discentes puderam obter
domínio tanto na parte teórica, quanto na parte prática sobre os assuntos abordados durante o
curso.
Na parte teórica, puderam conhecer um pouco da evolução das gerações dos
computadores, explorar os tipos de computadores existentes no mercado, familiarizar-se com
os termos técnicos utilizados na informática, bem como conseguiram diferenciar os principais
dispositivos de entrada e saída dos computadores (monitor, teclado, mouse, gabinete,
estabilizador, ...).
Na parte prática, inicialmente os alunos foram orientados sobre o procedimento correto
de ligar e desligar os equipamentos, o uso do PenDrive, além de conhecer e interagir com o
sistema operacional Windows 7 e terem noções sobre o sistema operacional Windows 10.
A interação com alguns web sites de jogos educativos on-line foram de suma
importância para o estímulo motor e mental destes alunos. Atividades em grupo em sala de aula
também foram responsáveis pela socialização entre eles, bem como puderam conhecer e
praticar com os principais programas de computador (word, excel, e-mail, facebook, whats app,
...), onde ficaram atualizados e poderão utilizá-los como mais uma ferramenta para o dia-a-dia
(elaborar uma lista de supermercado, planejar seus gastos a partir de uma planilha de gastos
domésticos, utilizar o facebook, whats app e e-mail como ferramentas de comunicação e
socialização, etc), de modo que tornar-se-ão protagonistas desses novos saberes sociais.

Fotografia – Laboratório de Informática com os alunos da turma de inclusão digital
Em relação a disseminação dos resultados, a mesma foi feita através da Exposição
Científica, Tecnológica e Cultural (Expotec), onde houve a exposição de vídeos e banners
mostrando o desenvolvimento deste projeto de inclusão digital junto aos idosos, além da
divulgação no portal do IFRN, fazendo com que haja o incentivo para que outros campi do
IFRN e outras instituições de ensino promovam a inclusão digital, não somente para as pessoas
da melhor idade, mas também para àquelas excluídas dos benefícios trazidos pelos recursos
tecnológicos da atualidade, socializando e levando conhecimento das novas tecnologias para
auxiliá-los na melhoraria da execução de suas atividades e da sua qualidade de vida. Com isso,
ao final deste projeto, alcançamos o trinômio Ensino, Pesquisa e Extensão.
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MIL COISAS NA RETINA: O CINEMA NA FORMAÇÃO DOCENTE
A. A. de Lima Neto1 ; C. S. A. Honda2 ; M. O. L. Neves 3 ; E. J. F. Costa4 ; R. C. Soares 5
do IFRN – Campus Canguaretama 4,5 ; Licenciandos em Educação do Campo - IFRN – Campus
Canguaretama
ÁREA TEMÁTICA: Educação

1,2,3 Docentes

RESUMO
O presente projeto de extensão nasce da constatação de uma presença problemática do cinema no
contexto educativo: embora ele regularmente esteja aí presente, não raro é utilizado somente como
meio didático para o trabalho com determinados conteúdos, desprezando outras potencialid ades
educativas da experiência fílmica. Ao compreendemos por educação os múltiplos processos por meio
dos quais os sujeitos têm acesso à uma dada cultura, o caráter eminentemente audiovisual de nossa
sociedade torna-se campo exploratório de processos educativos. O professor emerge aí como
protagonista, pois sendo elemento central da educação formal, pode dilatá-la e despertar outros modos
de ver, de ser e de estar nela, ao tornar-se apto a exercer uma atividade crítica mais contundente. O
cinema é uma das experiências que possibilita esta formação continuada. Nesse contexto, o presente
projeto visa oferecer aos licenciandos do IFRN/Canguaretama, bem como a outros licenciandos e
professores da Educação Básica da microrregião na qual se situa o campus, uma experiênc ia
de introdução à uma outra abordagem do cinema na educação, a saber, a do cinema enquanto
educação do olhar. Ademais, como resultado de seu caráter de pesquisa aplicada, este projeto também
pretende obter um diagnóstico inicial sobre as concepções dos participantes acerca das relações entre
o cinema e a educação.
PALAVRAS-CHAVE: cinema, formação docente, educação, imagem, olhar.

INTRODUÇÃO
A realização do presente projeto justifica-se, em consonância com os princípios orientadores da
formação de professores tal como consta no Projeto Político-Pedagógico do IFRN, pela necessidade
de "qualificar, significativamente, a formação profissional para a docência" (DANTAS; COSTA,
2012, p. 142). Ao afirmar que "ser um profissional da educação significa participar da emancipação
dos sujeitos" (DANTAS; COSTA, 2012, p. 141), o PPP faz referência explícita à noção de
emancipação, oriunda do Iluminismo. Emancipar-se, para Kant (2010), é sair da menoridade, isto
é, ousar fazer uso do próprio entendimento sem a tutela de outrem. Michel Foucault (2001), dois
séculos mais tarde, retoma a noção de emancipação para lembrar que o esclarecimento kantiano se
constitui na primeira grande interrogação filosófica sobre o presente. Pensar o presente, diagnostic á lo, é tarefa crítica, um êthos – isto é, uma atitude, um modo de ser – o que só é possível por um
pensamento corajoso que se propõe questionar os limites do que nos é imposto. Trata-se de "pensar
diferentemente do que se pensa, e perceber diferentemente do que se vê", e isto "é indispensável para
continuar a olhar ou a refletir" (FOUCAULT, 1984, p. 15).
A articulação entre cinema e formação docente situa-se nos limites aos quais refere-se o filósofo: é
atitude crítica, diagnóstico diferenciado da realidade e instrumento de transformação para a formação
inicial e continuada dos docentes. Renegociando as relações entre o real e o imaginário, o cinema
"assegura a dimensão crítica nos processos de formação" (DANTAS; COSTA, 2012, p. 143). O
presente projeto cria, ademais, em consonância com o quarto princípio orientador da formação de
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professores (DANTAS; COSTA, 2012, p. 142), uma oportunidade para se iniciar uma articulação
entre o IFRN e a educação básica no entorno do campus, à medida que se lhe possibilita acesso à
formação continuada, ao mesmo tempo que fazemos das escolas e das práticas pedagógicas aí
vivenciadas um terreno para a iniciação de nossos licenciandos à extensão e à pesquisa.
Entende-se, nesse contexto, o objetivo deste projeto, a saber, oferecer aos participantes uma formação
teórico-prática introdutória sobre a abordagem do cinema aqui proposta, explorando, conforme
sugere a expressão “mil coisas na retina”, da poetisa Zila Mamede, as possibilidades formativas
oriundas da educação do olhar facultada pela experiência fílmica. Ao mesmo tempo, objetiva- se
também realizar um diagnóstico inicial sobre as interfaces entre cinema e formação docente,
através das concepções dos participantes sobre o cinema, a educação e a própria formação. Estes dois
objetivos fornecerão as bases para a realização de um projeto de maior duração posteriormente, com
maior amplitude de resultados.
METODOLOGIA
O projeto tem duração de quatro meses (de agosto a dezembro de 2016). Inicialmente, foi feita uma
divulgação entre os licenciandos do campus, bem como entre os licenciandos externos ao IFRN e
professores da rede de educação básica pública e privada. Seguira-se os encontros de exibição e
discussão dos filmes, que acontecem nas quartas-feiras das semanas do Tempo-Comunidade da
Licenciatura em Educação do Campo, como parte da programação do projeto Diálogos. Nesses
encontros, são aplicadas entrevistas semiestruturadas com vistas a fazer o diagnóstico inicial acerca
da relação cinema e formação docente. Também se prevê a realização de um minicurso para
introdução à abordagem teórica aqui utilizada. Segue, a seguir, a lista dos filmes que serão exibidos :
Vermelho como o céu (Cristiano Bortone); Elephant (Gus Van Sant) e Má Educação (Pedro
Almodóvar).
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Como resultados, espera-se, em primeiro lugar, que os participantes adquiram noções teórico-práticas
da abordagem aqui proposta, seja por meio da experiência de apreciação fílmica, seja por meio do
minicurso. Em segundo lugar, pretende-se obter um diagnóstico inicial sobre as concepções dos
licenciandos e professores acerca das relações entre cinema, educação e formação docente, com vistas
a intervir na realidade deles de modo mais profícuo e contínuo, em um projeto de maior duração.

REFERÊNCIAS
DANTAS, Anna Catharina da Costa; COSTA, Nadja Maria de Lima. Projeto Político-Pedagógico
do IFRN: uma construção coletiva. Natal: Editora do IFRN, 2012.
FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade 2: O Uso dos Prazeres. Rio de Janeiro: Graal, 1984.
______. Qu'est-ce que les Lumières? In: ______. Dits et Écrits II: 1976-1988. Paris: Gallimard,
2001.
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ROBÓTICA PEDAGÓGICA LIVRE COM FOCO NA INICIAÇÃO A
PROGRAMAÇÃO NAS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA NORTE DE
NATAL/RN
R.E.Silva¹; K.T.Silva²; L.C.A.Melo³; D.L.Silva4; A.D.S.Dantas5
1,2,3,4,5
IFRN – Campus Natal - Zona Norte
ÁREA TEMÁTICA: Educação

RESUMO
O projeto tem como objetivo utilizar materiais provenientes de resíduos eletrônicos em
benefício a produção de dispositivos automatizados para introdução de estudos relacionados
a robótica pedagógica livre e a iniciação a programação. Tem-se o intuito de integrar alunos
da Graduação em Licenciatura em Informática e do Curso Técnico de Eletrônica nas diversas
disciplinas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
Campus Natal/Zona Norte, em processos de atuação na escola pública com auxílio de
estudos no campo da robótica educacional. Como fundamentos teórico-metodológicos foi
feita uma revisão de literatura e pesquisa-ação para realização das atividades a serem
desenvolvidas. Com o resultado, busca-se desenvolver ações didático-pedagógicas junto aos
alunos das escolas da rede pública na perspectiva de desenvolvimento do pensamento
computacional e formação do Licenciando em Informática, além de buscar uma reflexão
sobre práticas interdisciplinares como formação para o Ensino da Informática.
PALAVRAS-CHAVE: Robótica Pedagógica Livre, Iniciação a Programação, Licenciatura em
Informática.

INTRODUÇÃO
O projeto Robótica Pedagógica Livre com foco na iniciação a programação nas
Escolas Públicas da Zona Norte de Natal/RN é uma iniciativa de formação dos grupos de
estudantes envolvidos, e de caráter interdisciplinar pois abrange aspectos relacionados à
Robótica Educacional, Ensino de Programação e Sustentabilidade Ambiental, uma vez que
se compromete em utilizar resíduo eletrônico como sucata para construção de dispositivos
robóticos.
A proposta do projeto é utilizar resíduos eletrônicos, como material didáticopedagógico no processo de ensino-aprendizagem da Educação Básica de Escolas Públicas
do entorno do campus, se configurando, também, como uma ação de melhoria nestas
instituições. Sendo assim, estas ações permitem mediar a construção do conhecimento por
intermédio da integração de outras disciplinas e com isto estabelecer a socialização do
conhecimento, além disso é preciso compreender que cada conceito vem a ser desenvolvido
fazendo uso da autonomia em seu processo de aprendizado utilizando a criatividade e o
raciocínio lógico nas atividades propostas.
O projeto vem sendo desenvolvido por alunos da Graduação em Licenciatura em
Informática e do Curso Técnico de Eletrônica do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte Campus Natal/Zona Norte (IFRN-ZN), de forma que
essa integração entre os cursos proporciona uma formação interdisciplinar, uma vez que
envolve diversos conhecimentos das áreas envolvidas. O desenvolvimento do projeto
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fomenta, acima de tudo, a atuação e formação do Licenciando em Informática no contexto
escolar.
Segundo Mill e César (2009, p. 222), “[...] robótica pedagógica é uma denominação
para o conjunto de processos e procedimentos envolvidos em propostas de ensinoaprendizagem que tomam os dispositivos robóticos como tecnologia de mediação para a
construção do conhecimento [...]”. Atualmente a sociedade contemporânea, busca evidenciar
que a robótica livre pode ser utilizada como material didático-pedagógico tanto na formação
de professores no contexto escolar sobre a Educação Básica e nos espaços de aprendizagem.
O [...] termo Livre ocorre pelo fato de utilizar-se de soluções e criações livres - sem
um padrão pré-definido, diferente do apresentado pelos Kits LEGO, para a produção de
artefatos robóticos, substituindo os produtos comerciais já confeccionados, além do uso de
softwares livres [...] para a programação dos kits robóticos, que também podem ser
construídos a partir de sucatas de equipamentos eletrônicos (MAGRIS; RIBEIRO, 2012, p.
55).
Nessa perspectiva, o projeto se configura como uma ferramenta de aprendizagem e
desenvolvimento dos alunos da educação básica da rede pública, uma vez que abrange o
raciocínio lógico, a criatividade, a autonomia no aprendizado e a compreensão de conceitos
de física, computação e outras disciplinas. Ainda, segundo Wing (apud DARGAINS;
SAMPAIO, 2013, grifo do autor) a “habilidade em programar dispositivos robóticos apoia
o desenvolvimento do ‘pensamento computacional’, ajudando a conhecer importantes
estratégias de resolução de problemas”. “Uma vez que a programação envolve a criação de
representações externas de seus processos de resolução de problemas, e oferece ao
programador oportunidades para refletir sobre o seu próprio pensamento” (DISESSA apud
DARGAINS; SAMPAIO, 2013).
METODOLOGIA
Apresenta-se a possibilidade de contribuir para o delineamento teórico-metodológico
desse projeto por meio da pesquisa-ação, para que possa articular estudos e planejamento
acadêmico-científicos (produção) com atuação em atividades de ensino-pesquisa-extensão.
Desse modo, trata-se de um tipo de investigação social concebida e realizada em
estreita associação com uma ação ou proposição para um problema coletivo, no qual
investigadores e outros sujeitos participam, interagem, opinam e discutem de modo coletivo,
democrático e criticamente no desenvolvimento da investigação.
Inicialmente, o cenário de atuação que o projeto vem sendo implementado acontece
em duas escolas: a Escola Estadual Walter Duarte Pereira e a Escola Estadual Antônio
Fagundes, ambas com laboratório de Informática, utilizados como espaço para as atividades.
As ações de ensino estão sendo realizadas em formato de curso para um público de 15 alunos
do ensino básico de cada escola, sendo 01 (um) encontro semanal de 03 (três) horas.
O curso conta com um discente da Licenciatura em Informática em cada escola e
dois discentes do Técnico de Eletrônica. De forma que o licenciando é o responsável em
planejar e ministrar as aulas, enquanto que os alunos do técnico em eletrônica dão suporte
nas atividades práticas.
O curso proposto é de Robótica Pedagógica Livre, com foco na iniciação a
programação, com duração de 12 semanas, totalizando 36 horas, e estruturado em duas
etapas:
1) A etapa teórica-prática: discussões sobre lixo eletrônico, reciclagem,
sustentabilidade;
conceitos
introdutórios
de
eletrônica,
robótica,
microcontroladores e sua programação; coleta de equipamentos para extração de
resíduos eletrônicos; teste de componentes eletroeletrônicos e noções sobre
soldagem.
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2) A etapa de montagem: em que a partir dos conceitos apresentados e da exploração
dos materiais coletados, os alunos tentarão montar a estrutura e a programação do(s)
artefato(s) robótico(s) previamente estabelecido(s).
Na fase atual do projeto, dentre as atividades desenvolvidas estão:
1) Levantamento bibliográfico com estudo de temas relacionados à Educação,
Robótica Pedagógica e Ensino de Programação;
2) Estudo sobre Microcontroladores;
3) Definição da ferramenta para controle do artefato robótico: plataforma de
prototipagem eletrônica Arduino, associada ao ambiente gráfico de programação
Ardublock;
4) Construção de artefato robótico para referência inicial: carrinho com sensor de
obstáculos.
Concomitante, o planejamento das ações de ensino foi realizado, com a construção
dos planos de aula, bem como o levantamento e coleta de resíduos eletrônicos necessários
para montagem e programação dos artefatos robóticos.
Vale ressaltar que o IFRN Campus Natal-Zona Norte dispõe de um Laboratório de
Recondicionamento de Lixo Eletrônico, ligado a um projeto de extensão, que tem o objetivo
de coletar equipamentos de informática descartados por órgãos públicos e privados, para
serem recondicionadas no Laboratório de Manutenção de Computadores do referido
campus, por extensionistas selecionados entre os alunos dos cursos técnicos de Eletrônica,
Informática e Manutenção e Suporte em Informática (CÂMARA, 2013). Tal projeto traz
uma facilidade na coleta dos resíduos eletrônicos necessários ao projeto.
Algumas dificuldades de aquisição e compra de materiais foram encontradas, o que
atrasou o início das ações nas duas escolas públicas. O processo de seleção dos alunos
também foi demorado, em razão da dificuldade de encontrar um horário adequado e possível
a todos os estudantes selecionados. Por isso, até o momento, houve apenas dois encontros.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Ao fim das ações de ensino em formato de curso, dentre os resultados que esperamos,
destacam-se: a melhoria do espaço de aprendizagem da escola; uma contribuição no
desenvolvimento do raciocínio lógico dos alunos para resolução de problemas; uma maior
difusão de conceitos da computação; despertar os alunos para o mundo da robótica,
incentivando a participação em competições; análise e publicação dos resultados obtidos em
meios científicos; além de contribuir para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos
das escolas envolvidas. Portanto, as ações implementadas durante o curso visam inserir a
robótica como um instrumento didático-pedagógico e disseminação do pensamento
computacional por meio do projeto desenvolvido. Espera-se que o uso da Robótica
Pedagógica Livre como ação didático-pedagógico, com foco na iniciação a programação,
possa favorecer o desenvolvimento dos alunos da educação básica da rede pública,
dinamizando as práticas pedagógicas implementadas em sala de aula.
O Impacto social é significativo, e poderá ser observado ao atingir cada um dos
objetivos já descritos anteriormente. O projeto apresenta uma ação transformadora clara
sobre: a sustentabilidade ambiental e reutilização de resíduos eletrônicos; os benefícios da
robótica junto ao raciocínio lógico, criatividade, autonomia no aprendizado e a compreensão
de conceitos de física, computação, mecânica e outras disciplinas, além do desenvolvimento
do pensamento computacional desses alunos da educação básica da rede pública.
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DESENVOLVENDO A MATEMÁTICA NA REGIÃO DO SERIDÓ
F. A. Dantas1; G. M. Gomes2; P. R. S. Oliveira3; L. S. Silva4 e L. M. C. Queiróz5
1,2,3,4,5
IFRN – Campus Avançado Parelhas
ÁREA TEMÁTICA: Educação

RESUMO
O presente projeto visa melhorar a escolarização matemática dos alunos do nono ano da rede pública
de ensino no município de Parelhas/RN. Para tanto aposta em uma metodologia onde há dois
encontros semanais com esses alunos: uma aula expositiva com o professor e um grupo de estudos
realizado com os alunos bolsistas. Espera-se com as ações propostas fazer com que os participantes
logrem êxito na sua vida escolar e que, além disso, sejam aprovados em quais exames admissionais
nos quais se proponham a participar.
PALAVRAS-CHAVE: Matemática, Melhoria do Ensino, Democratização do acesso.

INTRODUÇÃO
O projeto de extensão “Desenvolvendo a matemática na região do Seridó” tem como meta principal
melhorias no ensino-aprendizagem da matemática para alunos oriundos de escolas da rede pública,
pois os mesmos apresentam preocupantes déficits de aprendizagem nesse campo de ensino. Através
do referido projeto é pretendido que no decurso de aulas expositivas e grupos de estudo alavancarmos
o desempenho matemático dos jovens da região, principalmente quando temos em vista que os
mesmos pretendem prestar o exame de seleção para ingresso no IFRN e se encontram em franca
desvantagem quando comparados a alunos da rede privada, que tiveram um contato mais positivo
com a matemática.
METODOLOGIA
Primeiramente, antes do início efetivo do projeto, o coordenador do mesmo visitou as escolas do
município de Parelhas-RN, explanando sobre os objetivos das aulas que viriam a serem ministradas
e convidando os educandos do 9° ano das escolas públicas à realizarem as inscrições para
participarem do projeto. As inscrições, realizadas ao longo de uma semana pelos alunos bolsistas,
computou 76 inscritos. Sendo a seleção dos 40 contemplados realizada segundo o critério de
caracterização socioeconômica, tendo os estudantes em situação social mais vulnerável maior
prioridade para serem atendidos pelo projeto. As atividades tiveram início efetivo com dois encontros
semanais, que são realizados periodicamente, sendo o primeiro uma aula expositiva com o professor
formado na área, abrangendo variados temas à cada semana, e o segundo um grupo de estudos,
supervisionado pelo professor e comandado pelos alunos bolsistas, que esclarecem eventuais dúvidas
dos estudantes. Regularmente são aplicados simulados, que utilizamos como testes diagnósticos, em
função da necessidade de acompanharmos o desenvolvimento pedagógico dos alunos.
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RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
À princípio os resultados esperados para os participantes do projeto são dois, a aprovação no fim do
ano na disciplina de matemática com elevação do desempenho em relação ao ano anterior e a
aprovação em exames de admissão que prestem durante o ano, em especial, o exame de seleção para
ingresso no IFRN. Tratando-se dos resultados alcançados foram aplicadas duas avaliações
diagnósticas: Na primeira, que ocorreu na primeira semana de execução do projeto, participaram 40
pessoas, sendo a média da turma 4,20; obtendo a maior nota o(s) aluno(s) que obteve/obtiveram 9
acertos; do contrário, o(s) aluno(s) que conseguiu/conseguiram apenas 1 acerto ficou/ficaram com a
menor pontuação. Nessa avaliação, ocorreu um desvio padrão de 1,55; no geral. Já na segunda
aplicação, ocorrida no final de agosto, participaram 36 alunos, obtendo a turma uma média de 5,64;
sendo o(s) aluno(s) com 15 acertos o que conquistou/conquistaram a maior nota; no caso contrário,
o(s) aluno(s) que não acertou/acertaram nenhuma questão ficou/ficaram, por consequência, com a
pontuação nula. Nessa segunda aplicação, a turma obteve um desvio padrão de 2,59. Assim é possível
afirmar que, n a turma avançou 1,44 em sua média; houve um aumento na margem de acertos; porém,
ocorreu um aumento de 1,04 no desvio da nota da turma que poderia ser justificado por dois motivos:
o primeiro é que durante as oito semanas de execução até a data da segunda avaliação diagnóstica,
15 participantes desistiram do projeto, pelos mais diversos motivos, e foram substituídos por novos
participantes; observa-se ainda que, durante as atividades do projeto, há grupos de alunos que estão
perdendo o foco, assim como ocorre em suas escolas de origem, porém após essa constatação,
providências pedagógicas estão sendo tomadas no sentido de conquistar novamente o interesse desses
educandos.
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TÍTULO DO TRABALHO
A. M. S. Macêdo1; L. G. L. Teixeira2; I. R. R. Lima3 e K. C. S. Nascimento4
1,2,3,4
IFRN – Campus Natal-Central
ÁREA TEMÁTICA: (Educação)

RESUMO
A atividade a seguir tem como principal objetivo apresentar aos alunos do 9° ano da Escola
Estadual Walter Duarte Pereira em Natal/RN, assuntos fundamentais da estatística como: As
medidas de tendência central, dados de coletas, tabelas dentre outros, de uma forma mais interativa
e dinâmica, transformando o aluno em um agente ativo do processo de aprendizagem. A escolha do
tema: Estatística, deu-se pela presença, cada vez mais comum desse conteúdo no cotidiano humano
e da sua relevante importância à sociedade em geral. Tendo em vista que, apesar de sua relevância
ainda é um tema que poucos dominam. Entende-se que por meio de uma metodologia mais
interativa, prática e dinâmica os alunos obtenham mais interesse na compreensão desse conteúdo,
facilitando, assim, o processo de aprendizagem.

PALAVRAS-CHAVE: Estatística, Metodologia, Dinâmica, Compreensão, aprendizagem.

INTRODUÇÃO

O projeto de extensão aqui descrito trata-se de oficinas matemáticas que são realizadas na Escola
Estadual Walter Duarte Pereira na cidade de Natal/RN, com duração aproximada de quatro horas,
sob a orientação do professor Robson e o auxílio dos alunos em Licenciatura em matemática,
bolsistas do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência). Mensalmente são
realizadas oficinas com diversos temas, a mais recente foi sobre Estatística, onde por meio de uma
metodologia de ensino mais lúdica foram transmitidos aos alunos do 9° ano assuntos como:
medidas de tendência central, dados de coleta, tabelas dentre outros. O projeto visa despertar nos
alunos um maior interesse nos conteúdos matemáticos por meio de uma metodologia diferenciada,
que quebra a rotina escolar clássica dos alunos e os colocam diante problemas relacionados ao
cotidiano, possibilitando, dessa forma, um processo de aprendizagem mais prático e interativo.
Em suma, as oficinas conseguem obter uma maior atenção dos alunos e assim uma melhor
compreensão dos assuntos explicitados, principalmente nos alunos mais dispersos o que facilita a
comunicação entre o professor e a turma, facilitando e potencializando a aprendizagem do conteúdo
dado.
METODOLOGIA
A oficina teve início com a exibição de um vídeo contando o que é a Estatística, seguido de um
segundo vídeo contando de forma resumida os principais elementos de sua história. Neste último,
tínhamos algumas situações do cotidiano para explicar esses elementos. No decorrer do vídeo foram
feitas algumas interversões como questionamentos acerca das situações e conceitos apresentados
para que os alunos analisassem e refletissem a respeito do assunto abordado.
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No segundo momento, ocorreu a explicação das medidas de tendência central. Para isso, foi feita
uma aula prática com os alunos, na qual após coletarem-se as alturas de todos da turma os alunos
calcularam a média, moda e mediana das alturas dos grupos: meninos, meninas e depois da turma
inteira. Ao final, para correção colocou-se cada grupo na frente da sala para que a mediana ficasse
mais clara. Em seguida o processo foi repetido com a medida do palmo, seguindo a mesma
dinâmica. Com a intenção de inserir o aluno nesse método lúdico de educação, o aluno que acertou
as atividades propostas ganhou uma porção de guloseimas como recompensa.
No terceiro momento, foi proposto aos alunos o jogo dos palitos, muito comum em nossa região, no
qual a turma pôde ter a prática do jogo de habilidades e sua forte relação com a teoria das
probabilidades. Para a realização dessa atividade a turma foi separada em duplas.
Regras do Jogo:
1) Cada jogador, de posse dos três palitos, “esconde” em uma das mãos — sem que o outro jogador
veja — uma das quantidades: 0 (nenhum palito), 1, 2 ou 3 palitos.
2) Em seguida, cada um aposta qual a soma de palitos que serão mostrados por eles.
3) Depois das apostas feitas, cada um abre a mão e mostra o número de palitos.
4) Vence o jogo aquele que acertar a soma obtida.
Assim como na dinâmica anterior, o vencedor ganhou guloseimas como recompensa. Em seguida,
foi apresentada e explicada aos alunos a tabela de dupla entrada, para que eles, depois de preenchida
e explicada à tabela, pudessem observar qual a soma tinha a maior probabilidade de ocorrer.

(Tabela)

(Tabela preenchida)

(Ocorrência das somas)

Posteriormente a explicação, as duplas tiveram a chance de jogar novamente, mas desta vez com
um conhecimento sob a soma que obtinha a maior probabilidade de acontecer.
O quarto momento, foi reservado para falar da importância do uso da estimativa nas mais diversas
atividades da sociedade, bem como inserir os conceitos de População e Amostra, itens esses
primordiais nos estudos em estatística. Ilustramos esse exemplo com um esquema prático que
intitulamos de “Método de estimativa do tamanho populacional dos peixes”, para isso foram
confeccionados 266 peixes em E.V.A , conforme aos quais se captura uma determinada amostra de
uma população definida (Nesse caso seriam os peixes) . Os indivíduos da amostra (os que foram
capturados) recebem uma marca de alguma maneira sem causar-lhe dano algum e são
contabilizados. Depois esses são soltos ao ambiente de origem com a finalidade de que voltem a
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misturassem com os demais indivíduos. Depois se toma outra amostra no mesmo local (segunda
captura ou recaptura) e contabilizam-se os indivíduos dessa captura que já possuem marca.
Finalmente os resultados aplicam-se em uma fórmula, para estimar o tamanho populacional.
Fórmula: N= p1c x p1c \pmr
Legenda:
P1c (número de peixes obtidos na primeira captura)
Pmr (números de peixes marcados na recaptura)
N (o número total de peixes)
Para isso, os peixes em material emborrachado foram colocados de um saco transparente e cada um
dos alunos foi convidado a vir até esse recipiente para retirar um peixe o qual deveria ser marcado
com caneta azul. Chamamos esse momento de captura. Logo após, todos deveriam recolocar o
peixe de volta no recipiente plástico para ser misturado aos demais que lá estavam. Em seguida,
repetimos a operação pedindo que cada aluno viesse mais uma vez para retirar um peixe do saco
(Esse procedimento chamamos de segunda captura ou recaptura) e anotamos a quantidade de peixes
da recaptura que estavam marcados. Com esses dados em mãos, aplicamos a fórmula mencionada a
cima e pudemos ter uma previsão, de como fazer para calcular uma população de uma determinada
espécie usando para isso uma porção da mesma (amostra). Também foi explicado aos alunos que os
pesquisadores para determinarem a estimativa populacional de uma determinada região e/ou espécie
realizam diversas capturas e recapturas. No começo dessa dinâmica, antes de ocorrer a primeira
captura, cada aluno deu um palpite de quantos peixes havia no recipiente, após o cálculo foi
revelado à turma quantos peixes havia no saco e quem mais se aproximou da quantidade ganhou as
guloseimas.

RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS

Conclui-se com essa experiência realizada, que os estudantes participaram ativamente das
atividades, como agentes ativos na construção de seus conhecimentos. Percebe-se que a
aprendizagem partindo de experiências práticas estimula a participação do aluno e gera uma
aprendizagem mais significativa. Além disso, foi possível observar que a ludicidade das oficinas
consegue atrair a atenção, em especial, dos alunos mais dispersos nas aulas com metodologia
convencional de ensino. Logo, essa metodologia mais dinâmica potencializa a aprendizagem de
conteúdos complexos da matemática e desperta nos alunos uma visão crítica sob os problemas
matemáticos, mostrando-os que a matemática vai além da sala de aula, pois ela está presente
diariamente no cotidiano de todos eles.

IV SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | II SECITEX

2998

NORMAS E FORMULÁRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS:
O modelo de submissão de trabalho está na página anterior e as orientações de
submissão estão descritas abaixo. Os trabalhos serão avaliados por, pelo menos, dois avaliadores,
sendo um interno e um externo. Os trabalhos poderão ser submetidos em formato de pôster ou
apresentação oral. As apresentações orais serão agrupadas em mesas temáticas que poderão ter até
quatro apresentações.
Após a divulgação dos trabalhos selecionados, serão disponibilizados na área do evento
os modelos de apresentação oral e de formatação de pôster que deverão ser utilizados no dia do
evento.
Caso o número de trabalhos submetidos seja inferior ou superior a capacidade do
evento em alguma das modalidades, poderá ser feito um convite ao autor para trocar de modalidade.
ORIENTAÇÕES PARA SUBMISSÃO DE TRABALHO
1. Dos itens
Título

Área
Temática

Autores

Resumo

Palavraschave
Introdução

Metodologia

Deve ser centralizado, letras maiúsculas, negrito, fonte: Times New Roman,
tamanho 14
Identificar em qual área temática o trabalho se insere:
I - Comunicação;
II - Cultura;
III - Direitos Humanos e Justiça;
IV - Educação;
V - Meio ambiente;
VI - Saúde;
VII - Tecnologia e Produção; e,
VIII - Trabalho.
Fonte: Times New Roman, tamanho 10.
Inserir, no máximo, cinco (5) autores. Primeiras letras de nomes e
sobrenomes em maiúscula, separados por ponto e vírgula, com chamada
numérica de identificação que deverá conter o nome da Instituição e
Campus. Fonte: Times New Roman, tamanho 10.
No máximo 1500 caracteres, sem parágrafo e sem citações bibliográficas.
Deverá conter: introdução, metodologia e resultados (alcançados ou
esperados). Fonte: Times New Roman, tamanho 12.
Até 05 (palavras) expressões ou palavras que sintetizem o objeto do trabalho
e que permitam a posterior localização do resumo em bases de dados. Fonte:
Times New Roman, tamanho 10.
Descrever o projeto de extensão e sua importância/relevância. Apresentar o
objetivo e metas do projeto e público alvo/beneficiado. Fonte: Times New
Roman, tamanho 12.
Descrever as formas e técnicas que foram/serão utilizadas para executar as
atividades previstas no projeto, devendo explicar de forma objetiva como se
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Resultados
Alcançados/
Esperados

deu/dará a realização de cada atividade. Fonte: Times New Roman, tamanho
12.
Apresentar os resultados alcançados ou esperados e uma breve análise a
respeito dos mesmos. Destacar a participação da comunidade e,
principalmente os impactos sociais/econômicos do projeto. Poderão ser
apresentados imagens, gráficos, quadros ou tabelas. Fonte: Times New
Roman, tamanho 12.

2. Da formatação
Formato:
Edição do
texto:

Trabalho
Completo:
Observações:

Papel tamanho A4, margens superior, inferior e direita de 2,5 cm; e a
esquerda 3,0 cm; todos os itens e subitens em negrito e centralizados.
Fonte Times New Roman, tamanho 12, formato do arquivo PDF.
Espaçamento: 1,5 entre o Título e Autores; 1,5 entre itens e subitens e, no
texto, espaçamento simples. (Padrão do Word para Windows).
Títulos dos Quadros e tabelas: na parte superior dos mesmos, fonte Times
New Roman, tamanho 12. Rodapé dos Quadros: fonte Times New Roman
tamanho 10, com espaçamento simples entre as linhas.
Títulos de Figuras na parte inferior das mesmas, fonte Times New Roman,
tamanho 12.
A extensão máxima para o trabalho completo é de até 3 páginas.
O conteúdo e formatação nas normas são de responsabilidade dos autores.
Os trabalhos deverão obedecer às novas normas gramaticais da Língua
Portuguesa em vigor desde 1º de janeiro de 2009.
Os trabalhos deverão ser apresentados por autores inscritos no evento.
Apenas os trabalhos aprovados e efetivamente apresentados por um de seus
autores receberão certificado de apresentação.
Os trabalhos selecionados na modalidade de apresentação oral serão
realizados em formato de mesas temáticas.
O tempo destinado à apresentação de cada trabalho será de 15 minutos + 30
minutos para debates.
Os dias, horários e locais destinados à apresentação das comunicações orais e
pôsteres serão divulgados em área específica do site do evento.
Os trabalhos que não forem aprovados na forma de comunicação oral,
poderão ser indicados para apresentação como pôster.

3. Para a apresentação do trabalho no dia do IV Simpósio de Extensão observar modelo que
será disponibilizado na página do evento.
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UPENGLISH - CAPACITAÇÃO DO ENSINO DA LÍNGUA INGLESA
R. F. Brasil1; R. G. Norte2 e L.M Natal3
IFRN – Campus Currais Novos
ÁREA TEMÁTICA: Educação

RESUMO
O projeto de extensão “UpEnglish - Capacitação no Ensino da Língua Inglesa nas Escolas Públicas”
é um projeto de aprimoramento do ensino promovido pelo IFRN/Campus Currais Novos aos
docentes de língua inglesa de várias escolas do município de Currais Novos e cidades
circunvizinhas, visando a capacitação em busca da melhoria da educação pública no ensino da
língua estrangeira na região. A execução é dividida em três fases: o diagnóstico inicial, realizando
pesquisas nas escolas e encontros com os professores para transmissão de técnicas e estudos da
língua inglesa; A segunda fase, realização de visitas técnicas para a observação dos docentes
aplicando os aprendizados passados durante a primeira fase; e, por fim, realizar a culminância do
projeto na qual apresenta os resultados e a entrega dos certificados do projeto promovendo um
significativo avanço na educação da região.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino, Capacitação, Inglês, Curso.

INTRODUÇÃO
O UpEnglish é uma capacitação para os professores da Rede Pública de ensino que desejarem
participar do projeto para aperfeiçoar o ensino da língua inglesa nas cidades próximas da região de
Currais Novos, além de socializar ideias inovadoras na prática da docência da estadual e municipal
da cidade e região. O projeto tende a apresentar uma melhoria e incentivar os alunos a criarem um
compartilhamento de ideias, que podem ir desde intercâmbios a experiências profissionais futuras.
METODOLOGIA
Diagnóstico Inicial: Os alunos bolsistas irão fazer junto à Prefeitura e Diretoria Regional do Estado
um levantamento da quantidade de professores de língua inglesa que ensinam na cidade de Currais
Novos e também farão uma pesquisa para saber as metodologias utilizadas em sala de aula e sobre o
perfil dos docentes municipais e estaduais que ministram aulas de inglês. Os resultados serão
apresentados aos professores em reuniões de estudo. Reuniões de Estudos: A partir do diagnóstico
estudado serão feitos estudos direcionados às várias metodologias de ensino do inglês e
apresentadas tanto em forma de palestras quanto em forma de seminários. Sessões de oficinas: os
docentes farão seminários em grupos para apresentar as diversas metodologias a partir de temas préestabelecidos e discutidos em grupo. Visitas técnicas: a partir das oficinas e das reuniões de estudos
serão feitas visitas para acompanhamentos das atividades junto aos docentes em suas instituições de
ensino.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Os resultados serão apresentados na culminância através dos docentes, publicados na mídia através
da imprensa, nas redes sociais, e também ao final do projeto será submetido um artigo para uma
revista específica de educação. Os professores serão convidados a serem disseminadores dos
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resultados em suas escolas, nas reuniões pedagógicas. Espera-se atingir toda a rede de docentes das
escolas públicas do município de Currais Novos bem como os discentes. O trabalho será divulgado
junto à Diretoria Regional para que seja disseminado pelas outras diretorias regionais alcançando o
Rio Grande do Norte como um todo na Rede Pública Estadual e em outros municípios, com o apoio
de outros campi, alcançando as redes Municipais. Com a publicação na revista Holos pretendemos
com este projeto ter alcance na Rede Federal de Ensino em Todo o Brasil também.
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TÍTULO DO TRABALHO

1,2

A. P. Batista1; M. P. Rodrigues2 e A. W. O. Junior3
IFRN – Campus Parnamirim; 3 MPB – Movimento Parnamirinense de basquete
ÁREA TEMÁTICA: (Educação)

RESUMO
O projeto BASKETDANCE: HIP HOP E BASQUETE PROMOVENDO INCLUSÃO SOCIAL
emerge de uma parceria entre o IFRN Parnamirim e o MPB - Movimento Parnamirinense de
Basquetebol. Tal ação tem como objetivo principal promover o basquetebol enquanto ferramenta
educacional e de promoção para inclusão social. Ele atende crianças e jovens de escolas públicas
circunvizinhas ao IFRN/PAR dos sexos masculino e feminino com idades variando entre 8 e 14 anos.
Suas atividades acontecem aos sábados das 8h às 10h no IFRN. O projeto está sendo executado entre
os meses de abril e dezembro de 2016 e tem 8 etapas de execução, a saber: Seleção de bolsistas;
Reuniões com bolsistas selecionados, Desenvolvimento e Confecção de cartazes de divulgação,
fichas de inscrição; Agendamento de visitas às escolas circunvizinhas ao Campus Parnamirim;
Divulgação; Inscrições; Realização das aulas e Apresentações Culturais. Dessa forma, o projeto em
tela tem fomentado o artigo 6º da Constituição Federal de 1988 que se refere aos direitos sociais por
excelência, como o direito a saúde, ao trabalho, ao lazer entre outros, por meio da oferta de aulas de
basquete à crianças e jovens.
PALAVRAS-CHAVE: Esporte, Basquete, Hip hop.

INTRODUÇÃO
A implantação do projeto BASKETDANCE: HIP HOP E BASQUETE PROMOVENDO
INCLUSÃO SOCIAL fomenta o artigo 6º da Constituição Federal de 1988 que se refere aos direitos
sociais por excelência, como o direito a saúde, ao trabalho, ao lazer entre outros, por meio da oferta
de aulas de basquete à crianças e jovens.
O projeto surge de uma parceria entre o IFRN/Parnamirim e uma demanda social manifestada
e alavancada pelo Movimento Parnamirinense de Basquetebol (grupo de pessoas interessadas em
divulgar o esporte basquetebol na cidade de Parnamirim/RN).
A UNESCO em sua Assembleia Geral de 21.11.1978 adotou a Carta Internacional da
Educação Física e do Desporto, o qual estabelece um enfoque especial ao desporto, consubstanciado
aos direitos fundamentais.
A ONU em sua Assembleia Geral de 03.11.2003 editou a Resolução 58/05 com o título de
“Desporto como forma de promover a educação, saúde, desenvolvimento e paz”. Nesse sentido,
acreditamos, que diante de tantos direitos assegurados ao cidadão no que diz respeito a esporte, lazer
e cultura, está claro a sua importância, já que os têm seus direitos adquiridos por lei
METODOLOGIA
O projeto em tela está sendo realizado por meio das seguintes etapas: 1 - Seleção de bolsistas
- foram convidados alunos do IFRN que gostassem da prática do basquetebol e que tivessem interesse
em desenvolver ações voluntárias de cunho social; 2 - Reuniões com bolsistas selecionados - o projeto
foi apresentado aos bolsistas para que possam se apropriar dos objetivos, metas, metodologia, ações
e avaliação do projeto. Ao logo do projeto serão realizadas outras reuniões para acompanhamento e
desenvolvimento de ações do projeto; 3 - Desenvolvimento e Confecção de cartazes de divulgação,
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fichas de inscrição - Os bolsistas desenvolveram cartazes que foram fixados nas escolas em que foram
divulgadas as ações do projeto; 4 - Agendamento de visitas às escolas circunvizinhas ao Campus
Parnamirim - O coordenador e os bolsistas munidos de ofício para apresentação de intenção de
realização de projeto de extensão fizeram reuniões com as equipes gestoras para apresentar as ações
do projeto; 5 - Divulgação - após as reuniões de apresentação realizamos a divulgação do projeto com
os estudantes; 6 - Inscrições - As inscrições foram realizadas na Coordenação de Extensão do
IFRN/PAR . Puderam realizar as inscrições alunos e alunas obrigatoriamente de escolas públicas da
cidade de Parnamirim/RN que tinham idades entre 8 e 14 anos. Foram realizadas 40 inscrições; 7 Realização das aulas - as aulas estão ocorrendo aos sábados das 8h às 10h e estão sendo ministradas
pelo professor de Educação Física voluntário Antônio Washington de Oliveira Junior (representante
do Movimento Parnamirinense de Basquetebol). Além das aulas de iniciação ao basquetebol
(elementos técnicos e táticos) estão ocorrendo rodas de conversas e palestras sobre diversos temas
como por exemplo: Hip Hop, Qualidade de Vida, Desenvolvimento Humano, Drogas, Sexualidade,
Etnia; 8 - Apresentações Culturais - serão organizadas apresentações culturais envolvendo elementos
do Hip Hop e Basquetebol como difusão dos resultados alcançados.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
O projeto está em andamento e está sendo avaliado de forma contínua por meio das seguintes
ações: rodas de conversa ao término de cada encontro para verificar o grau de aceitação e avaliação
dos beneficiados; Lista de frequência para o acompanhamento da assiduidade e pontualidade dos
beneficiados; Aplicação de ficha de controle para averiguar evolução motora e física dos
beneficiados; Aplicação de questionário para avaliação e proposição de sugestões para os pais e
beneficiados.
Com a realização do projeto alcançamos até o momento os seguintes resultados: 36
beneficiados assíduos; Difusão da prática do basquetebol na cidade de Parnamirim por meio do
aumento do número de adeptos; Promoção da cultura do Hip Hop na cidade de Parnamirim,
principalmente junto aos beneficiados; Fomento da experiência de valores humanos como
solidariedade, respeito à vida, natureza, raças, etnias, cultura; Fomento da experiência de valores
ligados ao esporte como fair play, respeito as regras e aos colegas, cooperação, superação, dentre
outros; Minimizar os índices de sedentarismo dos beneficiados. Os resultados alcançados estão sendo
apresentados em diversos eventos para a veiculação do conhecimento como: SECITEX, Semanas de
Ciência e Tecnologia dos diversos Campi, revistas Holos e Diálogos da Extensão.
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IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL INTEGRANDO
ESCOLAS DO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ
CONTEXTUALIZANDO O BIOMA CAATINGA
P.K.M. OLIVEIRA¹; Y.C. CÂMARA²; E.C.S. GRANGEIRO³; K.R. DANTAS4 I.B. DE ALMEIDA5
1, 2, 3, 4, 5

IFRN-Campus Mossoró

ÁREA TEMÁTICA: Educação, Meio Ambiente

RESUMO
O bioma Caatinga é o principal ecossistema existente na Região Nordeste e exclusivamente brasileiro,
apresenta grande variedade de paisagens, relativa riqueza biológica e endemismo por isso vê se a
necessidade de preservação, porém existe preconceito e uma contextualização da caatinga onde é
considerada um bioma pobre por isso não há prioridade de preservação. A educação ambiental é um
dos meios que contribuirá significativamente na formação da consciência ambiental em relação a
caatinga, pois a riqueza desse bioma é pouco conhecida pelas crianças e inserida na escola será forma
de conscientização de preservação. Além incentivar e fortalecer o programa de educação ambiental,
estimula as crianças a refletirem sobre a importância de preservar a caatinga e seus recursos naturais
com consciência.
PALAVRAS-CHAVE: caatinga, bioma, educação, flora, fauna, preservação

INTRODUÇÃO

Ao longo da história, a evolução humana trouxe consigo a exploração irracional em larga escala dos
recursos naturais. Após esse período de exploração, o homem despertou a atenção para problemas
que atingem toda aldeia global indistintamente, como por exemplo, a destruição da camada de ozônio,
percebendo que havia a necessidade de preservação do meio ambiente não só para garantir recursos
futuros, mas também para assegurar a vida mais saudável no Planeta. Com isso, é que surge a função
primordial dos diversos setores sociais: Estado, universidades, iniciativa privada e organizações não
governamentais. Contudo, muito pouco adianta qualquer tipo de ação, seja na elaboração de leis,
fiscalização efetiva ou financiamento de obras em prol do meio ambiente se não houver investimentos
pesados em educação, com intuito de conscientizar os cidadãos da importância e necessidade vital da
preservação/conservação do meio ambiente. Assim sendo, é fundamental uma educação ambiental
mais ativa, objetivando informar crianças, jovens e adultos de seus deveres básicos para com o meio
ambiente. Então, o que precisamos buscar é a reorientação da educação como um todo, com vistas à
sustentabilidade que envolve todos os níveis de educação. O projeto promoverá ações de educação
ambiental e cultivar o cuidado com o ambiente escolar em duas escolas municipais de nível
fundamental da cidade de Mossoró, oferecerá um suporte educacional para o fortalecimento e
formação dos alunos com pensamentos sustentáveis. Incentivará a prática de educação ambiental para
a conservação do bioma caatinga através de apresentações e atividades realizadas em sala de aula
proporcionando o desenvolvimento desses alunos de centros urbanos que estão cada vez mais
afastados de um maior entendimento do bioma de sua região. Tais atividades auxiliarão no
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desenvolvimento da consciência de que é necessário adotar um estilo de vida menos impactante sobre
o meio ambiente, como também trazer o conhecimento do ecossistema exclusivamente brasileiro
localizado no Nordeste, a caatinga. Logo, o presente projeto justifica-se à medida que os
universitários se colocam a serviço da comunidade para melhorar a qualidade do ambiente em que
está inserida, apostando na educação como único meio realmente eficaz e duradouro na
implementação de um novo modelo de desenvolvimento social, político, econômico e social
sustentável. A prática profissional dos alunos do curso superior de Gestão Ambiental compreende
desenvolvimento de projetos de extensão, quando o aluno realizar estágio dessa maneira, a prática
profissional constitui uma atividade articuladora entre o ensino, a pesquisa e a extensão, balizadores
de uma formação articulada, universal e integral de sujeitos para atuar no mundo em constantes
mudanças e desafios.
O bioma Caatinga é o principal ecossistema existente na Região Nordeste, estendendo-se pelo
domínio de climas semiáridos, numa área de 73.683.649 ha, 6,83% do território nacional; ocupam os
estados da BA, CE, PI, PE, RN, PB, SE, AL, MA e MG (IBAMA, 1995). O termo Caatinga é
originário do tupi-guarani e significa mata branca. É um bioma único, pois, apesar de estar localizado
em área de clima semiárido, apresenta grande variedade de paisagens, relativa riqueza biológica e
endemismo.
A riqueza desse bioma é pouco conhecida pelas crianças onde seus desenvolvimentos precisam ser
valorizados. A infância é um período crucial para formação da personalidade dos indivíduos em todos
os aspectos. Uma forma de conscientização de preservação da caatinga é através da escola que está
em seu cotidiano onde aprendem e obtém respostas para uma série de questões. Então desenvolver a
educação enfatizando o meio ambiente como fundamental para a vida, a criança aprenderá que é
preciso adotar atitudes e comportamentos que garantam uma boa relação de sua vida com o seu meio
ambiente. (VYGOTSKI, apud PARÂMETROS DE QUALIDADE PARA A EDUCAÇÃO
INFANTIL, 2008, p.14). A educação ambiental é um dos meios que contribuirá significativamente
na formação da consciência ambiental em relação a caatinga que possui várias espécies de animais e
plantas em extinção, e onde as crianças aprenderão a serem conhecedores de seus direitos e deveres
sobre o meio ambiente.
Levantamentos sobre a fauna do domínio da Caatinga revelam a existência de 40 espécies de lagartos,
sete espécies de anfibenídeos (espécies de lagartos sem pés), 45 espécies de serpentes, quatro de
quelônios, uma de Crocodylia, 44 anfíbios anuros e uma de Gymnophiona. De acordo com o IBGE,
27 milhões de pessoas vivem atualmente no polígono das secas. A extração de madeira, a monocultura
da cana-de-açúcar e a pecuária nas grandes propriedades (latifúndios) deram origem à exploração
econômica (INSTITUTO BRASILEIRO DE FLORESTAS, 2011). O desmatamento e as queimadas
são ainda práticos comuns no preparo da terra para a agropecuária que, além de destruir a cobertura
vegetal, prejudica a manutenção de populações da fauna silvestre, a qualidade da água, e o equilíbrio
do clima e do solo. 80% dos ecossistemas originais já foram entronizados. (MINISTÉRIO DO MEIO
AMBIENTE, 2016).
Este projeto de extensão tem como objetivo criar, incentivar e fortalecer um programa de educação
ambiental em duas escolas de nível fundamental de Mossoró, estimulando os alunos a refletirem sobre
a importância de preservar a caatinga e seus recursos naturais com consciência, contribuindo para o
seu aprendizado futuro, desenvolvendo suas capacidades motoras, afetivas e de relacionamento
social.
METODOLOGIA
O trabalho será realizado em duas escolas do ensino fundamental do município de Mossoró – RN.
Serão escolhidas duas escolas que aceitem a implementação de um programa de educação ambiental
sobre a temática da conservação da caatinga.
O tema do projeto surgiu por uma necessidade de conhecer o meio no qual habitamos. Trabalharemos
a contextualização do bioma caatinga, onde serão elaboradas atividades lúdicas e palestras com
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alunos de ensino fundamental I de duas escolas de Mossoró, inserindo a educação ambiental através
destas atividades.
As atividades consistem em elaboração de conceitos iniciais sobre o bioma caatinga,
desenvolvidos pelos alunos a partir de ideias próprias sobre a preservação, através do entendimento
relacionado às palestras, além de jogos que interajam os alunos ao bioma.
As palestras servirão para estimular o conhecimento sobre as características do bioma através de
slides e desenhos animados. Será elaborado uma cartilha que apresenta os aspectos da região
semiárida.
Neste projeto será apresentado aos alunos um mural ambiental, onde os alunos, iram relatar nele a
importância da educação ambiental ao longo do desenvolvimento do projeto. Os alunos colocarão
também, seus conceitos inicias sobre o bioma caatinga suas características, além de ideias sobre sua
preservação. Esta atividade terá permanência em sala de aula uma vez por semana.
Desenvolvimento de oficinas de produção de jogos como: jogo da memória (com aves da caatinga),
futebol de botão (plantas versus animais) e confeccionar cartilhas com conteúdo sobre os animais e
vegetais e que figuras seriam feitas para os alunos pintarem, jogos dos 7 erros e cruzadinhas
envolvendo o tema bioma.
O Acompanhamento será dado através de relatórios semanais, mensais e encontros com grupo para
exposição dos resultados parciais.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Partindo da questão ambiental nas escolas vimos a necessidade de implementação de um trabalho
contínuo de Educação Ambiental, trabalho que será abordado em todas as disciplinas que compõem
o currículo escolar, elencando as questões do bioma caatinga de forma a tornar os trabalhos mais real.
Em grande maioria a Educação Ambiental não é trabalhada como deveria de acordo com os PCN’s e
com a Lei N° 9.795, de 27 de abril de 1999, isso porque os professores não são estimulados e nem
capacitados. Esperamos que as ações dentro do próprio ambiente escolar possibilitem uma maior
conscientização dos alunos e professores no que se diz respeito a preservação do bioma e que possam
se mostrar mais harmoniosa revelando desta forma a possibilidade de uma nova ordem mais
equilibrada e comprometida com o respeito pela vida. Disseminação dos resultados através de
relatórios semanais, mensais, exposição em eventos do Campus como, semana do Meio Ambiente,
apresentação na SECITEX, CONGIC, CONNEPI, relatório final e publicação em revista de áreas
afins.
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PROJETO ESCOLA APOIADA: IMPLANTAÇÃO DE HORTAS EM
ESCOLAS PÚBLICAS DE CANGUARETAMA-RN
S. M. C. Alves1; A. K. L. Galvão2; J. F. Andrade3; C. F. Chaves4; M. W. C. Souza5
1, 2, 3, 4 e 5
IFRN - Campus Canguaretama
ÁREA TEMÁTICA: Educação

RESUMO
A horta inserida no ambiente escolar pode ser um laboratório vivo que possibilita o
desenvolvimento de diversas atividades pedagógicas em educação ambiental e alimentar,
unindo teoria e prática, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem e estreitando
relações através do trabalho coletivo. As hortaliças são reconhecidas pelo valor nutricional,
possuem propriedades terapêuticas e o seu consumo tem sido relacionado com a diminuição
de riscos de doenças. O projeto será desenvolvido nas escolas Roberto Magalhães de Melo
e João Lino da Silva, localizadas no município de Canguaretama-RN, e objetiva capacitar
os alunos e implantar hortas e pomares de fruteiras. Para isso, serão ministrados cursos sobre
a implantação e manutenção de hortas e pomares. Os alunos iniciarão a construção da horta
com a capina no terreno e retirada de lixo no local do plantio. Na sequência, haverá a
construção dos canteiros e o plantio de sementes e mudas usando: enxada, enxadão, rastelo,
garrafas pets, mangueira de jardim, esterco e adubo. Para a manutenção dos pomares, serão
ministrados dois seminários e plantios de árvores, com a ajuda de funcionários das escolas.
Durante a execução do projeto, serão realizados seminários sobre Educação Ambiental. Ao
final, espera-se que haja uma sensibilização dos alunos sobre a importância da preservação
dos recursos naturais, da produção saudável de alimentos e do trabalho coletivo para o
desenvolvimento social, econômico e político da comunidade.
PALAVRAS-CHAVE: agroecologia, educação, horta escolar, meio ambiente, pomar.

INTRODUÇÃO
A horta inserida no ambiente escolar pode ser um laboratório vivo que possibilita o
desenvolvimento de diversas atividades pedagógicas em educação ambiental e alimentar,
integrando teoria e prática, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem e estreitando
relações através da promoção do trabalho coletivo e cooperado entre os agentes sociais
envolvidos.
Além de produzir hortaliças para auto abastecimento, a horta pode contribuir para
integrar os objetivos do processo ensino-aprendizagem na escola, incentivando alunos e
professores com relação à participação, à preservação ambiental e à mudança de hábitos e
de atitudes relacionados à educação alimentar de alunos e suas famílias.
A horta comunitária objetiva também aumentar a renda da família ou de grupos de
famílias ou, ainda, reduzir custos com sua alimentação nas instituições que prestam serviços
à comunidade. Além da importância educacional, a horta orgânica escolar visa também
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melhorar a qualidade da merenda, acrescentando mais vitaminas e sais minerais, além de
reduzir a despesa com a compra de alimentos. A saúde é o aspecto econômico mais
importante e que não é contabilizado, mas deve ser levado em conta. As vitaminas, os sais
minerais e as fibras, presentes em quantidades suficientes nas hortaliças, previnem as
doenças e, com isso economiza-se com médicos e medicamentos. As hortaliças são
reconhecidas pelo valor nutricional, possuem propriedades terapêuticas e seu consumo tem
sido fortemente relacionado com a diminuição de riscos de doenças degenerativas.
Esse projeto se propõe a capacitação dos alunos das escolas Roberto Magalhães de
Melo e João Lino da Silva, localizadas no município de Canguaretama-RN, para a
implantação hortas e pomares de fruteiras nas dependências das referidas escolas. Assim,
pretende-se inserir os alunos da escola nas atividades relacionadas à horta, criar uma área
produtiva na escola onde todos se sintam responsáveis, incentivar os alunos em relação à
preservação da horta e extrair da horta um complemento para a alimentação escolar. Além
disso, serão realizadas atividades junto aos professores no sentido de utilização da
horta/pomar como espaço pedagógico, no subsídio as atividades de ensino-aprendizagem
das disciplinas ministradas em cada série.
METODOLOGIA
O projeto será desenvolvimento nas escolas Roberto Magalhães de Melo e João Lino
da Silva, localizadas no município de Canguaretama-RN. Inicialmente, serão ministrados
cursos sobre a implantação e manutenção de hortas e pomares em escolas, que abordarão
também técnicas de compostagem e minhocário. Em seguida, os alunos iniciarão a
construção da horta, com a capina no terreno e retirada de lixo no local do plantio. Após isso,
haverá a construção dos canteiros e o plantio de sementes e mudas.
Os materiais usados para preparação da horta serão: enxada para capinar e misturar
o adubo, enxadão para cavar o local dos canteiros, rastelo para retirada do lixo no local,
garrafas pets para fazer os canteiros, mangueira de jardim para regar a horta, esterco e adubo
para adubação do solo.
Para a manutenção dos pomares, serão ministrados dois seminários e plantios de
árvores, com a ajuda de funcionários das escolas. Durante a execução do projeto, serão
realizados também seminários sobre Educação Ambiental, que enfatizarão a importância da
produção de alimentos com base agroecológica, além de reuniões com os professores letivos
para a construção e inserção da horta/pomar nas aulas ministradas.
RESULTADOS ESPERADOS
Ao final do projeto, espera-se que haja uma sensibilização dos alunos das escolas
sobre a importância do cuidado com a natureza e com os recursos naturais, que os mesmos
possam perceber que a produção saudável de alimentos, sem o uso de agrotóxicos, e a
responsabilidade com o ambiente são elementos fundamentais para a continuidade da vida
no planeta.
Além disso, espera-se sensibilizar sobre a importância do trabalho coletivo e da
escola para o desenvolvimento social, econômico e político da comunidade.
Espera-se ainda, a expansão de possibilidades de atividades junto aos professores e
a contribuição para a melhoria da qualidade de ensino.
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MULHERES PREPARADORAS DE PESCADOS MIL:
CONSTRUINDO IDENTIDADES CULTURAIS
M. R. M. Diniz1; J. R. Silveira2; H. A. Medeiros3; B. L. R. Damasceno4 e F. O. Galdino5
1
IFRN – Campus Canguaretama; 2,3,4,5 IFRN – Campus Macau
ÁREA TEMÁTICA: Educação

RESUMO
O projeto de extensão "MULHERES PREPARADORAS DE PESCADOS MIL:
construindo identidades culturais" busca promover formação educacional, profissional e
cidadã a pescadoras e marisqueiras de Macau, no intuito de amenizar alguns problemas
sociais nesse município por meio do entrecruzamento dos eixos sociedade, cultura, trabalho,
educação e cidadania. Por ser banhado pelo Oceano Atlântico, Macau torna-se uma região
favorável tanto ao desenvolvimento da atividade pesqueira como ao desenvolvimento do
zooartesanato com rejeitos de pesca. A ser desenvolvido em cinco meses, de 1º de agosto de
2016 a 31 de janeiro de 2017, para uma turma de trinta mulheres, o referido projeto
funcionará em maior parte nas instalações do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Macau, utilizando a metodologia de acesso,
permanência e êxito, do Programa Mulheres Mil, a qual privilegia temas transversais tais
como: elevação da autoestima, saúde, direitos da mulher, comportamento sustentável,
cooperativismo, inclusão digital, empreendedorismo e responsabilidade ambiental.
PALAVRAS-CHAVE: Linguagem, Identidade, Programa Mulheres Mil.
INTRODUÇÃO
O IFRN desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão a partir de 2009 no
município de Macau e desde sua fundação o corpo docente do Curso Integrado em Recursos
Pesqueiros vem se esforçando para promover encontros, cursos e capacitações para os
pescadores da região. Entretanto, para a demanda feminina, sobremaneira, poucos eventos
são ofertados. Por meio de visitas às comunidades ribeirinhas em 2015 e 2016, um aspecto
bastante recorrente é o fato de as mulheres pescadoras e marisqueiras da região alegarem
que não há capacitação para elas; de sentirem o ato de pescar desvalorizado.
Entendendo a Extensão como um elo entre a pesquisa e o ensino, este projeto traz
consigo uma proposta bastante desafiadora, porque o município de Macau apresenta uma
incidência da pobreza em grande percentual (IBGE, 2003). E com a pobreza, surgem os
problemas de saúde, o analfabetismo, o desemprego, a violência na/da população.
Concomitantemente, incompatíveis à renda do município, o qual é capturador do pescado,
do tipo sardinha, exportador de sal marinho e produtor de gás natural; todos os produtos
citados com destaque nacional.
Tendo ciência da discrepância educacional da população, a oferta deste projeto é
desafiadora porque visa aprimorar as atividades teórico-práticas de manipulação e
conservação de pescados e contribuir para as boas práticas alimentares, possibilitando,
assim, a melhoria na qualidade de vida do grupo, tanto no aspecto da autoestima das
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mulheres quanto na capacidade de promover mudanças educativas e sociais em sua
comunidade. Desafiadora também porque traz casos de violência doméstica para serem
debatidos em sala de aula; porque impulsiona o pensamento para que a mulher seja vista
como um ator social além de seu círculo familiar; porque aprofunda a temática superação
das limitações impostas pela sociedade sobre o papel das mulheres.
Em síntese, este projeto pretende promover formação educacional, profissional
e cidadã a trinta pescadoras e/ou marisqueiras do município de Macau, na perspectiva
de elevação da escolaridade, emancipação e acesso ao mundo do trabalho, por meio do
estímulo ao empreendedorismo, às formas associativas solidárias e à empregabilidade.
Ademais, é inegável o caráter multiplicador que as participantes do projeto podem assumir
diante de sua família e de sua comunidade.
METODOLOGIA
Faz-se necessário para o desenvolvimento deste projeto de extensão um plano de
trabalho sob três mecanismos. O primeiro, chamado PLANO DE ACESSO, correspondendo
à realização de visitas às comunidades, às associações de pescadores, às rádios comunitárias
como também à divulgação do projeto a ser ofertado através de blogs do município, por
meio de carro de som, cartazes em mercados locais e em paradas de ônibus; realização da
inscrição e aplicação do formulário socioeconômico com as mulheres do município de
Macau que irão ser beneficiadas; seleção das alunas com base no questionário aplicado;
definição do perfil por meio de estudo das condições de vulnerabilidade, quais sejam: baixo
nível de escolaridade, falta de trabalho, histórico de emprego com baixa remuneração,
fragilidade da estrutura de apoio familiar, experiências educacionais e de vida negativas,
pobreza acentuada; divulgação do resultado em meio de comunicação acessível às mulheres
que fizeram parte da seleção e da data para matrículas; realização das matrículas das alunas
selecionadas no SUAP Edu; reunião com toda a equipe para repassar informes da execução
do projeto e para apresentar a metodologia que será utilizada.
O segundo mecanismo, chamado PLANO DE PERMANÊNCIA, refere-se à
realização de aula inaugural; fornecimento de fardamento e material de consumo
(pasta, caderno, lápis, borracha etc.). Com relação às aulas, essas serão realizadas duas vezes
por semana, sendo o curso executado em cinco meses, no período noturno. Será
disponibilizado um apoio pedagógico às estudantes que apresentarem dificuldades e,
paralelamente, ao horário das aulas, serão desenvolvidas atividades de leitura e escrita com
os filhos das alunas que estiverem no Campus Macau, a fim de que eles não fiquem ociosos
nem atrapalhando a execução das aulas. A metodologia “mapa da vida” será realizada com
a participação de um servidor que tenha experiência no programa e nessa metodologia. A
partir desta atividade, será construído o portfólio das alunas durante a execução do curso.
Além disso, o ambiente educativo estará propício ao ensino-aprendizagem, e os recursos
metodológicos estarão sempre diversificados com aulas expositivas/dialogadas, com
desenvolvimento de projetos, aulas práticas nos laboratórios, visitas técnicas, seminários,
debates, atividades individuais e em grupo, exposição de filmes, grupos de estudos, oficinas,
palestras, concurso culinário. Encontro com alunas do Programa Mulheres Mil de
outros Campi será planejado como incentivo da elevação da escolaridade. Serão
disponibilizados serviços de aconselhamento permanente por assistentes sociais e/ou
psicólogos deste Campus, buscando auxiliá-las nas dificuldades e nos problemas
psicossociais vivenciados como também atendimento social e de saúde existentes na
instituição e/ou parceiros, como é o caso do Centro de Referência Especializado de
Assistência Social do município de Macau.
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O terceiro mecanismo, chamado PLANO DE ÊXITO, relaciona-se com a
formalização de parcerias por meio de um termo de cooperação técnica, por exemplo, com
restaurantes macauenses, no objetivo de acontecerem aulas práticas em espaços reais,
articulando os conhecimentos teóricos com o mundo do trabalho e possibilitando a formação
profissional mais integral. Além desse espaço, outras cooperações também serão realizadas
com empresas de aquicultura, supermercados e lojas de produtos artesanais da região.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
A partir de cinco meses de vigência, os resultados esperados são de promoção da
formação educacional, profissional e cidadã a pescadoras e marisqueiras do município de
Macau; de que as alunas estejam podendo prosseguir nos estudos ou podendo se inserir no
mundo do trabalho, seja através de cooperativas, seja através de mercado formal,
socializando os conhecimentos adquiridos em sua família, em sua comunidade.
Além disso, estejam mais conscientes de seus direitos civis, entendendo algumas
problematizações sobre as desigualdades que marcaram e marcam as relações de gênero,
entretanto, aspirando ao protagonismo, à autonomia, às ações afirmativas, inclusivas e de
equidade; estejam fazendo uso dos recursos naturais de forma sustentável e valorizando o
repertório cultural existente na região.
A disseminação dos resultados estará em consonância com o calendário do IFRN no
que se refere aos eventos acadêmicos. Para a comunidade escolar do Campus Macau, no
início do projeto, será produzido e fixado um pôster explicativo sobre o Programa Mulheres
Mil. Na Semana de Ciência e Tecnologia do IFRN, no Simpósio de Extensão e/ou em feiras
serão realizadas exposições com o intuito de socializar metodologias, técnicas e experiências
deste projeto. No último mês, será planejada uma mostra, a qual será aberta a toda
comunidade acadêmica, apresentando os trabalhos fomentados neste projeto de extensão.
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REDAÇÃO 1000
Willame Santos de Sales1; Ermana Larissa Soares2; Clara Glenda Mendes Galdino3; Daniele
Soares de Oliveira4; e Maria das Dores da Silva5
1,2,3,4,5
IFRN – Campus Nova Cruz
ÁREA TEMÁTICA: Educação

RESUMO
Este projeto configura-se como uma ação de extensão que envolve públicos interno
e externo e prevê a realização de intervenções em escolas públicas da região Agreste. O
objetivo central é preparar estudantes do IFRN Campus Nova Cruz e de escolas públicas da
região para realizarem a prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
Através de aulas, oficinas e um concurso de redação, pretende-se incentivar os
estudantes a adotarem práticas que os instrumentalizem para a produção de textos coesos,
coerentes e com correção linguística, de acordo com as exigências do ENEM.
O público do projeto são estudantes dos quartos anos dos cursos técnicos integrados
do IFRN Nova Cruz; estudantes do último período dos cursos técnicos subsequentes do
IFRN Nova Cruz; e alunos dos terceiros anos das escolas públicas da região Agreste.
A ação durará 4 meses e será organizada em encontros semanais de 2 horas-aula. Ao
final, prevê-se a realização de um concurso de redação organizado em duas categorias:
estudantes do IFRN Nova Cruz e estudantes de escolas públicas da região Agreste
participantes do projeto.
O projeto será executado a partir de quatro dimensões: aulas teóricas, oficinas
práticas de produção textual, intervenções em escolas públicas (aulões) e concurso de
redação.
Ao final do projeto, espera-se que os participantes: 1) compreendam e realizem,
proficientemente, a proposta de produção textual do ENEM; 2) melhorem o uso da
modalidade escrita padrão da língua portuguesa; 3) participem do concurso de redação a ser
realizado no âmbito do curso; e 4) obtenham desempenho satisfatório na prova de redação
do ENEM.
PALAVRAS-CHAVE: ENEM, redação, preparação.

INTRODUÇÃO
Em razão da importância que adquiriu o ENEM nos últimos anos, quando se
tornou porta de entrada para quase todas as universidades públicas federais e para os
institutos federais de educação, ciência e tecnologia, mais e mais jovens concluintes do
Ensino Médio prestam o exame.
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Apesar da magnitude que ganhou o ENEM, a qualidade da educação não seguiu no
mesmo compasso, de modo que, via de regra, uma das principais dificuldades levantadas
pelos alunos que prestam o exame é a redação.
Pensando nisso e visando atender a uma demanda sabidamente existente
nas comunidades escolar e extraescolar, é que se elabora o presente projeto. O público
preferencial do projeto são: 1) estudantes dos quartos anos dos cursos técnicos integrados do
IFRN Nova Cruz; 2) estudantes do último período dos cursos técnicos subsequentes do IFRN
Nova Cruz; e 3) alunos dos terceiros anos das escolas públicas da região Agreste. Caso
as vagas não sejam preenchidas, estudantes de outras séries poderão ser aproveitados. O
projeto contemplará 40 estudantes, sendo 20 do IFRN Nova Cruz e 20 de outras escolas
públicas da região. Em caso de não preenchimento de vagas em uma categoria, poderá
haver remanejamento para outra.
O objetivo geral do projeto é oportunizar aos participantes (estudantes do IFRN Nova
Cruz e de escolas públicas da região Agreste) um espaço de discussão e de construção de
conhecimentos necessários à produção da redação do ENEM, refletindo, assim, na
capacidade transformadora da realidade por meio da linguagem.
Como objetivos específicos, têm-se: 1) discutir textos teóricos a respeito de gêneros
e sequências textuais, notadamente, o gênero redação do ENEM e a
sequência argumentativa; 2) socializar a matriz de correção da redação do ENEM; 3) realizar
oficinas de produção textual com base em propostas do ENEM de anos anteriores; e 4)
promover intervenções (aulões) em escolas públicas da região Agreste; e 5) realizar um
concurso de redação.
As metas do projeto incluem: 1) planejar as atividades a serem desenvolvidas,
incluindo elaboração de material didático e seleção de participantes; 2) ministrar aulas
teóricas; 3) realizar oficinas de produção textual; 4) realizar concurso de redação; 5) avaliar
o projeto e divulgar os resultados.
METODOLOGIA
O projeto será executado a partir de quatro dimensões: aulas teóricas, oficinas
práticas de produção textual, intervenções em escolas públicas (aulões) e concurso de
redação.
Desta feita, as aulas práticas e as oficinas acontecerão semanalmente em encontros
de 2 horas-aula, às quartas-feiras, das 10h30min às 12h, na sala 67 do Campus; as
intervenções serão agendadas com as escolas participantes (no máximo, 2) e ocorrerão, de
preferência, em instituições de origem dos participantes do projeto; e o concurso de redação
será organizado como última etapa do projeto. Só poderão se inscrever no concurso os
participantes que cumprirem todas as etapas anteriores do projeto.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Ao final do projeto, espera-se que os participantes: 1) compreendam e realizem,
proficientemente, a proposta de produção textual do ENEM; 2) melhorem o uso da
modalidade escrita padrão da língua portuguesa; 3) participem do concurso de redação a ser
realizado no âmbito do curso; e 4) obtenham desempenho satisfatório na prova de redação
do ENEM.
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MATEMATICA PAAS
F. A. Dantas1; R. R. F. Oliveira2 e G. M.A. Júnior3
1,2,3
IFRN – Campus Avançado Parelhas
ÁREA TEMÁTICA: Educação

RESUMO
O presente trabalho aborda uma nova forma de ensinar os alunos, descrevendo a sua importância e
como se deu o início e os resultados esperados. O projeto tem como público alvo a comunidade
estudantil que estão sentindo dificuldade de aprendizado nos métodos utilizados nas escolas, e
buscam novas formas e modos de ensinos, que sejam mais fáceis e eficazes, e mostrem mais
resultados nos desempenhos escolares. Atualmente os jovens andam se modernizando cada vez mais,
se distanciando cada vez mais dos métodos antiquados utilizados nas instituições de ensino, e por isso
eles são passados como desinteressados ou que não são tão inteligentes, a verdade é que não são eles
que precisam mudar, a mudança deve ocorrer no ensino, uma educação que se adeque aos padrões
atuais, e que entrem no mundo virtual em que o público hoje tanto se interessa. O projeto Matemática
PAAS, é uma iniciativa que busca trazer essa realidade para o agora, e que visa mostrar táticas e
métodos matemáticos por meio de vídeos postado em redes sociais e em sites de vídeos, além de
postar curiosidades a respeito dos assuntos nas páginas das redes, mostrando que o aprendizado não
é só feito nas escolas nas táticas normais, mas que podem ser feitos no conforto do lar, utilizando
táticas atuais e não fatigantes.
PALAVRAS-CHAVE: Matemática, Melhoria do Ensino, Atualidade, Ensino.

INTRODUÇÃO

No âmbito da disciplina de matemática foi nós estabelecido um projeto que tem como o objetivo
principal gerar vídeos de auto ajuda que ensinem os alunos de forma simples e rápida assuntos vistos
durante as aulas, mas que não foram bem absorvidos ou não aprendidos pelos estudantes, tais vídeos
serão elaborados por alunos do IFRN, facilitando assim os assuntos e discursões tratados, pois eles
sabem os problemas e dificuldades que os estudantes tem em sala de aula, desta forma atacam
justamente nesses pontos em que a maioria não se identificam. O projeto contará com a ajuda de um
professor do campus que irá orientar os alunos responsáveis, retirando as dúvidas e ajudando na
elaboração do trabalho de forma que os objetivos e metas sejam alcançadas com êxito.

METODOLOGIA
Atualmente os jovens andam cada vez mais desinteressados pelos conteúdos abordados em
sala de aula, não conseguem aprender, pois estão cada vez mais se envolvendo nas tecnologias como
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celulares e computadores, deixando de lado os estudos, em parte não é totalmente culpa deles, os
métodos de ensino das escolas estão muito antiquados, dificultando o interesse e o aprendizado dos
estudantes, é nosso dever buscar formas de ensino mais modernas e sofisticadas, que adentrem no
mundo virtual e tecnológico em que os jovens hoje tanto se identificam. Foi com esse pensamento
que foi elaborado um projeto que busca ensinar as pessoas por meios de vídeos de autoajuda,
publicados no YouTube e em redes sócias, dessa forma os alunos serão pegos de surpresas em seus
próprios territórios, deixando o aprendizado mais fácil e divertida.
Para dar início ao projeto, foi necessário a reunião dos integrantes, nos quais foram discutidos
e elaborados métodos e ideias que posteriormente seriam elaborados em uma sala de aula. Foram
então elaborados planos para que o projeto fosse visualizado e pelos estudantes, sendo decidido que
seria criado uma página do YouTube para serem postados os vídeos criados, além de páginas do
Facebook que alavancaria ainda mais a propagação do conteúdo, sendo também postados
curiosidades e novidades dos assuntos tratados, ensinando os participantes das páginas de forma
intuitiva e não fatigante.

Os vídeos serão apresentados por alunos que serão filmados ensinando técnicas matemáticas
e resoluções de problemas no quadro da sala, mostrando também experiências em formas geométricas
de acrílico, demostrando como calcular áreas e as similaridades de uma forma para as outras, o que
caracteriza o trabalho manual das coisas, logo após os vídeos serão editados e montados para serem
então publicados, sendo que as explicações no quadro negro poderão também serem substituídas pela
forma digital, ou seja, as contas, explicações e exemplos serem feitos no computador sem o auxílio
das demonstrações feitas na sala de aula.

RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
É esperado para esse projeto desenvolva uma melhora do desemprenho dos alunos dentro da sala de
aula, pois eles verão os assuntos de outra perspectiva, e para o que, aquele assunto será utilizado na
vida deles. É esperado uma grande colaboração dos estudantes e professores, pois todos irão ajudar a
decidir os assuntos que trataremos nos vídeos aulas, dessa forma estaremos mostrando sempre o que
os alunos querem ver e o que eles precisam ver, para melhor desenvolvimento e rendimento dos
mesmos. Espera-se que os tutores estejam vinculados na comunidade escolar, funcionando como uma
espécie de espiões, nos quais sabem das dificuldades dos seus colegas, colaborando assim para a
descoberta do porquê eles não estarem se identificando com aquele determinado conteúdo, e ajudando
a resolver esses problemas.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES E ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA
PARA A OLIMPÍADA NACIONAL EM HISTÓRIA DO BRASIL
José Gerardo Bastos da Costa Júnior1
Ana Flávia Oliveira Barbosa de Lira2
Renata Rayanne da Silva Santiago3
RESUMO:
Este trabalho visa relatar a nossa experiência com o Projeto de Extensão “Formação de
professores e estudantes da rede pública para a Olimpíada Nacional em História do Brasil”,
desenvolvido no IFRN – Campus Mossoró, durante o ano de 2015. O objetivo básico foi
contribuir para a renovação teórica e metodológica do ensino de História em escolas públicas
da cidade de Mossoró/RN a partir da participação na Olimpíada Nacional em História do
Brasil (ONHB) realizada pela Unicamp. A ONHB está em sua 8ª edição, tendo cinco fases
virtuais, com duração de seis dias cada, e uma final presencial na cidade de Campinas/SP. A
participação por equipes e o modelo de provas propicia o desenvolvimento de habilidades de
cooperação, pesquisa e análise, importantes para a formação do estudante. O professor atua
como um orientador na equipe e tem contato com documentos históricos em diversos gêneros
e material acadêmico atualizado que contribuem bastante com a melhoria de suas práticas em
sala de aula. O nosso projeto consistiu em realizar encontros de orientação com professores e
estudantes de três escolas públicas da cidade, iniciando um processo de preparação para a
participação dos docentes e discentes na 8ª ONHB, em 2016. Nos encontros presenciais, com
duração de oito aulas, foram discutidas as questões das provas anteriores, com o objetivo de
orientar a pesquisa e a análise das equipes para a sua resolução. Essa estratégia exigiu o
conhecimento do estilo, formato e conteúdos trabalhados pela olimpíada, que pode ser
construído a partir do estudo de questões das edições anteriores da ONHB. Assim, professororientador e estudantes construíram juntos conhecimentos e estratégias a partir da resolução
da prova. Esperamos ter contribuído para elevar a qualidade do ensino de História nas escolas
da rede pública e estimular a participação de mais alunos na ONHB, de forma a despertar um
maior interesse pela História do Brasil e propiciar o contato com uma produção acadêmica
atual e bem conceituada.
Palavras chaves: ONHB; Ensino de História; Educação pública.

1

Mestrando do Programa de Pós-graduação em Ensino (UERN/UFERSA/IFRN). Professor de História do
IFRN/Mossoró. E-mail: gerardo.junior@ifrn.edu.br
2
Bolsista de extensão do IFRN/Mossoró. E-mail: anaflavia_lira@hotmail.com.
3
Bolsista de extensão do IFRN/Mossoró. E-mail: rayanne.renata@bol.com.br.
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INTRODUÇÃO

Os estudantes do ensino médio integrado do IFRN/Campus Mossoró participam da
Olimpíada Nacional em História do Brasil, realizada pela Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp), desde a sua 2ª edição, em 2010.
O bom desempenho e o interesse dos discentes, do trabalho de pesquisa e de
renovação metodológica do professor-orientador, intrínseco na competição, de caráter
científico, e considerando ainda que mais do que medalhas, menções honrosas, certificados
e/ou projeção nacional, a ONHB pode colaborar para a formação de aprendentes-cidadãos e
estimular a práxis pedagógica dos educadores, ao desenvolver metodologias que enfatizam a
construção de estratégias, a comprovação e justificativa de resultados, a criatividade, a
iniciativa pessoal em sintonia com o trabalho coletivo (DEPARTAMENTO..., 2015).
As experiências dos estudantes e dos professores do IFRN/Mossoró na ONHB
motivaram a elaboração um projeto de extensão, socializando esses saberes e práticas com
escolas públicas da comunidade inserida na região próxima do Campus.
O presente artigo relata a experiência do Projeto de Extensão “Formação de
professores e estudantes da rede pública para a Olimpíada Nacional em História do Brasil”,
desenvolvido no IFRN/Campus Mossoró, durante o ano de 2015. O objetivo desse projeto foi
contribuir para a renovação teórica e metodológica do ensino de História em escolas públicas
da cidade de Mossoró/RN.
O projeto consistiu em realizar encontros de orientação com professores e estudantes
de três escolas públicas da cidade, iniciando um processo de preparação para a participação
dos docentes e discentes na 8ª ONHB, em 2016. Nos encontros presenciais, com duração de
oito aulas, foram discutidas questões de provas e tarefas de edições anteriores, objetivando
orientar o trabalho coletivo e a pesquisa das equipes para a sua resolução.
O artigo apresentado não tem a pretensão de esgotar a discussão sobre a temática
desenvolvida, mas incitar o debate sobre assunto no meio acadêmico, visto que o número de
pesquisas ainda é escasso.

A OLIMPÍADA NACIONAL EM HISTÓRIA DO BRASIL

A ONHB constrói a ideia de professor-orientador que, mais do que transmissor de
conteúdos, é um mediador no processo de construção do conhecimento. Pois durante o

IV SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | II SECITEX

3018

processo de ensino-aprendizagem não apenas se ensina, mas também se aprende, (FREIRE,
2011).
Essa mediação que ocorre ao planejar as estratégias de resolução das questões,
selecionar e organizar os conteúdos a serem estudados, programar as atividades, cria
condições de estudo com a finalidade de que os estudantes se tornem sujeitos ativos da
própria aprendizagem. Partindo do conceito de que mediação para Libâneo “é o conjunto de
atividades do professor e dos alunos sob a direção do professor, visando à assimilação ativa
pelos alunos dos conhecimentos, habilidades e hábitos, atitudes, desenvolvendo suas aptidões
e habilidades intelectuais” (2011, p. 92), ocorrendo durante todas as fases da ONHB,
provocada pela estrutura de suas provas que diferem da maioria das Olimpíadas de Ciências
Exatas que conferem a cognição de conteúdos, muitas vezes estanques, sem a necessária
contextualização dos saberes, estimulando a simples competição (Rezende e Ostermann,
2012).
Ao inserir nas questões das provas gêneros textuais variados, charges, cartografia,
elaboração de jornal, a ONHB incita a criatividade e põe em prática alguns princípios da
interdisciplinaridade que pode ser definida como “a reconstituição da totalidade pela relação
entre os conceitos originados a partir de distintos recortes da realidade; isto é, dos diversos
campos da ciência representados em disciplinas” (RAMOS, 2010), tão almejados porém
pouco executados nas escolas, contribuindo na interação cognitiva com a Literatura, com a
Arte-Educação, com a Geografia, com a Língua Portuguesa, entre outros componentes
curriculares.
As olimpíadas promovem também o desenvolvimento de habilidades de pesquisa,
essenciais na academia hoje. Conforme Ênio Rodrigo, “O desafio proposto por essas
competições motiva discentes, professores e escolas, sem contar as famílias dos estudantes.
Esses eventos se tornaram um celeiro de futuros grandes pesquisadores” (2012, on line).

O PROJETO DE EXTENSÃO

A Olimpíada Nacional de História do Brasil (ONHB) é realizada pela Unicamp. A
inscrição ocorre por equipes de 3 alunos e 1 professor-orientador. É organizada em 5 fases
virtuais (durando 6 dias cada) e 1 final na cidade de Campinas/SP.
A ONHB contribui para a melhoria do ensino de História, pois propicia a docentes e
alunos contato com produções atuais e bem conceituadas da academia e analisam documentos
históricos em vários gêneros – iconografias, literatura, gráficos, etc. Assim, fornece materiais
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para o trabalho em sala de aula e amplia habilidades de leitura e análise crítica das realidades
sociais.
A metodologia utilizada estimula a cooperação e a busca por conhecimento: estima-se
que os alunos dedicam 15 horas semanais para a resolução das questões (FIRER, 2012). A
partir do interesse, do trabalho de pesquisa e de renovação metodológica dos docentes, a
ONHB contribui para a formação dos estudantes-cidadãos e para a práxis pedagógica dos
educadores, enfatizando a construção de estratégias, a comprovação e justificativa de
resultados, a criatividade, a iniciativa pessoal, o trabalho coletivo e a autonomia.
O IFRN/Campus Mossoró vem se destacando com várias equipes medalhistas. Assim,
é possível a partir das experiências no Campus motivar, estimular e orientar a participação de
professores e alunos de escolas públicas, visando os impactos positivos que a ONHB pode ter
no ensino de História.
Partindo dessa justificativa algumas metas foram traçadas pela equipe composta pelo
professor orientador e os alunos bolsistas de extensão:
 Preparar docentes e discentes de escolas públicas de Mossoró para a resolução das
questões das fases virtuais da 7ª ONHB.
 Orientar os estudos para a fase final da 7ª ONHB.
 Organizar material produzido pelas equipes na 7ª ONHB.
 Produzir relatório final do projeto.

Entretanto, tendo em vista que houve um atraso durante o processo de aprovação do
Projeto, tivemos que reprogramar as atividades previstas anteriormente. Durante o primeiro
mês, fizemos uma seleção das escolas e convites a professores de escolas da rede pública de
educação, do município de Mossoró.
As escolas que fizeram parte do Projeto foram: Escola Estadual Governador Dix-Sept
Rosado e Escolas Municipais Celina Guimarães Viana e Senador Duarte Filho. A escolha por
essas instituições teve como critérios: a acolhida por parte das direções, coordenações,
professores de História e discentes; os resultados alcançados por essas escolas em edições
anteriores, em especial, pela escola Celina Guimarães; o fato da escola Senador Duarte Filho
nunca ter participado de uma ONHB; e por serem relativamente próximas ao IFRN, uma
forma do Campus socializar saberes e práticas com a comunidade inserida na região.

IV SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | II SECITEX

3020

Devido aos motivos expostos anteriormente, e por constatarmos que nenhuma das
equipes das escolas públicas estaduais ou municipais foi classificada para a final da 7ª ONHB,
o Projeto passou a visar a preparação para a 8ª ONHB.
O Projeto foi apresentado às Coordenações, aos professores e aos estudantes das três
escolas envolvidas. Ficou definido, em comum acordo, que os encontros referentes à
preparação para a 8ª ONHB ocorreriam no Campus Mossoró.
Ocorreram quatro encontros presenciais, com duração de duas horas cada, com o
grupo de discentes, e três atividades de preparação virtuais, separadamente com cada escola.
Ao final, os discentes fizeram uma avaliação escrita, por equipe, a respeito dos aspectos
positivos e negativos do projeto, na sua ótica, e apontaram algumas sugestões.
Para a realização desses encontros e para realizar as atividades aplicadas aos
estudantes, utilizamos o material disponibilizado na internet. O site do Museu Exploratório de
Ciências da Unicamp (www.museudeciencias.com.br) e o site oficial da ONHB
(www.olimpiadadehistoria.com.br) disponibilizam os documentos de todas as edições desta
Olimpíada.
Indicamos

também

para

as

pesquisas

a

biblioteca

virtual

da

Unicamp

(www.bibliotecadigital.unicamp.br), em que são disponibilizadas diversas dissertações de
mestrado e teses de doutorado em História e nas Ciências Sociais em geral. A Revista de
História da Biblioteca Nacional também é um importante aporte para o estudo historiográfico.
As edições passadas podem ser acessadas em seu site, www.revistadehistoria.com.br. Os
livros didáticos de História do Brasil também são uma boa fonte de pesquisa, desde que este
estudo seja orientado pelo professor do componente curricular. Pois, em geral, há graves
equívocos historiográficos nesses manuais.

RESULTADOS E CONCLUSÕES

A priori, percebeu-se animação e disponibilização da maioria dos alunos quando
apresentados à proposta de preparação para a 8ª ONHB.
No desenrolar do projeto, foram perceptíveis:
 As dificuldades gramaticais dos estudantes nas atividades de preparação, tais como:
erros de ortografia, coesão, coerência, concordância verbal e estrutura textual, bem
como pouco desenvolvimento de ideias nas questões abertas;
 os problemas quanto ao uso do e-mail pessoal e coletivo (da equipe), denunciando
uma falha de comunicação entre os membros das equipes;
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 a evasão do número de participantes: pretendíamos a presença de 63 educandos, mas
apenas 15 concluíram o projeto;
 a falta de atenção durante as instruções apresentadas tanto nas atividades de
preparação, como também nos encontros,
 a persistência de algumas equipes, mesmo diante das dificuldades de locomoção e de
acesso à internet encontradas;
 a maioria das equipes demonstrou que o trabalho em equipe é fundamental para um
bom êxito na competição e outras conseguiram ir além, mostrando que ferramentas do
trabalho em grupo (confiança, respeito, responsabilidade e articulação) são
fundamentais para um excelente êxito. Duas equipes se destacaram nas atividades de
preparação entregues.

É importante dizer que as dificuldades de transporte e de acesso à internet foram fortes
empecilhos para o bom desempenho das equipes, o que acabou gerando uma ausência de
vários participantes nos encontros e nas atividades realizadas.
Foi sugerido, então, que passassem a utilizar o transporte público, mas, ainda assim,
justificaram que não estavam habituados a se deslocar através deste, por motivos de não
saberem as rotas e horários, por exemplo. Percebemos, portanto, que as escolas que mais
tiveram dificuldades no desenvolver do projeto foram as escolas Estadual Governador Dix
Sept Rosado e municipal Professora Celina Guimarães Viana, provavelmente pela longa
distância em relação ao Campus Mossoró.
Vale ressaltar, ainda, que o diferencial entre o maior número de participantes no início
e o menor no final do projeto, além de apontarem para as dificuldades encontradas pelos
membros das equipes dessas escolas, apontou um dado significativo: apenas a Escola
Municipal Senador Duarte Filho, a qual, desde o início, contou com a colaboração e
participação da professora de história da instituição na execução do projeto, obteve um
número significativo de estudantes presentes nos encontros e nas atividades de preparação.
Como as inscrições para a 8ª ONHB já foram iniciadas, em fevereiro de 2016, é
necessário que os membros deste projeto estreitem os laços com as instituições públicas de
ensino envolvidas, para que, assim, haja um acompanhamento nas inscrições a serem
realizadas, bem como uma maior interação entre direção, coordenação, professor de História e
estudantes inscrito, no decorrer da olimpíada.
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Pretende-se, portanto, que durante a 8ª Olimpíada Nacional em História do Brasil, os
estudantes das três escolas selecionadas possam participar das discussões de cada fase da
olimpíada, juntamente com os estudantes participantes do IFRN/Mossoró. Caso haja equipes
finalistas, será necessária, também, uma preparação para a final, também em conjunto com os
finalistas do Campus Mossoró.
Uma das atividades realizadas no último encontro com as escolas (em que estiveram
presentes doze alunos da Escola Municipal Senador Duarte Filho e apenas dois integrantes
das equipes da Escola Municipal Prof.ª Celina Guimarães Viana), consistiu na manifestação,
por escrito, da opinião dos discentes a respeito do projeto. Dentre os aspectos destacados
pelos estudantes, pode-se observar que a maioria das equipes entende que o projeto
possibilitou a expansão dos estudos acerca da história do Brasil, uma vez que eles tiveram a
oportunidade de entrar em contato com revisões historiográficas e diversos tipos de
documentos históricos.
Além disso, foi observado que as equipes demonstraram, em suas declarações, que o
engajamento no projeto implicou na aquisição de certa autonomia e independência no âmbito
estudantil dos participantes, refletir no trabalho escolar.
Alguns discentes enfatizaram o trabalho democrático desenvolvido pelas equipes
durante a resolução de questões de edições anteriores da ONHB a partir da experiência que
tiveram no segundo encontro presencial no IFRN/Mossoró, bem como da simulação de uma
fase desta olimpíada como 3ª Atividade de Preparação. Foi ressaltado que esse trabalho
contribuiu para superar algumas divergências internas de cada equipe, a partir do debate
democrático entre os membros destas, o que será útil para que se obtenha um sucesso nas
edições futuras da ONHB.
Em relação às equipes em si, alguns componentes declararam que se sentiram
abandonados pelos seus colegas, retomando o pensamento de que a formação da equipe é um
dos pontos essenciais para que seja executado um bom trabalho na competição. Não obstante,
parte dos estudantes ressaltou que o projeto serviu, dentre outros fatores, como um
instrumento de exercício de trabalho em equipe, proporcionando as vantagens do aprendizado
coletivo.
Por fim, um dos fatores descritos, considerado agradável pelos executores do projeto
consistiu na sugestão de muitos discentes para que houvesse um aumento nos horários dos
encontros, demonstrando que estas equipes se sentiram atraídas pela dinâmica e inovação das
atividades proporcionadas pelo projeto. Dessa forma, conclui-se que uma parte dos objetivos
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foram atingidos, pois, na finalização do projeto se observou que, em proporção, a parte
positiva dos resultados obtidos supriu as lacunas da parcela negativa.

Bolsistas em visita às escolas participantes.

Bolsista em visita às escolas.

Bolsistas e orientador em visita às escolas participantes.

Bolsistas e orientador em momento de visita às escolas participantes.

LIÇÕES APRENDIDAS

Analisou-se a necessidade de dar prosseguimento ao Projeto. Talvez, uma forma de
diminuir a evasão dos estudantes envolvidos, seja ou irmos desenvolver as atividades nas
escolas públicas selecionadas ou conseguirmos um transporte para conduzir esses alunos ao
Campus Mossoró.
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Enquanto cidadãos, docentes e discentes, afirmamos que o contato com o outro é
sempre motivador de transformações. Poder enxergar outras realidades, como aquelas do
estudante de escolas públicas, estadual e municipal, fez os envolvidos no projeto refletir a
partir da própria situação educacional. Perceber que, apesar das inúmeras dificuldades
presenciadas pelos estudantes participantes, eles conseguem superar. Isto é gratificante,
prazeroso e necessário principalmente na sociedade contemporânea.
Compreende-se, nesta prática, a importância de se relacionar melhor com as pessoas e,
graças ao projeto, poder desenvolver melhor o que chamamos de trabalho em equipe. Os laços
construídos com os participantes são consequências gratificantes.
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Guerra de Investimentos: Jogo de empresas para ensino de práticas gerenciais
Resumo
Este trabalho busca desenvolver a temática dos jogos de empresa enfocando a sua validade como
ferramenta de estudo para vivência empresarial. Os jogos de empresas não se limitam a um
modismo, mas sim uma tendência secular que se acentua nos dias atuais com o avanço
tecnológico (VICENTE, 2015). Além disso, os jogos de empresas são ferramentas para
capacitação de estudantes, assim como são utilizados para profissionais focados no comercio ou
em gestão de empresas. É uma tendência que está sendo aceita pelo mercado corporativo, é como
recurso didático para as áreas de exatas, produção e recursos humanos. O jogo aplicado
demostrou a integração entre conhecimentos de investimento, marketing, custos e processo
decisório. Na percepção dos alunos, o resultado foi satisfatório em sua primeira aplicação.

1-Introdução
Ao analisar os jogos de empresa é possível conhecer os fundamentos, pois são
complexos, mas uma referencia para o ensino, já que e crescente os jogos em computadores,
facilitando assim, à linguagem dos jogos para os alunos. Ainda convém lembrar que os jogos de
empresa são importantes, pois trazem problema centrais para o mundo dos negócios.
O avanço da ferramenta de jogos de negócios ou empresa, como molde de treinamento
empresarial abriu novos olhares para a questão acadêmica onde com cunho teórico os jogos
entraram no ambiente da graduação e pós-graduação para desenvolver e ampliar visões de gestão
aos universitários, objetivo é criar interação atribuindo um jogo que possui a forma lúdica com o
formato de empresas onde cria situações reais e analisa a forma de tomada de decisão dos
participantes em relação às informações que possui e como será suas decisões.

2 - Fundamentações Teórica
2.1 Processos Decisórios
A todo o momento as pessoas tomam decisões, seja no âmbito pessoal quanto no
profissional. Para esse processo os indivíduos são conduzidos tanto por fatores emocionais quanto
por informações obtidas e pelo conhecimento prévio. Os estudos sobre o processo de tomada de
decisões dos indivíduos e organizações passam por incongruências entre a racionalidade e a
irracionalidade.
Com base na discussão sobre essas linhas de pensamento da teoria organizacional e mais
especificamente sobre as decisões dos indivíduos, é necessário desenvolver formas e simulações
que proporcionem aos indivíduos vivenciar situações que enfrentam no dia a dia e treinar o
processo de gerenciamento das organizações e da tomada de decisão com o propósito de melhorar
esses processos. Os estudos mais críticos do processo de decisão possuem grande relevância para
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as ciências administrativas, econômicas e sociais, pois contribuem para aproximar os indivíduos
de uma interpretação mais real das relações e das decisões que os cercam.

2.2 Processos de Tomada de Decisão
Segundo Bekman e Costa Neto (1980) a teoria da decisão é uma reunião de conceitos e
um conjunto de técnicas de caráter interdisciplinar, que permitem analisar de forma lógica como
alcançar a melhor decisão possível face às informações disponíveis. A teoria da decisão fornece
regras para o processo de tomada de decisões, bem como descreve as variáveis que serão
consideradas pelo administrador e que influenciarão na escolha. Os passos do processo de tomada
de decisão são descritos no Quadro 1.
Quadro 1 – Fatores de Impacto na Tomada de Decisão
Ordem

Etapa

Descrição

1

Definição do Problema

Identificar e definir com clareza o problema, a decisão e
diagnóstico do ambiente.
As alternativas são ações ou estratégias possíveis a serem

2

Elaboração das Alternativas

escolhidas pelo decisor. Esta etapa é axiomática, porém deve-se
tomar cautela quanto às alternativas que podem ser desprezadas
no processo.
Esta etapa consiste em quantificar ou mensurar possíveis

3

Mensuração dos Resultados

resultados. Para cada alternativa de ação há um ganho ou perda
associada, determinados por eventos e circunstâncias exógenas ao
processo.

4

5

6

Consequências de cada
Alternativa

Selecionar um Modelo da
Teoria da Decisão

Aplicar o Modelo e Decidir

Consiste na mensuração da consequência de cada alternativa de
escolha, verificando através de estimativas de probabilidade ou
por meio de especialistas da área.
Selecionar um critério e/ou ferramenta mais adequado para a
escolha da alternativa dentro do cenário daquela decisão a ser
tomada.
Aplicar os critérios de escolha e selecionar a alternativa.

Fonte: Elaborado a partir de Costa Neto (2007).

A situação do ambiente onde o problema está inserido deve ser identificada através do
levantamento de informações, para que se possa chegar a um processo de decisão com menos
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incerteza. Em função do levantamento das informações, ou seja, da coleta de dados, pode-se
chegar a possíveis alternativas para a resolução do problema existente. Em segundo lugar, o
levantamento de alternativas possibilita a análise prévia das vantagens e desvantagens de cada
uma, a fim de identificar aquelas mais viáveis.
As decisões sempre envolvem riscos e incertezas, seja em um grau quase nulo, seja em
um alto grau de risco. Inclusive, deve-se considerar o grau de risco existente em cada alternativa e
escolher aquela que apresente comprovadamente o menor grau. Porém, é necessário, muitas
vezes, combinar o grau de risco com os objetivos a serem alcançados. Em alguns casos, o grau de
risco que se corre é muito grande, porém, o objetivo a ser alcançado, se alcançado, proporcionaria
benefícios maiores em relação às alternativas menos arriscadas.
Tendo o conhecimento das vantagens, desvantagens e incertezas em relação ao
procedimento, o decisor é capaz de identificar a alternativa que melhor solucione seu problema. A
alternativa escolhida fornecerá resultados que deverão ser comparados e avaliados com as
previsões anteriores, de forma que as avaliações proporcionem melhor feedback sobre as futuras
decisões.

2.3 Jogos Empresariais ou Jogos de Guerra

Os jogos empresariais têm sua origem nos jogos de guerra, utilizados para compreender o
cenário, preparar planos de ataque e defesa, criar estratégias para aproveitar as oportunidades e se
proteger das ameaças. Os conceitos foram incorporados aos métodos de gerenciamento de
negócios, em vista das semelhanças advindas do campo de batalha com mercado competitivo
onde os empreendimentos estavam inseridos. Esta relação oferece o ambiente ideal para o
treinamento e capacitação de executivos, envolvendo aspectos cognitivos e comportamentais. Os
estudos das táticas de guerra aplicados à gestão de empresas tiveram forte atuação das
universidades norte americanos na década de 50 do século passado. Deste então os jogos de
empresas são utilizados tanto nas empresas como nas instituições de ensino.
Para Vicente (2015) nos jogos de empresas os participantes assumem o papel de um
tomador de decisões em uma organização empresarial. Geralmente este papel é de CEO (Chief
Executive Officer), diretor de empresa ou gerente de algum setor. O objetivo é resolver um
problema ou simplesmente gerenciar a posição por certo tempo.
Para Vicente (2001) jogos de empresas, associam o prazer lúdico não só à capacidade de
raciocínio analítico, mas também à habilidade de tomada de decisão. Pessoas que têm por hábito
jogar este tipo de jogo têm menos dificuldade em fazer análises racionais e em tomar decisões.
Em nossa sociedade estas duas habilidades estão profundamente relacionadas.
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Metodologia
A metodologia aplicada dividiu em duas partes, sendo a primeira uma revisão
bibliográfica e em meios eletrônicos, buscando um referencial detalhado sobre o assunto de jogos
de empresas e um levantamento dos jogos utilizados em ensino na área de gestão e negócios.
Após o levantamento, serão detalhados alguns jogos e aplicados em turmas dos cursos de CST
Gestão Pública, CST Comércio Exterior e Técnico em Administração. O relatório final será feito
com base no relato da experiência da participação dos alunos.
As atividades foram divididas nas etapas: Levantamento teórico e prático; Elaboração e
projeção de jogos de empresas na área de gestão; Aplicações de jogos selecionados; Entrevistas
com os alunos e relatos das experiências.
A pesquisa e qualitativa, pois o ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o
pesquisador é o instrumento-chave. É descritiva pois pesquisador tendem a analisar seus dados
indutivamente. Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e
observação sistemática.
Objetivo do jogo é iniciar com um cenário, colocado para os alunos, elaborarem empresas
ou marcas de produtos, e lança no mercado, assim o jogo é dividido em turnos e cada turno
representa um ano fiscal, e cada turno e dividido em fases, como planejamento, revelação e
calculo. Sendo assim, o professor ou coordenador do jogo iniciar as rodadas mostrando as regras
implementadas de acordo com cada cenário exposto para cada rodada.

Analise de Resultados
Analisando os jogos de empresa, e como ele exerce influencia na tomada de decisão,
usando varias ferramentas de estudo, sendo utilizadas por empresas na hora de contratar novos
colaboradores, em suas dinâmicas e treinamentos de RH.
Verificou-se que essas ferramentas também poderá ser utilizadas para o ensino em sala de
aula, colocando os alunos para interagirem com varias disciplinas e buscarem o raciocino logico
e rápido na área de disciplinas exatas, levando os alunos a vivenciar o mercado de negócios na
pratica com os jogos de empresa, e assim os alunos tendem a lidar melhor com os riscos, decisões
e erros, ao entende-los como parte do jogo e do processo de aprendizagem.
Percebe-se que durante a aplicação do jogo os alunos usaram varias formulas
matemáticas e a logica para suas estratégias no jogo, levados para um melhor resultado em cada
rodada, e assim a compreensão plena do assunto , e com a pratica para entender o que está sendo
dito, havendo trocas de habilidades entre os alunos que participam dos jogos, e estimulando mas
o aprendizado com os colegas e trazendo um momento agradável na hora de aprender. Os alunos
não percebe que estão estudando, durante os jogos de empresas.
A criação de jogos para os cursos de Gestão Publica, Comércio Exterior, Técnico
Administrativo, sendo aplicada nas disciplinas supracitada Matemática Financeira, Gestão
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Financeira, Gestão Negócios, Marketing, Estratégia Empresarial, tem grande importância, pois
iram ajudar os alunos a melhorar seu desempenho nas disciplinas e auxiliar nos estudos.
Os resultados dos relatos e experiência serão formatados e submetidos à revista de
extensão do IFRN: Revista Diálogos da Extensão.
Referências Bibliográficas
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ESTTÍMULO À CIÊNCIA EXPERIMENTAL
R. L. Cruz1; M. S. Freire1 e R. C. Leal1
1
IFRN – Campus Nova Cruz
ÁREA TEMÁTICA: Educação

RESUMO
Este projeto destina-se a incentivar alunos da rede estadual/municipal da região do agreste potiguar
ao estudo de ciências, em especial Química. Foi utilizado um conjunto de experimentos com o uso
de materiais simples e de baixo custo para despertar o interesse do público durante as apresentações
na escola. A participação do público alvo dinamizou e fortaleceu a ligação com os alunos que
integram o projeto.
PALAVRAS-CHAVE: Ciência Experimental, Química, Experimentos, Escolas Públicas.

INTRODUÇÃO
O projeto visa estimular o interesse dos alunos para Ciências em geral, em especial a Química. O
Campus Nova Cruz conta hoje com os cursos de nível técnico e superior em Química, assim como
plano de fundo o projeto também desenvolve seu papel de divulgação e convidativo ao público
presente nas apresentações. Desmistificar as ciências, como uma matéria difícil de aprender, através
de experimentos químicos simples, ilustrativos e de baixo custo em uma região que possui um
déficit de infraestrutura torna-se interessante e viável. Além disso, o despertar nos discentes do
IFRN/NC para o tripé Ensino, Pesquisa e Extensão, permitindo novas experiências e aprendizados
em sua totalidade, mostra que todas as partes são beneficiadas.
METODOLOGIA
Foi realizado em cada visita técnica uma apresentação, aproximadamente 50 min, de uma coletânea
de 5 experimentos: semáforo químico, indicadores ácido-base, camaleão químico, água furiosa,
reações de precipitação. A respectiva explicação científica do fenômeno químico ocorria logo em
seguida do experimento, via slides. Os materiais necessários para execução de cada prática foi
organizado em laboratório na véspera da apresentação, sendo transportados em bandejas até as
escolas contempladas.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
A Figura 1 mostra a execução do projeto em uma escola da rede pública no município de Nova
Cruz-RN. Cerca de 60 alunos foram beneficiados com a mostra científica, onde puderam fazer
questionamentos, minimizar dúvidas, expor curiosidades e trocar ideias. Pode-se afirmar que a
participação foi efetiva e que os resultados foram satisfatórios. Pretende-se executar o projeto em
pelo menos 10 escolas da rede municipal/estadual da região agreste.
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Membros do projeto

Interação com a plateia

Público presente

(a)
(b)
Figura 1 – Apresentação na Unidade Escolar Djalma Marinho, Nova Cruz- RN.
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JOVEM COMPOSITOR
J. C. S. Araujo1; A. D. da S. Neto2 e J. de O. Junnior3
1,2,3
IFRN – Campus Pau dos Ferros
ÁREA TEMÁTICA: Educação

RESUMO
O projeto Jovem Compositor visa a inserção dos alunos das escolas públicas estaduais e municipais
de Pau dos Ferros, especialmente o ensino fundamental maior e ensino médio, em práticas
educativo-musicais e consiste na realização de atividades orientadas de iniciação a composição,
com duas horas/aulas semanais. Com vistas à viabilização e implementação, de fato, do ensino de
música nessas escolas, como cumprimento à Lei 11.769/08, a presente proposta de extensão
pretende viabilizar e fomentar a prática da composição musical, através da realização de concursos
de paródias e canções inéditas, que culminarão com a realização de um festival competitivo de
músicas inéditas em cada escola, a partir do tema proposto para o festival: a música de protesto. O
projeto consiste em divulgação, planejamento das atividades, capacitação dos bolsistas, realização
de atividades musicais nas escolas, elaboração de relatórios finais, dentre outras atividades. Envolve
ainda a realização de um evento de encerramento, sendo ele o III Festival da MPB do IFRN/Pau dos
Ferros, no qual cada escola concorrerá com a música vencedora do festival realizado em sua escola.
Até o momento, foram realizadas oficinas em duas escolas, nelas foram desenvolvidas as seguintes
atividades: criação de paródias, construção de melodias e aplicação em ritmos e trabalhos com rima.
Esses exercícios são relacionados ao tema de protesto e tem por objetivo estimular a criticidade e a
produção de uma música autoral.
PALAVRAS-CHAVE: Composição, Música, Festival de MPB, Protesto.

INTRODUÇÃO
O projeto Jovem Compositor é a continuação do Festival de MPB que vem sendo realizado a
dois anos no IFRN campus Pau dos Ferros (edição 2014, 2015). O evento consiste em uma
competição de músicas autorais, tendo como participantes de sua primeira edição apenas alunos do
instituto e na segunda, aberto para alunos e servidores. O projeto tem em vista a inserção dos alunos
das escolas públicas de Pau dos Ferros na participação do III Festival de MPB, cujo objetivo é
promover o acesso ao conhecimento musical e viabilizar um espaço de experiências e
aprendizagens artísticas aos alunos, a partir da realização de práticas musicais concretas,
envolvendo a contextualização, a produção e a apreciação da música. Objetivamos ainda uma
formação crítica, no tocante a música e a arte em geral, não só desses alunos, mas dos cidadãos de
Pau dos Ferros, através de atividades periódicas anuais (cursos, oficinas, exposições, apresentações,
etc.).
Vale salientar que a realização dessa prática é extremamente importante para a educação
musical nas salas de aulas, já que o ensino de Arte/Música nas escolas públicas, especialmente as
estaduais e municipais, tem se constituído numa problemática no que se refere a sua efetivação. De
fato, o acesso a esse ensino tem sido negado a esses alunos, em sua maioria advindos das classes
menos favorecidas economicamente, devido a diversos fatores (falta de professores especializados,
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falta de material didático, etc). Nessa perspectiva, o projeto Jovem Compositor se apresenta como
uma alternativa de superar essa lacuna, possibilitando, no âmbito das escolas públicas de Pau dos
Ferros, um fazer musical que é, ao mesmo tempo, fazer e aprender música.
Assim sendo, o conjunto de atividades musicais e artísticas desenvolvido, anualmente, pelo
NUARTE, a partir desse projeto, viabilizará a inserção desses alunos, bem como a comunidade
escolar geral, em práticas musicais concretas que proporcionarão um envolvimento/aprendizagem
do conhecimento da música. Nesse sentido, o NUARTE ainda prever outras atividades previstas
anualmente, tais como encontros semanais de estudos e discussões, a realização de musicais e
recitais didáticos, apresentações artísticas semestrais, semana da música, semana do folclore,
atividades estas que suscitarão, necessariamente, a realização de diversas outras ações na área da
arte, como minicursos, oficinas, masterclass, palestras, seminários, exposições, workshop, etc.,
envolvendo a sociedade Pauferrense, especialmente a comunidade artística local e regional.
METODOLOGIA
A operacionalização desse projeto aconteceu em diversas etapas, que não obedeceram,
necessariamente, uma ordem linear e cronológica, mas aconteceram considerando as necessidades
geradas pelo próprio projeto. Inicialmente foi feita a divulgação do projeto junto a secretaria de
educação do município de Pau dos Ferros, a 15 DIRED e as direções das escolas envolvidas, por
meio de convite, distribuição de cartazes, redes sociais, etc. Nesse primeiro momento foi feito,
também, a visita as escolas, o que possibilitou o conhecimento da realidade das mesmas, como
forma de identificar os limites e possibilidades de realização das atividades musicais.
Concomitantemente foram realizados encontros semanais com os alunos bolsistas, encontros esses
que estão sendo realizados periodicamente durante todo o desenrolar do projeto e nos quais
realizam-se estudos, planejamentos e organização de datas e horários das atividades a serem
desenvolvidas nas escolas.
No segundo momento, propomos a realização de uma capacitação teórico-prática junto aos
bolsistas, oferecida em encontros diários de 3 horas/aulas (45 minutos cada aula), visando discutir,
estudar e vivenciar atividades musicais relacionadas a proposta do projeto (festivais de música
popular brasileira) que os tornaram aptos a desenvolverem as atividades nas escolas. O terceiro
momento constitui-se na realização de atividades musicais nas escolas, de forma colaborativa com o
respectivo professor de arte, que envolve estudos e discussões sobre os festivais televisivos e a
música de protesto, elaboração de paródias, atividades de composição e apreciação (vale salientar
que essa etapa ainda está sendo realizada).
Como quarta etapa, propomos a realização de um festival de MPB dentro de cada escola,
com músicas compostas pelos alunos, a partir do qual a comunidade escolar escolherá três músicas
para representar a escola no III Festival da MPB, organizado e realizado pelo IFRN/Pau dos Ferros.
Na quinta etapa propomos a realização do III Festival da MPB, onde cada escola concorrerá com
três músicas inéditas, como resultado do trabalho desenvolvido na escola. Essa etapa, que envolve
ensaios e apresentação, acontecerá no último mês de vigência do projeto e se configura no evento
de encerramento do mesmo. Esse momento possibilitará um espaço de troca de experiências e
vivências diferentes, sobretudo musicais, e consequentemente de aprendizado mútuo.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Até o momento, foram visitadas duas escolas nas quais realizou-se atividades propostas pelo
projeto. Em algumas turmas, conseguimos concluir todas as atividades, porém outras com mais
dificuldades, mas todas participaram. A participação do professor e da escola como um todo, tem
sido muito importante para o desenvolvimento das atividades propostas. Os resultados esperados
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correspondem tanto ao envolvimento da comunidade escolar, principalmente alunos e professores,
nas atividades desenvolvidas, como na assimilação dos saberes trabalhados, particularmente no que
se refere a apreensão e compreensão acerca dos festivais televisivos e a produção musical da época,
bem como a respeito da inserção desses (alunos e professores) na iniciação da prática da
composição. Os resultados esperados se manifestarão também no produto final, ou seja, nas
produções musicais dos envolvidos, cuja a qualidade será o foco principal. Assim, esperamos
contribuir para uma formação estética e artística na área da música, a partir do qual esses sujeitos
possam atuar criticamente no espaço social. Os resultados obtidos poderão ser compartilhados de
diferentes maneiras: 1) a priori, nas apresentações para a comunidade escolar e comunidade geral;
2) na socialização da produção áudio/visual através dos meios de comunicação (TV, RADIO); 3) na
elaboração e publicação de artigos em eventos da instituição (CONGIC, SECITEX, EXPOTEC); 4)
publicação em periódicos e/ou anais especializados na área da música (ABEM, ANPPOM).
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REFLEXÕES SOBRE A INCLUSÃO DIGITAL E SOCIAL PROMOVIDA
PELO PROGRAMA MULHERES MIL NO MUNICÍPIO DE LAJES, RN
S. F. Oliveira1; J. C. dos Santos Neto2
1,2
IFRN – Campus Avançado Lajes
ÁREA TEMÁTICA: Educação

RESUMO

O curso de Formação Inicial em Introdução à Informática do Programa Mulheres Mil no município
de Lajes, RN, visa atender às necessidades de formação de trinta mulheres em situação de
vulnerabilidade social, que vivem em comunidades pouco privilegiadas financeiramente e com baixo
desenvolvimento humano. No período de cinco meses, as mulheres são expostas nos módulos do
curso a noções de leitura e produção de textos, relações interpessoais, informática básica com
introdução ao Sistema Operacional, o uso da Internet e do editor de textos, ética e cidadania, além de
atividades complementares, como palestras sobre a saúde e os direitos da mulher. Com o fomento
institucional do edital 01/2016 – PROEX/IFRN, as mulheres receberam material de consumo,
fardamento e ajuda financeira para frequentarem o curso. Dentro dessa conjuntura, buscamos analisar
especificamente neste trabalho de que maneira essas mulheres percebem os impactos do curso nas
suas vidas. Metodologicamente, este estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa exploratória de cunho
qualitativo, tendo como instrumento de geração dos dados entrevistas semiestruturadas realizadas
com as mulheres participantes. Os resultados preliminares apontam que a inclusão social e digital
promovida impactou positivamente a motivação e a autoestima para aprender dessas participantes,
tendo em vista os relatos das próprias mulheres, bem como o seu domínio de fundamentos básicos
relacionados ao que foi estudado.
PALAVRAS-CHAVE: inclusão social e digital, educação da mulher, Programa Mulheres Mil
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INTRODUÇÃO
O programa Mulheres Mil é um projeto que teve como base idealizadora as
políticas das Community Colleges canadenses, com as quais surgiu uma parceria visando
à profissionalização de mulheres no Brasil em situação de vulnerabilidade social.
Implementado inicialmente em fase piloto no norte e no nordeste do país, o programa
optou por fazer um recorte de gênero, o qual ocorreu em virtude da característica
multiplicadora da mulher ao agir na sua comunidade.
Tendo em vista que a escola tem um papel de grande importância no
desenvolvimento humano, considerando aspectos como socialização, construção de laços
afetivos, troca de experiências e diversidade cultural (FIORIN, PATIAS e DIAS, 2012),
a escolarização da mulher pode gerar um grande impacto no fortalecimento da sua
autoestima.
Acredita-se que para que a mulher possa se desenvolver como profissional e tomar
ações para o bem comum dentro da comunidade onde mora, ela deva participar de
programas educacionais que sejam catalisadores para a sua formação e que apreciem os
seus conhecimentos anteriores e de mundo. O programa Mulheres Mil está embasado nas
teorias de Aprendizagem Significativa, de Ausubel (1980) e Aprendizagem de Conceitos,
de Coll (1998).
Segundo Ausubel et al (1980), a Aprendizagem Significativa entende que o sujeito
traz conhecimentos prévios ao processo de ensino-aprendizagem e que esses, concebidos
como as estruturas cognitivas já estimuladas no aprendiz, são essenciais para a
aprendizagem significativa de novos conhecimentos. Nesta perspectiva, novas
informações serão integradas a informações anteriormente conhecidas –
conceitos subsunçores, contrapondo-se a uma aprendizagem mecânica, que,
arbitrariamente, não leva em consideração a associação da aquisição de novos a
conhecimentos adquiridos anteriormente.
Já a teoria de Aprendizagem de Conceitos (COLL, 1998), na qual também
pretendemos nos basear ao longo da execução do projeto, o aprendiz, ao compreender
uma nova informação e associá-la a algo que lhe seja significativo e que tenha sido
aprendido anteriormente, saberá fazer uso de suas próprias palavras, isto é, o aprendiz
apropria-se do novo e lhe aplica um significado próprio para descrever o que foi
aprendido, aplicando este novo significado no mundo que o cerca.
Ambas as teorias versam por valorizar os conhecimentos anteriores dos
aprendizes como facilitadores para a aquisição de novos conhecimentos. Nesta
perspectiva téorica, pretendemos avançar no propósito de educar para a profissão as
mulheres participantes deste curso de Introdução à Informática, fomentando a sua
inclusão digital, orientando-lhes no caminho para a aquisição de competências
interligadas à questão da mulher, do trabalho e da cidadania (inclusão social) e
avigorando a sua autoestima.
METODOLOGIA
Dentro da metodologia do programa Mulheres Mil – Sistema de Acesso,
Permanência e Êxito, a execução do projeto dar-se-á no período de cinco meses. Em
linhas gerais, as metas do projeto são descritas a seguir:
a) Seleção e matrículas das mulheres: trinta mulheres foram selecionadas em
conformidade com a sua realidade socioeconômica.
b) Aula inaugural e Aplicação do Mapa da Vida: Na aula inaugural as mulheres
puderam conhecer mais sobre o programa Mulheres Mil e a instituição IFRN. Já
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a dinâmica do Mapa da Vida serviu para diagnosticar vivências e experiências
prévias, as quais servem como marcadores para nos orientar durante a condução
do curso em relação a vida dessas mulheres.
c) Módulos do curso: valendo-nos do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) são
ofertados os seguintes módulos de aulas expositivo-dialogadas:
1. Leitura e Produção de textos
2. Ética e Cidadania
3. Relações Interpessoais e Atendimento ao Usuário
4. Introdução ao Sistema Operacional
5. Internet
6. Editor de Textos
d) Seminários, oficina e palestra voltadas à temática da mulher: com o auxílio
de servidores docentes, técnicos do Instituto e profissionais convidados, as
mulheres participam de atividades complementares como: seminário de
autoestima e relações interpessoais e qualidade de vida, oficina sobre as facetas
da violência doméstica e palestra sobre a saúde da mulher.
e) Finalização e divulgação dos resultados: Nessa etapa analisaremos os dados de
entrevistas realizadas com as alunas para avaliar o impacto do curso na vida dessas
mulheres. A finalização das atividades culminará com a entrega dos certificados
das alunas e também com a divulgação dos resultados do projeto em eventos
científicos.

RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS

Os resultados preliminares das entrevistas com as alunas apontam que as mulheres
em formação nesse projeto passaram a sentir-se mais motivadas para continuarem seus
estudos posteriormente, servindo como motivação para os demais ao seu redor, na sua
família e na sua comunidade. Vemos nesse apontamento a importância da escola como
lugar de socialização de experiências e fortalecimento das questões afetivas em relação à
aprendizagem, como sugeriram Fiorin, Patias e Dias (2012).
Com a discussão proposta na disciplina de Ética e Cidadania e Relações
Interpessoais e Atendimento ao Usuário, por exemplo, é esperado que elas tenham
atitudes éticas no seu cotidiano no trabalho, demonstrando interesse, responsabilidade,
domínio da informática básica e sabendo trabalhar em equipe.
Espera-se ainda que, após a conclusão do curso com foco na inclusão digital
dessas mulheres, elas possam atuar em vários âmbitos no mercado de trabalho, atendendo,
por exemplo, uma demanda urgente das empresas de energia eólica que estão se
estabelecendo na cidade de Lajes, RN e outros locais de trabalho, assim como escolas,
supermercados e lojas.
Os resultados do projeto – ainda que preliminares - são válidos para suplantar
limitações que venham a ocorrer e sejam inerentes ao processo, como possíveis evasões.
Eles servirão também para alicerçar um possível desdobramento do curso em um outro
momento e, ainda, servirão como ponto de discussão em eventos científicos de dentro e
fora do IFRN.

Referências:
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MÚSICA, CORPO E MOVIMENTO
V. M. C. Gadelha1; J. Z. de Oliveira2 e J. de O. M. Junnior3
1,2,3
IFRN – Campus Pau dos Ferros
ÁREA TEMÁTICA: Educação

RESUMO
O Projeto Música, Corpo e Movimento é uma proposta de educação musical para as escolas
públicas, estaduais e municipais, de Pau dos Ferros. Objetivou viabilizar o ensino musical aos
alunos dessas escolas públicas, estaduais e municipais, de Pau dos Ferros e consistiu na realização
de oficinas de percussão corporal, junto aos alunos dessas escolas. As oficinas foram realizadas
dentro de uma carga horária de 6h/a. Como forma de viabilizar junto a esses alunos o ensino e a
prática musical, a presente proposta pretende possibilitar a aproximação desses alunos com os
saberes e práticas musicais, como forma de fomentar um repensar sobre a sua relação com a música,
visando, nos limites de tempo e espaço, a formação de cidadãos críticos no tocante à prática
musical. As atividades desenvolvidas consistiram em um fazer musical que utiliza exclusivamente o
corpo como instrumento, ou seja, uma prática musical a partir da exploração de sons do próprio
corpo. Tendo em vista a realidade dessas escolas, no que se refere às condições materiais e
estruturais para o trabalho com música, acreditamos que a proposta foi significativa e importante.
As oficinas possibilitaram a adesão de vários alunos para a prática musical, principalmente em
relação a percussão corporal, tanto que depois de finalizado o projeto, alguns alunos expressaram o
interesse em continuar com essas atividades.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Básica, Educação Musical, Percussão Corporal

INTRODUÇÃO

Na atual sociedade burguesa, particularmente no contexto brasileiro, o acesso ao ensino da
música e a prática musical orientada tem sido privilégio da classe economicamente dominante,
situação esta que mantém privilégios de uma classe numericamente pequena, mas economicamente
poderosa que tem se mantido na direção da sociedade, em detrimento de uma maioria, por ela
explorada, e para manter-se neste status quo, não tem interesse que seja facilitado, através da
música, o acesso dessa classe explorada ao saber.
O resultado disso é a negação desse conhecimento, principalmente aos alunos provenientes
da classe subalterna que, por não poderem frequentar as escolas especializadas e os conservatórios
que cobram altas mensalidades e ao buscarem exclusivamente nas escolas públicas este saber lá,
discretamente, esse acesso lhe é negado. Essa negação se manifesta de várias maneiras,
particularmente no âmbito da escola regular de ensino fundamental e médio, onde se observa a falta
de aproximação dos professores de Arte e, consequentemente, seus alunos aos saberes específicos
da área da música.
Nesse sentido, enfatizamos a importante contribuição do projeto Música, Corpo e
Movimento, como uma alternativa de superação, embora parcialmente, desse problema. Assim
sendo, vimos como necessário e urgente a realização de um trabalho dessa natureza, uma vez que se
propõe oportunizar aos alunos dessas escolas uma prática musical orientada que possibilite a
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aproximação dos mesmos com o conhecimento musical. Tal perspectiva é justificada pela
relevância da proposta e pela necessidade de oferecer caminhos reais para o ensino de música nas
escolas em foco. Por meio desta foi possível promover este acesso, contribuindo, embora em parte,
no marco de uma concepção de educação mais ampla, para a instrumentalização daqueles alunos
excluídos, na tentativa de prepará-los intelectualmente, dentro dos limites dos conteúdos em
questão, para a luta que os mesmos travam diariamente por melhores condições de vida. Disso
deduz-se que não se trata simplesmente de contentar-se, em ser por meio desses conteúdos, que se
forma o músico ou o instrumentista, mas, principalmente, utilizá-los como recurso pedagógico para
desenvolver, concretamente, diversas outras habilidades úteis para esse fim.
O projeto de extensão Música, Corpo e Movimento é uma proposta de educação musical
para a rede pública de ensino, especialmente a estadual e a municipal, realizada na própria escola.
Diante da realidade discutida acima, o projeto contribuiu, mesmo que parcialmente, para a
efetivação desse ensino nas escolas. Objetivou-se promover uma atividade de musicalização junto
aos alunos das escolas públicas municipais e estaduais da cidade de Pau dos Ferros, a partir da
realização de oficinas de percussão corporal, as quais consistem na realização de atividades
musicais que utilizam o corpo como instrumento.
O Música, Corpo e Movimento será desenvolvido com base na realidade de cada escola,
com vistas à compreensão e a intervenção de uma problemática diagnosticada. Para tanto, foram
relevantes as contribuições de PENNA (2008) e SWANWICK (2003), pois neles compreendemos
não só como se dá o processo ensino-aprendizagem da música na escola regular, mas também como
a utilização da mesma deve ser conduzida nessas escolas. Além disso, as indicações de CIAVATTA
(2009) e, sobretudo, as orientações metodológicas do grupo Barbatuques foram imprescindíveis,
uma vez que viabilizaram um ensino musical, que não requer um investimento em instrumentos
musicais, pois, vale ressaltar, são contribuições que tornaram possível desenvolver um trabalho na
área da música, utilizando o próprio corpo como instrumento.
METODOLOGIA

A operacionalização do projeto aconteceu em várias etapas. Inicialmente nos dedicamos à
divulgação do projeto junto aos órgãos públicos responsáveis pelas escolas públicas de Pau dos
Ferros, ou seja, a Secretaria de Educação do município e a Diretoria Regional de Educação e
Cultura do Estado - DIRED, por meio de cartazes, redes sociais, endereços eletrônicos, etc. Foi feito
também visitas às escolas envolvidas, o que possibilitou diagnosticar a realidade das mesmas,
visando a viabilização das atividades.
Num segundo momento foram realizados encontros semanais com os alunos bolsistas e
voluntários, nos quais realizamos estudos teórico/práticos e planejamentos das atividades a serem
desenvolvidas. Essas atividades aconteceram durante os três primeiros meses do projeto. Em
seguida foram realizadas, nas escolas, oficinas de percussão corporal, com carga horária de 6h/a,
distribuídas em dois dias, sendo uma semana em cada escola. Essas oficinas aconteceram nas
próprias escolas, no período que compreende o quarto e o sétimo mês de vigência do projeto.
Por fim, na última etapa do projeto, que aconteceu no último mês de vigência, foi realizado
um evento de encerramento, no qual foram apresentados os resultados das atividades desenvolvidas
junto aos alunos, como forma de compartilhar e integrar experiências concretas de ensino na área da
música.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS

IV SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | II SECITEX

3041

Os resultados alcançados se relacionam a experimentação e experienciação dos alunos com
as atividades de percussão corporal, sobretudo sua relação consciente e orientada com a música.
Assim, foi possível criar um espaço onde os alunos puderam repensar sobre a música, sobretudo na
possibilidade de um fazer musical com base no corpo, tornando-os mais críticos no tocante a sua
forma de se relacionar com a música.
Por se tratar de atividades que são desenvolvidas em grupos, os resultados obtidos foram
compartilhados, naturalmente, entre os alunos de cada escola. Além disso, essas experiências
puderam ser compartilhadas ainda entre todos os alunos e escolas envolvidas, bem como com a
comunidade extra escolar (familia, amigos, etc). Esses resultados foram socializados também
através da publicação de trabalhos científicos em eventos como o CONGIC, os congressos da
ABEM, dentre outros, bem como em periódicos, como a revista HOLOS, a revista da ABEM e
outros periódicos especializados em educação musical.
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A PREPARAÇÃO DE ALUNOS DA ESCOLA PÚBLICA PARA O
PROCESSO SELETIVO DO IFRN: PROJETO DE EXTENSÃO “IF +
PÚBLICO”
D. H. M. Macedo1; K. W. L. Silva2 e S. M. Cruz3
1,2,3
IFRN – Campus Santa Cruz
ÁREA TEMÁTICA: Educação

RESUMO
É do conhecimento de todos os muitos problemas na educação brasileira, especialmente na
educação pública básica. Maiores – e mais complexos – são os fatores que proporcionam
estes resultados negativos e as dificuldades para resolvê-los. O projeto do Cursinho "IF +
Público" oferece aulas semanais de matemática e língua portuguesa a 150 alunos de
escolas públicas (de Santa Cruz/RN e região do Trairi Potiguar) que cursam o 9º ano e
concorrerão, na oferta 2017, a uma vaga nos cursos Técnicos Integrados oferecidos pelo
IFRN. As aulas ocorrem duas vezes por semana, às terças e quintas, e são ministradas por
graduandos do curso de Licenciatura em Matemática, ofertada pelo IFRN, e por alunos da
Licenciatura em Letras, da UFRN. Dessa forma, além de levar à comunidade atividades de
ensino realizadas por professores graduandos de duas importantes instituições de ensino
superior do Rio Grande do Norte, as aulas ministradas neste projeto ainda podem ser
contabilizadas como experiência de estágio e vivência em sala de aula para os alunos das
Licenciaturas. Os alunos do "IF + Público" ainda contam com acompanhamento social e
psicológico que, além de darem um apoio complementar à sua preparação, são formas de
avaliação, conhecimento e caracterização do público-alvo. Ao final do Projeto, em edições
anteriores, foram perceptíveis as melhorias educacionais, psicológicas e motivacionais dos
alunos acompanhados, além de um índice satisfatório de aprovação no Processo Seletivo
do Instituto.
PALAVRAS-CHAVE: escola pública, Instituto Federal, preparação, processo seletivo, Trairi potiguar.

INTRODUÇÃO
É do conhecimento de todos os muitos problemas na educação brasileira,
especialmente na educação pública básica. Maiores ainda são os fatores que proporcionam
estes resultados negativos e as dificuldades para resolvê-los. A escola pública é
frequentada, em sua maioria, por pessoas de poucas posses, das classes média baixa e
baixa, ou seja, pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social.
O IFRN/Campus Santa Cruz, diante desse cenário, tem se mostrado um
importante agente na construção da cidadania na região do Trairi potiguar, através da
educação pública de qualidade. Por isso, oferecer capacitação aos jovens que desejam
ingressar nesse Instituto é uma forma de contribuir para o crescimento individual dos
alunos e, consequentemente, das comunidades nas quais estão inseridos.
Dentro desta perspectiva e da realidade local conhecida, idealizou-se, então, o
Projeto de extensão “IF + público”, visando, além de proporcionar – através de novas
metodologias e recursos didáticos diversos – uma preparação e acompanhamentos mais
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envolventes, traçando um perfil dos alunos das escolas públicas da região do Trairi
Potiguar, e tentando identificar suas maiores dificuldades – sejam elas sociais, econômicas
ou educacionais. A missão é mais complexa que a simples capacitação dos jovens, é darlhes uma maior possibilidade de sucesso em seu percurso acadêmico e, ainda, em longo
prazo, a entrada no mercado de trabalho de maneira digna e valorizada.

METODOLOGIA
O Projeto de Extensão “IFRN + público” nasceu da ideia de acompanhar a
preparação de alunos da escola pública para o Processo Seletivo do IFRN, identificando
suas maiores dificuldades, testando novas metodologias e dando os subsídios necessários
para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem.
Inicialmente, o projeto foi divulgado para a comunidade através dos meios de
imprensa disponíveis na região, como rádios, blogs e imprensa escrita (jornais locais),
além de visitas às escolas públicas e através da 7ª DIRED (Diretoria Regional de
Educação, Cultura e Desportos), órgão responsável pelas escolas da região do Trairi. Após
a divulgação, as vagas foram distribuídas proporcionalmente de acordo com o número de
alunos das escolas contempladas.
O projeto oferece aulas semanais (Figura 1), de matemática e língua portuguesa, a
150 jovens alunos de escolas públicas que cursam o 9º ano e desejam concorrer a uma vaga
nos cursos integrados oferecidos pelo IFRN, através do Edital 26/2016 – PROEN/IFRN.
As aulas ocorrem duas vezes por semana, às terças e quintas, e são ministradas por
graduandos do curso de Licenciatura em Matemática, oferecido pelo próprio Campus Santa
Cruz, e da Licenciatura em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte –
UFRN/CERES, oferecendo atividades de ensino realizadas por licenciandos das duas mais
importantes instituições de ensino do Rio Grande do Norte. Em contrapartida, as aulas
ministradas neste projeto ainda podem ser contabilizadas como experiência de estágio e
docência para os alunos das licenciaturas. Ao longo do projeto, os licenciandos são
acompanhados por um Professor da disciplina/área e pela ETEP – equipe técnicopedagógica do Campus.

Figura 1 – Aula do Projeto “IF + público”, agosto/2016 – Turma 01.
Considerando a situação socioeconômica dos alunos participantes do projeto “IF +
público”, havia a necessidade de não só oferecer aulas preparatórias, mas também os
materiais que lhes dessem os subsídios necessários à sua preparação. Distribuímos kits
compostos de material escolar e dois livros didáticos, preparados especificamente para
candidatos às vagas do Processo Seletivo 2017. Os livros abordam as disciplinas de Língua
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Portuguesa e Matemática com conteúdos e questões dos processos dos anos anteriores.
O planejamento das aulas visa à participação, envolvimento e comunicação entre
alunos e Docentes do projeto, com aulas lúdicas, buscando relacionar o conteúdo que está
sendo trabalhado com os materiais concretos/manipulativos e mostrar sua aplicabilidade
prática no cotidiano, refletindo em alunos a cada dia mais interessados e envolvidos com as
atividades em sala de aula.

RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
O objetivo principal deste projeto é oferecer aos alunos do Ensino Fundamental da
rede pública de ensino (de Santa Cruz e região) uma melhor preparação acadêmica através do acompanhamento pedagógico, psicológico e social - com vistas a um futuro de
possibilidades mais dignas e de melhoria de seu contexto social e econômico, permitindo,
assim, o exercício perene de sua cidadania e uma melhor formação como "ser social".
Além disso, como objetivo secundário e não menos importante, ao mesmo tempo em que
se divulgará o projeto "IF + público" nas escolas e juntos aos seus participantes, também
serão divulgadas informações sobre os Processos Seletivos do Instituto, cursos, outros
projetos e ações do Campus Santa Cruz - ainda não suficientemente conhecidos e
difundidos na região.
Os resultados e experiências obtidas na realização do projeto serão apresentados
através de um relatório, a ser anexado à sua avaliação final, e apresentado em reuniões com
as escolas envolvidas, Secretarias Municipais e com a 7ª DIRED, com vistas à
receptividade do projeto por parte da comunidade escolar e a fim de mostrar seus impactos
na qualidade educacional dos alunos atendidos. Além disso, o projeto também será
divulgado através da apresentação de trabalhos em eventos científicos (EXPOTEC,
SECITEX, CONNEPI, CIENTEC, entre outros). No relatório, serão apresentadas
estatísticas a respeito da frequência, caracterização socioeconômica do público-alvo, as
evoluções percebidas e percentual de aprovações.
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OLIMPÍADA MOSSOROENSE DE FÍSICA - OMF
M. N. Coelho, E. C. Silva, E. D. M. Gonçalves
IFRN – Campus Mossoró
ÁREA TEMÁTICA: (Educação)

RESUMO
O projeto trata da organização e realização da I Olimpíada Mossoroense de Física (OMF).
Estão sendo contemplados e estão participando da competição e demais atividades
acadêmicas previstas no regulamento, alunos regularmente matriculados nas séries do
Ensino Médio de seis escolas da cidade de Mossoró-RN. As atividades são, todas, divididas
em dois níveis, quais sejam, Nível A (alunos das 1ª e 2ª séries do Ensino Médio) e Nível B
(alunos das 3ª e 4ª Séries do Ensino Médio). A olimpíada está sendo realizada em equipes
de três alunos, orientados por um professor previamente cadastrado e é composta por três
etapas: i) uma prova on-line (utilizamos, para tanto, a plataforma SOCRATIVE); ii) uma
prova teórica; iii) uma maratona de Física. Além das atividades competitivas, o projeto
promoverá palestras esclarecedoras sobre alguns dos temas constantes no programa da OMF.
As três equipes melhor classificadas serão premiadas com troféu e medalha de “ouro”,
medalha de prata e medalha de bronze, respectivamente. As demais equipes participantes da
3ª Fase farão jus a certificado de menção honrosa e todas as equipes participantes receberão
certificado de participação. O projeto encontra-se em desenvolvimento, tendo sido realizado
a primeira fase até o momento. Nesta etapa, 86 equipes foram inscritas. Destas, 38
classificaram-se para a fase seguinte. Na data de realização deste trabalho, já deverá ter sido
realizada também a segunda fase.
PALAVRAS-CHAVE: Olimpíada; Física; Mossoró

INTRODUÇÃO
Ensinar ciências, em especial Física, tem se mostrado um desafio enorme. Um dos
principais entraves que nós professores encontramos, diz respeito a falta de motivação dos
alunos para com a disciplina. De certa forma, isso pode ser devido à falta de momentos
capazes de cativar a empatia dos jovens. Aulas de laboratório, feiras de ciências, palestras
sobre temas cotidianos, seções de cinema com filmes que tratem de temas científicos e, com
certeza, competições científicas, são eventos que possuem um potencial valioso na geração
dessa empatia. Para gerar empatia, precisamos motivar o aluno em relação à disciplina.
Os alunos de ensino médio das escolas públicas e particulares contam, hoje, com dois
projetos de alcance nacional, quais sejam, a OBF e a OBFEP, que têm dentre seus objetivos
específicos “despertar e estimular o interesse pela Física e pelas ciências”. O formato dessas
competições, no entanto, não é atrativo e, na maioria das vezes o máximo que elas
conseguem alcançar dentre seus objetivos é “identificar estudantes talentosos e incentivar
seu ingresso nas áreas científicas e tecnológicas”. Ou seja, as olimpíadas (OBF e OBFEP)
cativam alunos que já gostam de física.
É nesse sentido que o projeto da OMF se insere como uma ferramenta que visa
despertar o interesse e a curiosidade dos alunos pela física, além de promover disseminação
do conhecimento científico e a descoberta de novos talentos para a área. A OMF tem um
formato totalmente inovador e atrativo se comparada às demais olimpíadas de Física
existentes.
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METODOLOGIA
Inicialmente foi feita a divulgação in loco com distribuição de cartazes em todas as
escolas de Ensino Médio de Mossoró. Nesse momento, também foi divulgado o calendário
da OMF – devido o calendário letivo peculiar do campus Mossoró e ao período de seleção
dos projetos, essa etapa foi um pouco prejudicada por coincidir com o recesso escolar.
Mesmo assim, conseguimos alcançar seis escolas e um total de 258 alunos, dos quais 204
eram externos ao IF. Uma plataforma on-line foi montada. Nessa plataforma, as escolas e os
professores que desejassem orientar equipes, fizeram seus cadastros. Em seguida, os alunos
cadastraram suas equipes. No cadastramento das equipes, os alunos escolheram um
professor orientador dentre aqueles já cadastrados pela sua escola. A competição é dividida
em dois níveis, a saber, nível A (1ª e 2ª séries do EM) e nível B (3ª e 4ª séries do EM). Todas
as equipes receberam confirmação de sua inscrição via e-mail. Inscritas as equipes, iniciouse a competição que está composta de três fases. Na primeira fase, em data pré-estabelecida
(13 de agosto), as equipes acessaram a plataforma on-line SOCRATIVE, e por meio
do chave de acesso fornecida pela Comissão Organizadora da OMF, acessaram e resolveram
a atividade proposta (uma prova de 15 questões de múltipla escolha A, B, C e D). Após
concluída a atividade, a comissão corrigiu atribuiu notas de 0,00 a 10,00. Ao final da
correção, foi feito um ranking de classificação que foi divulgado no site da OMF (22 de
agosto). Foram promovidas para a segunda fase, todas as equipes que atingiram 50% da nota
máxima. A segunda fase, a ser realizada em data também pré-estabelecida (24 de outubro),
será composta de uma prova teórica sobre os temas constantes no programa da OMF. Esta
etapa será realizada nas dependências do IFRN-Campus Mossoró e será de responsabilidade
da Comissão Organizadora da OMF. Os alunos de cada equipe, responderão,
individualmente, quatro questões, totalizando doze questões por equipe. As provas serão
corrigidas pela Comissão Organizadora da OMF a qual atribuirá notas de 0,00 a 10,00 e o
resultado da segunda fase, bem como o ranking geral (1ª + 2ª Fases), serão divulgados no
site da Olimpíada (01 de novembro). Habilitam-se para a terceira fase as 5 melhores equipes
em cada nível. Havendo empate na quinta posição, o desempate se dará pela frequência no
Curso Preparatório para Olimpíadas que é uma das atividades paralelas do projeto. Após
divulgados os nomes das equipes aptas a participarem da terceira fase, essas equipes serão
convidadas a participarem de palestras sobre os temas geradores das questões da terceira
fase. Este temas estarão pré-determinados no regulamento da Olimpíada. A terceira fase será
uma maratona de Física. A maratona de Física será realizada nas dependências do IFRN Campus Mossoró em data e horário pré-estabelecidos (19 de dezembro). Todas as equipes
de um mesmo nível, participam simultaneamente de um jogo de perguntas e respostas sobre
os temas a que nos referimos. Ao final da competição, as três primeiras colocadas fazem jus,
respectivamente a, troféu e medalha de “ouro”, medalha de “prata” e medalha de “bronze”.
As demais equipes participantes da maratona, recebem certificado de menção honrosa e,
todas as equipes que participaram da OMF, recebem certificado de participação.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
As primeiras etapas do projeto alcançaram excelentes resultados, tendo em vista o
quantitativo de escolas e alunos participantes: 6 escolas, 258 alunos. O número é um
indicativo de que, apesar das ações de divulgação terem ocorrido em período que coincidia
com as férias escolares em Mossoró, nosso projeto conseguiu chegar ao público alvo: os
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alunos. Há, portanto, um indício de forte interessa pela participação por parte da gestão das
mesmas.
Com relação às demais etapas e atividades paralelas, quais sejam, o Curso
Preparatório para Olimpíadas (em andamento durante todo o projeto) e as palestras
(previstas), esperamos alcançar número tão significativo quanto fizemos na primeira etapa.
Esperamos com estes eventos, gerar um sentimento de inclusão dos alunos que se
interessam por física e uma sensação de imersão no mundo dessa ciência, de modo a
promover uma onda crescente de empatia.
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Levantamento do Projeto Xadrez na Região do Mato Grande
R. F. Brasil1; R. G. Norte2 e João Câmaral3
IFRN – Campus João Câmara;
ÁREA TEMÁTICA: Educação
AUTORES e COLABORADORES: Gerson Lenno Cabral da Silva1; Ygor Carneiro Adelino2 e Francisco
Quaranta Neto3
1
E-MAIL: lenno014@gmail.com ; ygorchess1997@gmail.com2 e francisco.quaranta@ifrn.edu.br3

RESUMO
O projeto de extensão “Xadrez na Região do Mato Grande” já possui uma história na cidade de
João Câmara e no cenário enxadrístico do estado. O que falta é o registro de suas atividades já que
não havia muitos documentos sobre elas, sempre que um membro tinha dúvida em relação ao
projeto era sempre o que os membros mais antigos lembravam. Sabendo disso nesse artigo
registramos um pouco da história desse projeto. Para a coleta dos dados realizamos pesquisas com
os membros mais antigos, registros sobre os eventos, e com informações repassadas pelo professor
Francisco Quarnta Neto. Assim teremos plena noção de como o projeto ajuda a disseminar o xadrez
na região do mato grande e no estado.
PALAVRAS-CHAVE: Xadrez, IFRN, Extensão, Esporte e Mato Grande.

INTRODUÇÃO
O projeto “Xadrez na Região Mato Grande” foi idealizado pelo professor Francisco
Quaranta Neto ainda no início das atividades do campus João Câmara no ano de 2009. O projeto
teve a sua primeira versão escrita no segundo semestre do ano de 2009, mas teve início cerca de um
ano depois no segundo semestre do ano de 2010. O projeto desenvolveu diversas atividades em
cada um desses quase sete anos de funcionamento.
O foco inicial foi ensinar os alunos do ensino médio integrado do campus João Câmara a
jogar xadrez. Entretanto, vários objetivos específicos do projeto caminharam em conjunto: fomentar
a prática do jogo/esporte/arte/ciência fora das instalações do IFRN, melhorar o desempenho dos
alunos nas disciplinas regulares, estimular noções de respeito e integração com o oponente, ensinar
as regras básicas para a prática do xadrez assim como notações utilizadas para a reprodução das
partidas e também técnicas mais avançadas, promover torneios de xadrez no campus, promover
desafios relacionados à referida arte, disponibilizar um espaço para a prática do xadrez e constituir
uma equipe do IFRN-JC.
O projeto tem como seu objetivo geral desenvolver habilidades dos alunos como
planejamento e formulação de estratégias, memorização, visualização geométrica, controle
emocional, capacidade de calculo, antecipação da estratégia do oponente, revisão contínua do plano
pré-estabelecido, senso de oportunidade, respeito ao adversário, controle do tempo, tomada de
decisão, capacidade de concentração. Além disso, usar a competitividade presente nos jogos de
forma saudável, fornecendo um elemento motivador para a realização do processo de aprendizagem
com uma qualidade continuamente crescente.
O xadrez não é apenas um jogo, mas também é considerado como arte, ciência e esporte. Ele
pode ser considerado arte, pois ele se enquadra em alguns conceitos que definem arte, como por
exemplo o conceito do Expressivismo que diz que uma obra de arte deve expressar algo ou uma
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emoção. Assim sendo, uma partida de xadrez é considerada como arte quando ela emociona
pessoas. Um bom exemplo acontece com algumas partidas de xadrez especiais como a partida
imortal que foi jogada por Adolf Anderssen e Lionel Kieseritzky em Londres no ano de 1851.
Ciência, pois o xadrez vem sendo usado há muito tempo como ferramenta científica em diversas
pesquisas que envolvem psicologia ou áreas que focam a mente humana. A definição de esporte de
acordo com alguns sociólogos do esporte é uma atividade física institucionalizada e competitiva.
Institucionalizada por ter uma organização que lida com as regras o xadrez se enquadra em vista
que temos a federação internacional de xadrez a FIDE (Fédération Internationale des Éches), a
confederação nacional de xadrez a CBX (Confederação Brasileira de Xadrez) e a federação estadual
de xadrez a FNX (Federação Norte-rio-grandense de Xadrez). A competitividade vem por meio de
torneios que premiam os melhores classificados e que tem suas regras gerenciadas por uma entidade
que dá o caráter institucionalizado, como foi falado.
Este artigo foi dividido em seis capítulos distintos onde falaremos sobre os anos de
funcionamento do projeto e sobre as conquistas que foram e estão sendo obtidas por seus membros.
Mostraremos uma visão simplificada sobre como o projeto funciona e como age dentro e fora do
nosso campus. Apresentaremos também a nossa relação com outros campi e instituições. Também
citaremos os princípios que fundamentam a nossa equipe e principalmente o projeto.
O capítulo um apresentará um resumo do projeto onde será falado sobre suas ações em cada
ano de forma simplificada. O segundo capítulo mostrará os princípios que fundamentam a equipe e
o projeto. Falaremos sobre os intercâmbios realizados pelo projeto no capítulo três. E no último
capítulo exibiremos as conquistas que a equipe do projeto obteve nos torneios de xadrez de mais
destaques que participou.
Apesar de o projeto ter mais de seis anos de atividade não há muitos registros de suas
conquistas, atividades implementadas e até mesmo sobre o número de participantes que o projeto
teve. A proposta desse artigo é fazer esses registros para termos essa dimensão.
RESUMO DO PROJETO
2010
Para formar a base da primeira equipe de xadrez do IFRN campus João Câmara que se
formou no ano de 2011 foi realizado um curso básico de xadrez durante o ano de 2010 que ofereceu
40 vagas, mas teve um total de 47 interessados sendo feita uma espécie de seleção para as 40 vagas
do curso. Após feita a seleção, ele iniciou no mês de setembro do ano de 2010. Desses 40 que
fizeram o curso, 23 concluíram e dos que concluíram o curso, 14 formaram parte da equipe de 2011.
Vale ressaltar que, desde então, o curso básico vem sendo realizado todos os anos até hoje. Ainda
nesse ano, foi realizado o primeiro torneio de xadrez às cegas de João Câmara, que foi disputado em
equipes de quatro cuja equipe campeã foi composta pelos enxadristas Allyson Dener, Francisco
André, Reynan Cleydmen e João Paulo. Tendo tido uma boa repercussão, este torneio às cegas foi
realizado por mais dois anos.

Figura 1: Equipe de 2010
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2011
O projeto teve início com força total a
partir do ano de 2011 quando ele foi submetido e
aprovado como projeto de extensão do campus.
Nesse ano, os participantes do projeto que
formaram a equipe de xadrez do IFRN-JC
participaram de cerca de 22 torneios tanto
internos quanto externos. Isso inclui torneios
importantes como um Aberto do Brasil que
ocorreu durante o período de 19 a 21 de agosto
de 2011 e também dois dos torneios escolares
mais importantes do estado que são JERN’S e
JUVERN’S. Nesses dois últimos, criamos uma
tradição de trazer quase sempre bons resultados
Figura 2: Equipe 2011
nos anos em que participamos tanto na categoria
individual como na categoria por equipes, como será mostrado mais a frente. Também realizamos
uma simultânea com o MF (Mestre Fide) Roberto Andrade que possui mais de 30 anos de xadrez.
Ele conseguiu um placar de 19 vitórias, 1 empate e 3 derrotas (Francisco Quaranta, Anttogony
Ramon e Israel Smith).
Foram realizados diversos treinos ao longo do ano letivo nos quais tivemos atividades
referentes a solução de exercícios de xadrez como descobrir um mate em determinado número de
lances, achar um lance vitorioso em uma determinada posição e também apresentação de teorias das
três fases do xadrez que são abertura, meio-jogo e final. Em relação à abertura que como o nome
sugere é sua fase inicial, foram apresentadas as mais populares nos dias de hoje. Duas delas são o
Gambito da Dama e a defesa Siciliana. No meio-jogo foram mostradas noções de como formular
estratégia, combinações e táticas. Já no final, foram demonstrados os principais tipos de mates, os
chamados mates elementares. A sala de xadrez do campus começou a funcionar no primeiro
semestre desse ano. Antes, o curso básico e os treinos estavam sendo realizados na sala do
laboratório de matemática (na sala ao lado).
Realizamos o segundo torneio de xadrez às cegas do
IFRN-JC que foi realizado no mês de novembro. Essa
edição foi disputada em equipes de até três integrantes
tendo quatro equipes formadas por alunos do IFRN-JC. O
torneio teve como equipe campeã Felipe Lobo e Alexsandro
Lira.

Figura 3: A direita os
campeões Felipe Lobo e Alexsandro
Lira, a esquerda o arbitro e
organizador Francisco Quaranta.
IV SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | II SECITEX

3051

2012
Realizamos o primeiro campeonato aberto de João Câmara no começo mês de março do
mesmo ano. Nesse ano, também tivemos participação em 9 torneios e uma simultânea com o MF
mineiro Adriano Caldeira. A equipe desse ano em relação aos outros anos é considerada a mais forte
que tivemos até o presente, pois contava com a participação de Israel Costa Smith de Medeiros,
Caique Ferreira Borges e Anttogony Ramom Oliveira Câmara. Essa equipe obteve boa participação
em alguns torneios como o JERN’S e JUVERN’S. Realizamos nesse ano, a terceira edição do
torneio de xadrez às cegas do IFRN que foi realizado em duplas. Nessa edição, tivemos um empate
triplo no primeiro lugar que foi decidido em partidas individuais rápidas entre os participantes das
duplas. A classificação final do primeiro ao terceiro lugar foi: Israel Smith e Caique Ferreira,
Francisco Quaranta e Irene Ginani, Rafael Cunha e Erick Oliveira.
Tivemos os treinos em dois turnos. O de nível mais avançado foi ministrado pelo aluno
bolsista Israel Smith que já entrou no projeto com uma longa bagagem enxadrística. Este fato
reforçou um comportamento nos participantes do projeto que passaram a ter mais iniciativa no que
se refere aos treinos e demais atividades realizadas pelo projeto não só na participação, mas também
na sua organização.
Durante a nossa participação no torneio estudantil JUVERN’S etapa estadual que classifica
para a etapa nacional, o atleta Israel Smith conquistou o primeiro lugar na categoria 15 a 17 anos
masculina classificando-se assim para a etapa nacional e no feminino 15 a 17 tivemos a atleta Ireni
Ginani também classificada. Com isso, tivemos a delegação das categorias 15 a 17 anos masculina e
feminina do estado totalmente composta por atletas do IFRN–JC e o técnico convocado para o
evento em Cuiabá foi o professor Francisco Quaranta. Nesta etapa nacional, ficamos em 4º lugar no
masculino e no feminino ficamos em 16º lugar.

Figura 4: Equipe 2012
2013
Neste ano, tivemos além dos treinos que ocorriam todas as quartas-feiras pela manhã e tarde,
foram realizados dois torneios abertos de João Câmara nos meses de Abril e Dezembro. Apesar de
termos realizados esses dois abertos, ficamos sem realizar o torneio de xadrez às cegas que foi
realizado nos anos de 2010, 2011 e 2012 pelo fato de sua implementação requerer uma
infraestrutura mais complexa.
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Realizamos na nossa sala de xadrez, os treinos da equipe nos turnos manhã e tarde onde
foram feitas análises de partidas dos membros da equipe e grandes mestres, resolução de exercícios
de tática e combinação, estudo de abertura e estratégia, estudo de finais e torneios internos. Também
realizamos o curso de xadrez básico para iniciantes e a simultânea que foi feita pelo MI (Mestre
Internacional) cubano Gerardo Lebredo que jogou contra 27 enxadristas. Ele conseguiu 24 vitórias e
apenas 3 derrotas. Essas foram para os enxadristas Francisco Quaranta, Caique Ferreira e Laércio
Andrade.
Os atletas Irene Ginani, Israel Smith e Caique Ferreira participaram da delegação do IFRN
que disputou o JIF’S (Jogos dos IF’s) nordeste na cidade de João Pessoa e que teve como técnico o
professor Francisco Quaranta no masculino e Zelma no feminino. A competição contou com a
participação dos nove estados do nordeste nas categorias masculino e feminino. A nossa delegação
conseguiu o primeiro lugar no feminino e o segundo lugar no masculino. A equipe feminina do
IFRN se classificou para a etapa nacional onde conquistou o título nacional com destaque a atleta
do IFRN–JC Irene Ginani que acabou a competição invicta das cinco partidas que disputou venceu
quatro e empatou uma.

Figura 5: Equipe que disputou o
JERN’S 2013
2014
A equipe desse ano foi formada pelos componentes remanescentes dos anos anteriores.
Pode-se dizer que foi neste ano que a equipe sofreu seu maior desfalque com a saída de alguns dos
melhores enxadristas da equipe. Ela não só perdeu, mas também ganhou dois enxadristas talentosos
(Pelucioso e Ygor). No fim desse ano, a escola estadual Francisco Bittencourt realizou, nos seus
jogos internos, um torneio de xadrez que contou com o bolsista Pablo Manoel como árbitro. Logo
na semana seguinte, alguns alunos do Bittencourt passaram a frequentar as atividades realizadas
pelo projeto.
Nesse ano, participamos, como nos anos anteriores, dos torneios estudantis JERN’S (etapas
regional e final) e JUVERN’S além do intercampi que classificou os cinco primeiros colocados pro
JIF’S nordeste. Vale lembrar que o Intercampi não ocorria desde o ano de 2011. Conseguimos
classificar três atletas no feminino: Bárbara Emily, Bruna da silva e Irene Ginani. No JIF’S
nordeste, as equipes feminina e masculina ganharam a referida etapa classificando assim para a
etapa nacional onde fomos campeões nas duas categorias (no feminino, bicampeões).
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Como foi citado, tivemos a participação de alguns alunos da escola Francisco Bittencourt
nos nossos treinos. Eles participaram da SEMADEC como equipe convidada conquistando o
primeiro lugar na categoria por equipe no xadrez gigante.

Figura 6: Equipe que disputou
o JERN’S 2014
2015
Praticamente toda a equipe de xadrez foi renovada com a chegada dos novos alunos ao
instituto além daqueles que frequentaram o curso básico de xadrez desse ano. Também contamos
com a participação de alunos da escola estadual Bittencourt nos treinos e em outras atividades
realizadas pelo projeto como os dois torneios abertos de João Câmara que realizamos um no mês de
fevereiro e o outro no mês de dezembro. Nele, o campeão da categoria estudantil foi Lucas Ramon
que teve um aproveitamento de 100%. Ele é um dos alunos do Francisco Bittencourt que vem
frequentando os nossos treinos de xadrez regularmente.
Realizamos na sala de xadrez do nosso
campus os treinos onde foram feitas análises de
partidas, resolução de exercícios de tática e
estratégia,
apresentação
de
aberturas,
treinamento dos mates elementares e exibição
de torneios ao vivo; o curso básico de xadrez
para iniciantes foi realizado no começo do ano
letivo. Duas simultâneas foram realizadas; uma
com o MI Máximo Iack Macedo que atualmente
é o enxadrista com maior rating do estado,
contou com a participação de 12 enxadristas e
Figura 7: Equipe 2015
conseguiu uma pontuação de 12 vitórias. A outra
simultânea foi realizada por Hélio Fernandes que
é o presidente da liga amadora de xadrez (FADEX) que contou com a participação de 12
enxadristas. A pontuação do simultanista foi 7 vitórias e 5 derrotas.
Participamos de vários torneios dentre eles estão o JERN’S (etapas regional e final),
JUVERN’S, Aberto do Brasil, Intercampi, JIF’S (etapas nordeste e nacional) e dois torneios
realizados pela AABB de João Câmara sendo que um deles participamos não só como atletas, mas
também da organização. No JERN’S, conseguimos o primeiro lugar na modalidade por equipes
feminino e no masculino, ficamos em terceiro lugar por equipes. No JUVERN’S, conseguimos o
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segundo lugar no individual feminino. No JIF’S etapa nordeste, a equipe feminina mais uma vez se
consagrou campeã. Já a masculina ficou com o segundo lugar repetindo a colocação de
2013.Classificamos apenas a equipe feminina para a etapa nacional em Goiânia que se sagrou
campeã pela terceira vez.
2016
Ainda estamos no início do ano, mas já realizamos diversos treinos, participamos de
torneios como um Aberto do Brasil logo no início do ano. Logo após, tivemos o Intercampi
(referente a 2015) onde ficamos em terceiro lugar por equipes no masculino. No feminino,
conquistamos o segundo lugar por equipes. Já no final de semana seguinte, tivemos participação no
potiguar de menores onde ficamos em terceiro lugar no individual masculino sub-18. Na outra
semana, tivemos quatro representantes no Memorial Bob Fischer, um dos torneios mais importantes
do nordeste. Também tivemos oito representantes no Aberto do Brasil que ocorreu de 1 à 3 de julho,
no qual o professor e técnico Francisco Quaranta conquistou o terceiro lugar geral no torneio.

Figura 8: Equipe que jogou o
Intercampi 2015 que ocorreu em
2016
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O projeto “Xadrez na Região do Mato Grande” idealizado e capitaneado pelo professor
Francisco Quaranta contou com a colaboração de outros servidores. Veja a tabela a seguir que
mostra as pessoas mais diretamente ligadas ao projeto ano a ano.

Ano Coordenadores

Colaboradores

Bolsistas

2011

Francisco Quaranta Neto

Ewerton de Lima Júnior e
Anttogony Ramon de Oliveira
Câmara

2012

Francisco Quaranta Neto

Anttogony Ramon de Oliveira
Câmara e Israel Costa Smith de
Medeiros

2013

Luiz Carlos Domingos Francisco Quaranta Neto Pablo Manoel Santana Vital e
Batista
Anttogony Ramon de Oliveira
Câmara

2014

Francisco Quaranta Neto

2015

Ludnilson Antônio de Francisco Quaranta Neto Ygor Carneiro Adelino e
Jesus Pereira
e Renan Galvão Pereira Gerson Lenno Cabral da Silva

2016

Francisco Quaranta Neto Renan Galvão Pereira

Wagner Boas e Pablo Manoel
Santana Vital

Alice Gonçalves da Silva e
Gerson Lenno Cabral da Silva

Tabela 1: Coordenadores, colaboradores e bolsistas do projeto por ano
O projeto teve vários membros nesses quase seis anos de atividade com isso houve grande
um fluxo de participantes. Em que ao todo tivemos cerca 96 participantes de diversas cidades da
Região do Mato Grande.
Os princípios que utilizamos
Nosso projeto tem seus princípios baseados na ideia de que o xadrez além de um esporte e
um atividade de lazer, é também uma ótima ferramenta de aprendizagem que estimula a
concentração, memória, tomada de decisão, pensamento analítico e muito mais. Estas são algumas
das muitas habilidades que podem ser adquiridas com a prática do xadrez. São vários os princípios
que norteiam o projeto.Um deles busca proporcionar a cada participante da equipe uma melhor
interação com os outros membros da equipe e com outras pessoas, tanto esportivamente quanto
eticamente.
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Acreditamos que o xadrez pode sim estimular vários fatores na nossa vida, como
responsabilidade, confraternização, respeito, confiança, observação, estímulo para os estudos,
exercício mental e muito mais. E é por isso que é sempre pedido aos membros que utilizem o
xadrez como ferramenta para, principalmente, se desenvolver em áreas que temos certas
dificuldades.
Falaremos a seguir, os princípios que o projeto “Xadrez na Região do Mato Grande” tem e
suas características que são constantemente difundidas para os membros da equipe.
 Melhorar o desempenho dos alunos nas disciplinas regulares, em especial na matemática,
construindo uma integração entre as disciplinas e ampliando o envolvimento do aluno com o
Instituto. Historia de Anttogony
 Sempre estimular noções de respeito e integração com o oponente, tão indispensáveis para a
vida em sociedade, contribuindo assim para a formação de um sentimento de grupo no aluno.
 Incentivar os alunos a terem respeito ao ambiente onde eles se encontram. Por exemplo, em
torneios oficiais não se deve adotar alguns tipos de comportamento considerados de mau-gosto,
como: dar dicas para quem estar jogando, cochichar perto de outros jogadores no momento que a
partida está acontecendo, fazer barulho no ambiente em que acontece a rodada do torneio, mexer ou
ficar tocando nas peças ou no jogador quando o mesmo estiver jogando.Já na sala de xadrez, se
pede aos que se encontram nela, adotar em alguns hábitos necessários para permanência no local.
São eles:
 Silêncio na sala quando outros tiverem jogando.

Manter o respeito com qualquer pessoa na sala, independente se é oponente,
visitante, membro da equipe ou qualquer outro.

Quem estar observando a partida não deve dar dicas para quem está jogando,
anão ser que os jogadores peçam.

Não trazer comida para dentro da sala.

Não atrapalhar as atividades programadas como os treinos, cursos, torneios
internas e seletivas, por exemplo.

Não utilizar os objetos da sala como computador, projetor, quadro e outros,
para fins que não tenham nada a ver com o objetivo do projeto que é o xadrez.
a) Manter a decência, a ordem e o respeito em qualquer lugar que a equipe se esteja, como
torneios, por exemplo. Mas sem deixar de se divertir com um esporte tão sadio que é o
xadrez.
b) Sempre incentivar a prática do xadrez para outras pessoas, independente de onde elas são.
E é por isso que todos os anos fazemos um curso para iniciantes, visando mais alunos de
fora e do primeiro ano do IFRN-JC que estão tendo o primeiro contato com o projeto.A
participação, entretanto, é aberta a todos os alunos. Enquanto isso, os membros mais
experientes da equipe contribuem sendo instrutores das mais diversas aulas ao longo do
curso.
c) Incentivar os membros da equipe a treinarem e estudarem com qualidade os pilares do
xadrez, como aberturas, finais, estratégias, táticas... Assim, é possível ter um bom
desempenho nos torneios, mas também é possível aprender que para conseguir o que
queremos, devemos nos dedicar muito para alcançar o objetivo almejado e até quem sabe
superá-lo.
d) Estimular os membros da equipe a participarem de torneios. Porque assim poderão
ganhar várias experiências que um esporte sadio como o xadrez pode oferecer. Assim os
que gostarem da experiência vão querer voltar e, assim esperamos, se dedicarem mais aos
estudos do xadrez para voltarem melhores aos torneios e assim vencerem suas
expectativas.
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e)

E por fim, o xadrez não é somente um esporte com várias regras a serem seguidas, mas
também um lazer que podemos desfrutar em momentos de descontração, por exemplo.
Mas mesmos nessas situações devemos manter o respeito com o adversário, as outras
pessoas e o ambiente que estivermos. Agora a regra principal nessas situações é: se
divertir
INTERCÂMBIOS COM OUTRAS INSTITUIÇÕES

CURSOS E PALESTRAS
O projeto vem realizando diversos intercâmbios ao longo do seu funcionamento. Eles são
realizados com outros campi e também com escolas da rede pública de ensino. Entre os vários
intercâmbios realizados, estão as palestras realizadas nas cidades de Bento Fernandes (Centro
Comunitário) e João Câmara (escola estadual Francisco Bittencourt) ministradas pelo professor
Francisco Quaranta. Também realizamos um curso de xadrez nesta escola de João Câmara. Ainda
nesta escola, a arbitragem de um torneio de xadrez interno. Após essas intervenções, os treinos da
equipe do projeto começaram a ser frequentados por alguns alunos do Bittencourt. Tal escola obteve
no JERN’S regional do ano de 2015 o primeiro e terceiro lugares no individual masculino e no por
equipes masculino ficaram em segundo lugar.
EMPRÉSTIMOS DE MATERIAL
Realizamos empréstimos de peças para os campi de Nova Cruz, Currais Novos e Santa Cruz
do IFRN para a realização de torneios internos. Emprestamos ainda peças para o campus de São
Paulo do Potengi até que as peças encomendadas por eles chegassem.
EQUIPE NO IFRN NOS JIF’S
Participamos de diversos torneios realizados pelo IFRN como o intercampi nas edições de
2010, 2011, 2014, 2015 (não houve o intercampi nos anos de 2012 e 2013). A nossa participação
não se resumiu apenas ao envio de alunos participantes, mas também na arbitragem. No ano de
2014, o professor Francisco Quaranta participou dessa edição como um dos árbitros. Temos ainda a
participação no JIF’S, com os membros da equipe de xadrez do IFRN de João Câmara fazendo
parte da equipe do IFRN nesse evento desde 2012. Além dos alunos, o professor Francisco
Quaranta também participou como técnico da equipe masculina nos anos de 2012, 2013 e 2014. Foi
ainda o coordenador do JIF’S do ano de 2015.
AABB
No ano de 2015, dois membros do projeto, moradores da cidade de João Câmara, André e
Gélucio, começaram um projeto junto com a AABB local. A ideia é começar um clube destinado a
prática de xadrez que terá como sede a AABB. Já foram realizados dois torneios abertos
organizados por esses membros. O primeiro contou com a participação de vários membros do
projeto tanto na participação do torneio como também na sua organização.
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DIRED
No início desse ano, o professor e técnico Francisco Quaranta Neto recebeu o convite de
João Maria, responsável pela parte esportiva da 16ª DIRED para preparar e lecionar um curso para
professores das redes estadual e municipal da região do Mato Grande. Terá como objetivo ensinar a
jogar xadrez e estimular a implementação do esporte nas escolas da região do Mato Grande. De
todas as parcerias realizadas até agora, esta é a que pode render mais frutos. Caso a gente consiga
contagiar alguns professores a levarem o xadrez para as suas escolas, provocaremos uma ação de
caráter definitivo.
POÇO BRANCO
Atuando também junto com os técnicos de xadrez Laércio e Édna da cidade de Poço Branco
que treinam enxadristas a partir do ensino fundamental. Eles vêm participando da maioria das
atividades do projeto como torneios e simultâneas. Geralmente com a maior delegação do evento.
Eventualmente quando eles chegam ao ensino médio vêm para o IFRN-JC não só para cursar um
curso integrado, mas também com o objetivo de continuar com a prática do xadrez e melhorar o seu
jogo. Exemplos de atletas que fizeram tal caminho foram Antônio Marcos de Oliveira, Elvira
Gomes Santos, Edyê de Oliveira Dantas, Ruan Gabriel Maciel da Silva e agora mais recentemente
Antônio Carlos Barbosa Pereira.
Performance da Equipe nos Torneios
O projeto Xadrez na Região do Mato Grande obteve inúmeras conquistas, ao longo desses
seis anos de existência. Elas começaram em 2010 com os jogos Intercampi do IFRN realizados no
campus em Currais Novos. Uma atleta do campus IFRN João Câmara conseguiu se classificar para
uma pré-equipe de todo o IFRN para o JIF's. Abaixo, seguem as conquistas da equipe em torneios
desde 2011 onde tivemos resultados mais expressivos. Todas elas estarão divididas em tabelas
individuais para cada torneio.
Serão informadas apenas as conquistas mais relevantes da equipe em cada edição dos
principais torneios. As pessoas citadas na tabela são aquelas que representaram a equipe, ou seja,
independente de pertencerem ou não ao IFRN. Os cinco torneios citados aqui foram escolhidos por
causa de seu grau de importância tendo a participação de muitos da equipe.

ABERTO DE JOÃO CÂMARA
O Aberto de João Câmara foi idealizado com o intuito de trazer a interação dos alunos e
moradores da Região do Mato Grande com enxadristas de outras localidades, trazendo uma
competição sadia com o foco de estimular a prática e o estudo do xadrez entre seus participantes.
Todas as edições foram realizadas nas dependências do campus IFRN-JC. A primeira edição foi
realizada na sala de xadrez. As demais em duas salas de aula, pois houve a separação do grupo
único em dois grupos absoluto e estudantil a partir da segunda edição.
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Edição

Data

I

03/03/12

II

06/04/13

III

IV

V

07/12/13

28/02/15

05/12/15

Membros da
Equipe

Melhor Classificado
da Equipe
Absoluto Estudan
til

Participantes:

Ewerton,
Israel,
Daniel,
Anttoggony,
Cleiton,
Caíque,
Irene,
Leniara
e
Marília
Isra
el,
Irene
Ginani,
Bárbara
Emily,

1° Lugar
Israel
Costa
Smith

Não
havia
categoria
estudanti
l nesta
edição.

58

Não teve
medalhist
a

27

Israel, Pablo,
Caíque,
Kemmely,
Irene,
Jadiane,
Wagner,
Bruna,
Bárbara,
Jailson e
João Gabriel
Francisco
Quaranta,
Pablo,
André,
Bruno,
Lucas, Ygor
e Wagner
Ygor,
Gelucio,
Gerson,
André,
Matheus,
Lucas,
Anttoggony,
Raissa, Luan,
Ruan, Alice e
Edyê

1° Lugar
Israel
Melhor
jogador
IFRN-JC
Caíque

2° Lugar
Irene
Ginani
3° Lugar
Bárbara
Emily
Não
houve
classifica
dos

1° Lugar
Francisco
Quaranta

4° Lugar
Anttoggo
ny

2° Lugar
Lucas
Ramonn

1° Lugar
Lucas
Ramonn

Absoluto e
Estudantil

Campeões
dos
Grupos
Absoluto e
Estudantil
1° Lugar
Israel Costa
Smith

Márcio
Jordão

Nº de
Municípios
Participante
s
8

7

26
Alexandre
Andrade
26

Israel Costa
Smith

46

Rica
rdo Negreiros

42

Francisco
Quaranta

21

Kalisson
Kewen

28

Vitor Firmo

15

Lucas
Ramonn

7

11

10

JERN´s - Etapas Regionais(16ª DIRED) e Finais
Os Jogos Escolares do Rio Grande do Norte (JERN´s) é a maior competição escolar do estado
do RN, reunindo escolas municipais, estaduais, federais e particulares. A equipe do IFRN-campus
JC, que participou de cinco edições dos jogos, já trouxe inúmeras conquistas dos JERN´s. Elas
serão listados a seguir:
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JERN´s - Etapas Regionais
Edição

2011

2012

2013

2014

2015

Membros da Equipe

Allyson, Aluizio
Alves, Cleiton,
Rafael,Thales,
Anttoggony, Flauber
Matheus, Israel,
Ramon de Souza,
Matheus Resende,
Thales Renan, Caio
Gustavo, Pedro,
Luis, Caíque
Ferreira, Daniel
Costa, Ana Nathalya
e Irene Ginani
João Gabriel, Israel,
Ramon, Anttoggony,
Caíque, Bárbara,
Elvira e Irene
Anttoggony, Lázaro,
Lucas Felipe, Pablo
Manoel, Ramon,
Flauber Matheus,
Caique, Wagner,
Bárbara, Irene,
Jadiane, Bruna e
Elvira
Gerson, Pablo
Manoel, Wagner,
Libni,
GabrielMorais, José
Ernando, Ygor, João
Basílio, Bruna,
Bárbara, Lívia,
Kemilly e Jaiane
Ruan Gabriel, Pablo
Durkheim, Robson,
Wesley,
Gerson,
Luan, Edyê, Raissa
Priscila,
Bárbara
Emily, Lívia Maria,
Maria
Eduarda,
Nicoly e Alice.

Locais
e
Datas
IFRN-Campus
João Câmara
(27/07)

1° Lugar
Israel Costa
Smith

1° Lugar
Irene Ginani

1° Lugar

IFRN-Campus
João Câmara
(28/07)

1° Lugar
Israel Costa
Smith

1° Lugar
Juvenil
Infantil

IFRN-Campus
João Câmara
(09/08)

1° Lugar
Israel Costa
Smith

1° Infantil
Bárbara
Emily
1° Lugar
Elvira
Gomes
1° Lugar
Irene Ginani

1° Lugar

1° Lugar

IFRN-Campus
João Câmara
(04/10)

1° Lugar
Pablo Manoel

1° Lugar
Bruna
Borges

1° Lugar

1° Lugar

IFRN-Campus
João Câmara
(22/08)

2° Lugar
Ruan Gabriel

1° Lugar
Alice
Gonçalves

1° Lugar

1° Lugar
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Classificação Individual
Masculino

Feminino

Classificação por Equipes
Masculino

Feminino
Não houve
equipe

e

1° Lugar
Juvenil
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JERN´s- Etapas Finais
Edição

Membros da Equipe

Locais
e
Datas

Classificação Individual
Masculino

2011

2012

2013

2014

2015

Feminino

Classificação por
Equipes
Masculino

Feminino

Anttoggony, Flauber
Matheus, Israel,
Ramon de Souza,
Matheus Resende,
Thales Renan, Caio
Gustavo, Caíque
Ferreira, Daniel Costa
e Irene Ginani
Daniel, Caíque, Israel,
Anttoggony, Ramon,
Bárbara, Elvira, Irene
e Karla
Anttoggony, Lázaro,
Lucas Felipe, Pablo
Manoel, Ramon,
Caique, Bárbara,
Irene, Jadiane, Bruna e
Elvira
Pablo Manoel,
Wagner, José Ernado,
Ygor, João Basílio,
Bruna, Bárbara, Lívia,
Kemilly e Jaiane

Complexo do
HC em Natal
(22 a 31/10)

2° Lugar
Israel Costa
Smith

Não houve
atleta

4° Lugar

Não houve
equipe

Ginásio da
Escola
Doméstica
(12-21/10)
Aeroclube de
Natal
(12 a 19/10)

3° Lugar
Israel Costa
Smith

10° Lugar
Elvira Gomes

2° Lugar

Não
classificou

3° Lugar
Ramon de
Souza

11° Lugar
Irene Ginani

2° Lugar

3° Lugar

Aeroclube de
Natal
(11 a 15/10)

Por
tabuleiro:
3° Lugar do
1° Tabuleiro
Pablo
Manoel

5° Lugar

3° Lugar

Ruan, Wesley, Pablo
Durkheim, Gerson,
Luan, Edyê, Bárbara,
Alice e Lívia e Raissa

Aeroclube de
Natal
(20 a 23/10)

Por
tabuleiro: 1°
Lugar do
4° Tabuleiro
Gerson
Lenno

Por tabuleiro:
2° Lugar do 3°
Tabuleiro
Bárbara Emily
3° Lugar do 2°
Tabuleiro
Bruna Borges
Por tabuleiro:
1° Lugar do 1°
Tab. Bárbara
1° Lugar do 3°
Tab.
Lívia
2° Lugar do 4°
Tabuleiro
Raissa
3° Lugar do 2°
Tabuleiro Alice

3° Lugar

1° Lugar
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INTERCAMPI
O Intercampi do IFRN são os jogos internos da instituição, onde todos os anos os campi do
IFRN competem em atividades esportivas, sempre com o objetivo de estimular as práticas
esportivas aos participantes e trazer interação entre os alunos das instituições federais de educação
no RN. A competição de xadrez do Intercampi é utilizada geralmente como seletiva para o JIF´s.
Vamos apresentar a seguir, dados sobre a participação da equipe nos jogos Intercampi.

Edição

2010

2011

2014

2015

2016

Membros da Equipe

Locais
E
Datas

Arnaldo Eugênio, Victor
Erick, Allyson José, José
Felipe, Aluizio Alves,
Thomas Rayony, Reynan,
Thales, Daliane, Leticia,
Ana Nathalya, Ketheryne,
Josy Samara, Fernanda
Fernandes e Ciely
Barateiro
Allyson, Caio, Daniel,
Ewerton, Israel,
Anttoggony, Irene e Rita
de Cássia
Caique, Gerson, Jailson,
Pablo, Ygor, Bárbara,
Bruna, Irene, Jadiane e
Kemilly

Campus Currais
Novos
(27 a 29/08)

Ygor, Ruan, Wesley, Pablo
Durkheim, Pablo Manoel,
Alice, Izadora, Raissa,
Jadiane e Lívia
Ygor, Luan, Wesley, Pablo
Durkheim, Pablo Manoel,
Alice, Annyara, Raissa,
Jadiane e Lívia

Melhor classificação
Individual
Masculino
Feminin
o
5º Lugar
10º Lugar
Allyson
Ciely
José
Barateiro

Classificação por
Equipes
Masculino
Feminino
Não houve

Não houve

Campus Mossoró
(11 a 14/08)

1° Lugar
Israel Costa
Smith

6° Lugar
Irene
Ginani

1° Lugar

2° Lugar

Campus Natal
Central
(16/08)

6° Lugar
Pablo
Manoel

2° Lugar

1° Lugar

Aeroclube de
Natal
(03 a 04/03/16)

4º lugar
Wesley

1° Lugar
Irene
Ginani
2° Lugar
Bárbara
3° Lugar
Bruna
Borges
2º lugar
Alice

3° Lugar

2° Lugar

Campus Natal
Central
(04 e 05/08)

5º lugar
Ygor

5º lugar
Alice

3º lugar

2º lugar

TORNEIO ÀS CEGAS DO IFRN- JC
O torneio às cegas do IFRN foi uma iniciativa pioneira, pois trouxe uma competição que não
possui similar no Rio Grande do Norte. Nele, os participantes se enfrentam sem usar tabuleiro e
usam apenas a memória para jogar. Cada jogador utiliza apenas a notação algébrica para anunciar
sua jogada. O intuito dessa competição é estimular a capacidade de abstração do jogador. Todas as
edições foram feitas na Biblioteca do IFRN-Campus João Câmara.
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Edição
I

II

III

Membros da
Equipe

Data

Melhor
Classificação

Total de
Participantes

Campeões do
Torneio

Allyson, Anttogony,
Ramon, Thales,
Ewerton, Ciely,
Ketheryne, Ana
Nathalya e outros
Thales Renan,
Aloísio Alves,
Caíque Ferreira,
Lucas Ramon,
Francisco Cleiton,
Thomas Matheus,
Israel Smith, Daniel
Smith, Edvan
Pontes e Irene
Ginani
Quaranta, Israel,
Anttoggony,
Caíque, João
Gabriel, Erik
Oliveira e Irene

Total de
Municípios
Participantes
2

03/12/2010

1° Lugar
Reynan e
André

29

1° Lugar
Reynan e
André

12/11/2011

2° lugar
Israel Smith,
Edvan Pontes
e Daniel
Smith

18

1° lugar Felipe
Lobo e
Alexsandro
Lira

8

02/02/2013

1° lugar
Israel Smith e
Caíque
Ferreira

8

1° lugar Israel
Smith e Caíque
Ferreira

2

JIF´s Etapas do Nordeste e Nacional
Os Jogos dos Institutos Federais (JIF´s)reúnem todos os IF´s do Nordeste (etapa nordeste) e
do Brasil (etapa nacional) em várias modalidades esportivas, entre elas o xadrez. Essa competição é
realizada em um estado diferente a cada ano. A etapa nordeste do JIF's serve também como seletiva
para a etapa nacional. O xadrez do campus IFRN-JC manda todo ano desde 2013 até hoje
representantes tanto na etapa nordeste quanto na nacional. Segue abaixo as conquistas nessa
competição:
JIF´s Etapas do Nordeste
Edição

Membros da
Equipe

2013

Israel, Caique e
Irene

Cidade
e
Data
João pessoa-PB
(29/06)

2014

Bárbara, Irene e
Bruna Borges

Teresina-PI
(25 a 29/08)

2015

Pablo e Bárbara

Natal-RN
(28 a 30/10)
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Classificação Individual
Masculino
Não houve
torneio
individual
Não houve
Atletas da
equipe nessa
categoria
Não houve
medalhistas

Feminino

Classificação por Equipes
Masculino

Feminino

Não houve
torneio
individual
2° Lugar
(Irene Ginani)

2° Lugar

1° Lugar

1° Lugar

1° Lugar

1° Lugar
Bárbara

2° Lugar

1° Lugar
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JIF´s Etapas do Nacional
Edição

Membros da
Equipe

2013

Irene

2014

Bárbara, Irene
e Bruna

Cidade
e
Data
Foz do IguaçuPR
(18 a 22/11)
Natal-RN
(19 a 23/09)

2015

Bárbara e
Bruna

Goiânia- GO
(11 a 15/11)

Classificação Individual
Masculino
Não houve
torneio
individual
Não houve
medalhistas

Feminino
Não houve
torneio
individual
Não houve
medalhistas

Não houve
Atletas da
equipe nessa
categoria

Classificação por Equipes
Masculino

Feminino

Não classificou

1° Lugar

1° Lugar

1° Lugar

Não classificou

1° Lugar

O objetivo principal do projeto “Xadrez na Região do Mato Grande” não são as competições e
premiações, mas sim usufruir de todos os benefícios que o xadrez pode trazer para as pessoas e para
a comunidade. Mas esses números mostram que o projeto também consegue mostrar-se competitivo
no cenário enxadrístico potiguar, regional e nacional, levando membros da equipe para torneios
dentro e fora do Estado do Rio Grande do Norte.
Essas informações indicam que o projeto tem ajudado na difusão do xadrez no estado. Tem
também integrado alunos do IFRN-JC e da região do Mato Grande em competições que os
estimulam a quererem cada vez mais a buscar, estudar e adentrar nesse mundo fascinante do xadrez.
Essas competições também são importantes para criar nos membros da equipe fascínio pelo
xadrez. Fazendo-os quererem cada vez mais se aprofundar no estudo do xadrez para melhorarem
seus desempenhos.
Municípios Participantes do Aberto de João Câmara
Edição

Municípios

I

8-Poço Branco, Macaíba, Santa Cruz, João Câmara, Pedra Preta, Ceará-Mirim, Natal e Taipu

II
III
IV

7-Poço Branco, Santa Cruz, João Câmara, Pedra Preta, Ceará-Mirim, Natal e Taipu
7-Poço Branco, Macaíba, João Câmara, Pedra Preta, Ceará-Mirim, Natal e Taipu
11-Poço Branco, João Câmara, Macaíba, Guamaré, Ceará-Mirim, Natal, Caiçara do Norte, Alto
Rodrigues, Touros, Riachuelo e da delegação do IFPE de Recife
10-Poço Branco, João Câmara, Pedra Preta, Ceará-Mirim, Natal, Caiçara do Norte, Santa Cruz,
Touros Riachuelo e Campo Redondo

V

Municípios Participantes do Torneio às Cegas do IFRN- Campus João Câmara
Edição
I
II
III

Municípios
2-João Câmara e Santa Cruz
8-João Câmara, Ceará-Mirim, Jandaíra, Pedra Preta, Caiçara do Norte, Natal, Taipu, Santa Cruz
e Poço Branco
2-João Câmara, Ceará-Mirim e Natal
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APLICABILIDADE DE SOFTWARE LIVRE NAS ESCOLAS PÚBLICAS
F.W Brito Hotêncio Filho·; G.M Lima Fernandes· e A.C Ribeiro de Lima·
1

TFCE - Campus Jaguaribe;

23

TFRN - Campus Pau dos Ferros

ÁREA TEMÁTICA: (EDUCAÇÃO)

RESUMO
Os chamados softwares livres vêm branhando espaço entre as instituições públicas e
privadas. De um modo geral, a crescente fucilidade de uso, baixa demanda por recursos
computacionais, baixo custo, e a sua relativa segurança são os principais diferenciais na hora de
optar por essas ferramentas. Em sua primeira edição, o projeto intitulado "Aplicabilidade de

Software Livre nas Escolas Públicas do alto oeste potiguar", teve como objetivo incentivar e
implantar o uso de Softwares Livres nas atividades de ensino da Escola Estadual Maria Edilma de
Freitas, no município de Pau dos Ferros, visando a inclusão digital de docentes e discentes,
contribuindo para o processo de aprendiz.agem Nessa perspectiva, o projeto propôs a construção e
aplicação de unidades didáticas sobre Sofiwares Livres educacionais com intenção de utilizá-los no
ensino de disciplinas propedêuticas.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino, Educação,Sq/iware Livre.

INTRODUÇÃO

A tecnologia está cada vez mais presente em nosso quotidiano. Crianças e adultos utilizam a
Informática para auxiliar suas atividades diárias. Neste contexto, o Governo Federal mantém
esforços no sentido de incentivar a inclusão digital da população através de leis e projetos. Como
exemplo destes incentivos, cita-se o Programa Nacional de Tecnologia Educacional (Proinfo), no
qual o Ministério da Educação fornece laboratórios de Informática para as escolas públicas de todo
o País, disponibilizando máquinas contendo Sqfi-wares livres instalados, a fim de evitar gastos e
incentivar sua inserção e uso no ensino das disciplinas curriculares de rúvel fundamental e médio.
(MEC, sd).
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Em meio a aquisição de equipamentos, surge o problema da fàlta de capacitação dos
profissionais de educação da Rede Pública de Ensino para adequada utilização desses recursos.
Paschoal et. al (2013) comprova que há fàlta de capacitação dos docentes da rede pública de ensino
no uso de Software livre para práticas educativas, motivo pelo qual levava as escolas a instalarem
sistemas operacionais e aplicações proprietárias, e às vezes, até mesmo sem as licenças de uso.
Mediante constatação, o projeto objetivou contribuir para a inclusão digital de alunos e
professores das escolas públicas da cidade de Pau dos Ferros-RN, bem como despertar o interesse e
fomentar a capacitação desses docentes no uso de softwares livres educacionais.

METODOLOGIA
Nesta pnmerra edição do projeto, as atividades foram desenvolvidas na Escola Estadual
ProP Maria Edilma de Freitas, onde contamos o auxílio de docentes e gestores da própria escola na
articulação do projeto. Como ação iniciaL promoveu-se uma palestra introdutória sobre software
livre, ferramentas educacionais livres e o sistema operacional Linux.
Os minicursos e oficinas foram divididos e realizados na seguinte sequência: ( 1) Minicurso
de capacitação nos sistemas operacionais Linux; (2) Minicursos de capacitação básica em
ferramentas de escritório LibreOffice. Esta etapa foi novamente dividida em três partes: um
minicurso sobre Libreüffice Write, um minicurso sobre o LibreOffice Cale e um minicurso sobre o
Libreüffice Presentation, constituindo assim as três ferramentas básicas de escritório do pacote
Libreüffice.
Por fim, foi realizada uma oficina, para docentes, de preparação para as unidades didáticas
que incluíam ferramentas educacionais livres. Após a capacitação, houve um momento de
intervenção em que foram aplicadas as unidades didáticas junto dos bolsistas e do professor
responsável. Na oportunidade foram trabalhadas várias ferramentas educativas específicas para cada
disciplina, no intuito de propor uma dinâmica diferente para o professor e seus alunos durante as
aulas.
Além do exposto,

também foram oferecidas Oficinas dos Softwares Educacionais

2

GeoGebra 1, Kalzium e Avogrado 3, ministradas por professores membros do projeto e que foram
oferecidas a comunidade externa da região de Pau dos Ferros-RN.

1

GeoGebra é um software matemático que reúne geometria, álgebra e cálculo. (HOHENW ARTER, 2007).
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Devido os resultados positivos do projeto, houve um grande interesse por parte dos alunos
do IFRN Campus Pau dos Ferros e de outras escolas da região em relação as tecnologias livres. Por
isso, foi aplicado um minicurso de Introdução ao GNU/Linux com a participação exclusiva de
alllllos do 4° ano integrado em Informática. Logo após, foi formada uma tlD.'ma para a oficina de
programação com o uso do 8(?/iware Kturtle, em que, na vez, as inscrições foram abertas para a
comunidade externa e para alunos dos cursos integrados em Alimentos e Apicultura do IFRN
Campus Pau dos Ferros.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS

O projeto consebruiu promover a inclusão digital da comunidade escolar da região. Neste
percurso, foi estimulado o uso de Softwares livres, a realização de novas práticas pedagógicas com
a utilização de S<dtwares educativos de acordo com cada disciplina, junto aos docentes participantes
dos cursos, e oficinas ofertados.
O projeto também proporcionou aos alunos bolsistas o senso de responsabilidade, dedicação
e pró-atividade, no qual as experiências de convívio com a comunidade externa e docentes da rede
pública de ensino foram de grande valia em prol da mellioria da educação na comunidade local e
para o desenvolvimento científico.
Ademais, o resultado adquirido no projeto de Extensão pôde ser divulgado no Encontro
Tecnológico do Alto Oeste PotibJtiar (ETAL) promovido pelo IFRN Campus Pau dos Ferros, no I
Encontro

Tecnológico,

promovido

por

uma

parcena

realizada

entre

a

Universidade

ANHANGUERA/UNIDERP - Polo Pau dos Ferros e o IFRN Campus Pau dos Ferros, e no II
Fórum de Extensão do Oeste Potibruar, VIII Colóquio de Extensão e I Salão de Extensão, evento
promovido pelo IFRN Campus Mossoró, Universidade Estadual Do Rio Grande do Norte - UERN,
e Universidade do Semiárido - UFERSA.
O projeto conseguiu colher bons frutos durante a sua execução e espera que a disseminação
do Software livre entre a comunidade possa atrair ainda mais público, promovendo o crescimento
da comunidade e fortalecendo a comunidade de desenvolvedores em ferramentas livres.

2

Kalzium é um programa que mostra a Tabela Periódica dos Elementos. Você pode usá-lo para procurar
informações sobre os elementos ou para aprender coisas sobre a tabela periódica. (NTEHAUS, s.d).
3

Avogadro é um software desenvolvido por um conjunto de professores, que permite editar moléculas e
montar as suas ligações. (RAUPP, on-line).
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Juventude e Direitos humanos: desafios e perspectivas
C. S. Azevedo1; C. R. L. Pereira2 e I. F. Souza3
1,2,3
IFRN – Campus Avançado Parelhas
ÁREA TEMÁTICA: Direitos Humanos e Justiça;

RESUMO
Este projeto teve como tema-objeto de reflexão a relação entre a condição juvenil e os direitos
humanos. Por meio de estudos bibliográficos, debates e exibições de vídeos, bem como diferentes
atividades pedagógicas, os membros envolvidos com o projeto traçaram de maneira crítica os desafios
e as perspectivas acerca dessa relação. O projeto objetivou, ainda, iniciar jovens da comunidade
externa e interna do IFRN Parelhas à “Educação em Direitos Humanos” e para uma Cultura de Paz.
Ele teve a duração de um semestre com encontros semanais, precedidos por uma etapa de estudo e
formação da equipe vinculada a ele. Ademais, foi realizado um balanço com todos os sujeitos
envolvidos a fim de repensar em novas ações de extensão voltadas para o mesmo tema-objeto desta
ação de extensão. Como resultado, destacou-se o expressivo número de participantes nas atividades
e a socialização de experiências relativas às injustiças que acometem parcelar importante da
juventude.
PALAVRAS-CHAVE: JUVENTUDE; DIREITOS HUMANOS; EDUCAÇÃO; CULTURA DE PAZ

INTRODUÇÃO
O projeto “Juventude e Direitos Humanos: desafios e Perspectivas”, promovido pelo Campus
Avançado Parelhas, ocorreu entre os meses de julho e dezembro de 2015 e teve como principal
objetivo oferecer aos jovens residentes na cidade de Parelhas uma formação introdutória em Direitos
Humanos.
Esta ação extensionista teve como mote principal a preocupação manifestada pela comunidade
parelhense acerca da formação cidadã e a mortandade da juventude local. Consideramos essa
preocupação consistente, uma vez que conforme a publicação “Os jovens do Brasil” (2014),
desenvolvida pelo Mapa da Violência, a principal causa de morte envolvendo jovens brasileiros é o
homicídio. Segundo o Ministério da Saúde, dos 56.337 mortos por homicídio, em 2012, 30.072
(equivalente a 53,37%) eram jovens. No Rio Grande do Norte, em particular, ainda conforme
informações dadas pelo Mapa da Violência, a quantidade de homicídio triplicou. O aumento entre o
período de 2002 e 2012, para a população total, foi de 229,1%, enquanto que a média nacional
correspondeu a 2,1%.
Quanto à população jovem, no Rio Grande do Norte, o número de homicídio acresceu 293,6% no
mesmo período. Não obstante, para além da privação aos direitos humanos, os jovens, quando
“escapam” das estatísticas de homicídio, ainda enfrentam enormes desafios relativos às outras
dimensões da condição juvenil. Eles enfrentam os desafios impostos pelo mundo do trabalho, na
afirmação de uma identidade e nos dilemas referentes às culturas juvenis, nos mais variados espaços
de sociabilidades com seus pares, no contexto espacial e temporal em que estão situados, e na hercúlea
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“aventura” que é a transição para a vida adulta, especialmente, em um contexto de incertezas como o
que governa a sociedade contemporânea.
Frente a esse quadro, percebemos a necessidade de os órgãos públicos ofertarem atividades
pedagógicas que oportunizem aos jovens o acesso a uma Educação para os Direitos Humanos e para
a construção de uma Cultura de Paz.
METODOLOGIA
A primeira etapa ocorreu por meio de uma revisão bibliográfica acerca do tema “Juventude e Direitos
Humanos” com a participação de todos que estiveram vinculados formalmente ao projeto. Em
seguida, foram realizadas as atividades pedagógicas através de exposições dialogadas, exibições de
vídeos e apresentação de músicas seguidas de debates. Além disso, foram realizados saraus poéticos
e representações que abordaram o tema de forma lúdica. Durante a execução do projeto, os
participantes realizaram, ainda, atividades que ilustravam suas respectivas reações acerca dos
conteúdos mobilizados. Todas as atividades foram executadas em salas com suporte multimídia
completo. Ao final, fora feito um balanço com a participação de todos beneficiários do projeto e a
equipe envolvida na execução das atividades propostas.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Com este projeto oportunizamos aos jovens beneficiários compreender a importância dos direitos
humanos em suas respectivas vidas. E que para o exercício da cidadania é fundamental estarem
cônscios dos direitos e deveres que lhes competem. Estimulamos igualmente a reflexão sobre a
condição juvenil a qual estão inseridos, sobre as recorrentes violações dos direitos humanos no Brasil
e no Rio grande do Norte, em particular. Ao cabo, os participantes puderam construir coletivamente
ações alternativas que promovessem a Cultura de Paz e a resolução pacífica dos conflitos em seus
respectivos bairros ou ruas. O projeto foi divulgado, por meio de mídias eletrônicas e digitais, em
apresentação de seminários, palestras e reuniões voltadas para o tema da Juventude e Direitos
Humanos.
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NÚCLEO DE ARTE ITARETAMA: UMA EXPERIÊNCIA
ARTÍSTICA NO CAMPUS AVANÇADO LAJES
A. L. R. Bezerra
IFRN – Campus Avançado Lajes
ÁREA TEMÁTICA: Cultura

RESUMO
O presente trabalho sentará e discutirá as atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Artes
Itaretama, pertencente ao IFRN – Campus Avançado Lajes. Fundado em 2016 esse núcleo
tem como objetivo fomentar a formação artística e a reflexão sobre as Artes, em suas
múltiplas linguagens, como campo criativo e de conhecimento junto aos alunos do Campus
ao qual se vincula e habitantes da cidade sede deste. A aproximação metodológica desse
texto será focada pontualmente na disposição da proposta de cada atividade, seus modos de
realização a partir de junho de 2016 e resultados parciais obtidos. Ao fim do trabalho
esperamos prover uma visão geral das atividades desenvolvidas pelo Núcleo e os recortes
conceituais e práticos aos quais se dedica nas linguagens das Artes Visuais, Teatro e
Literatura.
PALAVRAS-CHAVE: Núcleo de Arte; Criação; Extensão; IFRN; Campus Lajes

INTRODUÇÃO
O Núcleo de Artes Itaretama foi fundado em 2016 no IFRN - Campus Avançado
Lajes. O campus sede é ainda recente, tendo começado seu funcionamento em 2015, e opera
atendendo alunos da Microrregião de Angicos, formada por oito municípios. Conta com um
laboratório de Arte como espaço regular de operação e é coordenado e conduzido pelo
professor de Arte do Campus.
O projeto do Núcleo engloba uma multiplicidade de propostas que, por sua vez,
geram ações artísticas criadas, planejadas e discutidas com os participantes envolvidos em
cada uma delas, buscando avivar e chamar para reflexão as poéticas formativas, visuais e
corporais, incutidas nas relações sociais que se constituem no espaço citadino, no espaço
escolar, no espaço da inter-subjetividade, como elementos contextuais e provocadores.
As ações planejadas na execução desse projeto preveem uma abordagem múltipla e
espiral (MACHADO, 2012) das linguagens das Artes Visuais, Teatro e Literatura, partindo
do estêncil, graffiti, intervenção urbana, vídeo, fotografia, encenação e escrita criativa como
estratégias para acessar, criar e compor para e com a cultura local.
Diante do chamado via edital para fundação dos Núcleos de Arte nos diversos
campus do IFRN no primeiro semestre de 2016, o projeto do NAI foi construído com ações
vinculadas aos campos das Artes Visuais, Teatro e Literatura, propondo a realização de
intervenções no Instituto e nas áreas de Lajes (RN) por meio de objetos/escritos/pinturas, de
uma exposição fotográfica sobre a paisagem natural e artificial da cidade de Lajes, exposição
de desenhos e fotografia criadas em oficinas, de mostra de vídeos retomando o folclore e
história da cidade, de publicação artística-literária on-line com acesso aberto através da
página do Instituto. Reuniam-se ainda a estas proposições no campo das Artes Visuais e
Literatura, a criação de um grupo de teatro do Campus, com foco na produção de encenações
a partir de textos dramáticos.
METODOLOGIA
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Compreendendo a metodologia do projeto como um caminho de ações que conduz e
articula os objetivos e proposições de um projeto na realidade do mundo que investiga e/ou
procura transformar, delineamos abaixo as propostas principais em que atuou/atuará o
Núcleo de Arte Itaretama.
Antes de mergulhar especificamente em cada atividade as dividimos abaixo em dois
grupos, aquelas que ainda iniciarão seu desenvolvimento após o final de setembro de 2016
e, em sequência, as proposições que já se encontram em efetiva realização.
Primeiramente, o projeto da Revista Nuarte, que terá sua chamada lançada no final
de setembro de 2016, se constituirá numa publicação on-line, realizada através da página do
Campus Avançado Lajes no site do IFRN. A chamada pública se focará em textos poéticos
e produções artísticas espontâneas dos estudantes do Campus e membros da comunidade em
geral. Poderão ser inscritos para publicação pequenos contos, crônicas, fábulas, poemas,
desenhos, fotografias, assim como textos sobre a cultura e arte locais. A edição será
trimestral e criará a primeira publicação periódica de Artes da cidade. Bolsistas e
coordenador diagramarão a revista e professores de Língua Portuguesa formarão uma
comissão de revisão textual do material.
Planejado para começar a coletar seu material em outubro de 2016 o projeto
Memórias, Histórias e Folclore tem como foco a retomada, como explicita o título, da
memória histórica e folclórica da cidade de Lajes (RN) através de depoimentos em vídeo
recolhidos dos próprios habitantes do município e da sua zona rural. Os depoimentos serão
primeiramente levantados através de entrevistas com moradores de longa data da cidade
realizadas por coordenador e bolsistas, após definição do recorte das histórias serão
marcadas e realizadas as sessões de gravação destes. Feita a coleta, gravação e posterior
edição do material, o coordenador do Nuarte entrará em contato com prefeitura e escolas
locais, assim como com as comunidades assentadas, para definir a realização de Mostra de
Vídeos gratuita com este material em diferentes locais. As mostras de vídeo serão
antecedidas por fala do coordenador explicando o processo de desenvolvimento do projeto.
Concluído o projeto e as mostras, os vídeos serão disponibilizados em acervo de alta
qualidade em canal aberto na plataforma Vimeo. Seu início está planejado para outubro de
2016.
Em novembro de 2016 terá início o projeto Cidades Possíveis que se centra na
promoção de oficinas abertas à comunidade de Arte Urbana e Intervenção Urbana com
duração de 08h/a. Os encontros serão realizados em escolas públicas da cidade de Lajes e
terão como público alvo alunos e professores dos diferentes contextos escolares. Serão
realizadas 05 oficinas que terão como foco uma retomada histórica e análise de obras dentro
desse recorte das artes visuais, exercícios de deriva e cartografia no espaço da cidade e
criação de propostas artísticas. Esse processo conduzido pelo coordenador do Nuarte com a
execução dos projetos na cidade de Lajes ao final de cada oficina.
Saltando para os projetos que já se encontram em ocorrência temos O Invisível em
Toda Parte, projeto que se centra na criação de uma cartografia imagética da paisagem
natural e artificial da cidade de Lajes por meio de visitas guiadas a todos os limites do
município e diferentes comunidades que o compõem. Esse processo, conduzido pelo
coordenador do Nuarte em parceria com historiador local, será registrado em fotografia de
alta qualidade. Ao final será montada uma exposição, primeiramente no Campus Avançado
Lajes e depois em diferentes pontos da própria cidade, à céu aberto, nas fachadas das casas
de moradores.
As duas últimas ações se focam na criação de dois grupos permanentes vinculados
ao Campus Avançado Lajes, um na área de Teatro e outro na de Artes Visuais. O Grupo de
Teatro Rio de Vento realizou seleção de dezoito participantes entre alunos dos cursos
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ofertados pelo Campus em junho de 2016, fundando o primeiro grupo de teatro do Campus
Avançado Lajes. Os encontros são semanais e na fase introdutória conduzida até setembro
os integrantes puderam vivenciar diferentes estratégias de treinamento corporal e vocal para
a cena a partir de práticas ligadas aos jogos teatrais de Augusto Boal, o treinamento préexpressivo com base nos ensinamentos de Jerzy Grotowski e práticas de presença com base
em Marina Abramovic, Lygia Clark e Guillermo Goméz-Peña. O grupo agora entra em fase
de montagem de texto escolhido e adaptado a partir da obra O Pequeno Príncipe de Antoine
de Saint-Exupéry. A encenação derivada desse processo será apresentada em escolas
públicas da cidade de Lajes e no campus do IFRN em si.
Por fim, o Grupo de Artes Visuais Olho-Ser-Tão realizou seleção, também em junho
de 2016, de cinco participantes do campus e cinco participantes da cidade de Lajes, dando
início aos seus encontros quinzenais. Ele se centra na iniciação artística nas diferentes
linguagens das Artes Visuais através do desenvolvimento de projetos pelos alunos
participantes. Devido a configuração de atividades de acompanhamento, orientação e
desenvolvimento de propostas individuais com a devida curadoria e discussão, o grupo
possui um número reduzido de integrantes. As atividades entre junho e agosto se focaram
no estudo de obras e proposições artísticas de diferentes criadores nos diversos campos das
artes visuais, na discussão e apreciação dos conceitos, temas e história das obras e nas
perspectivas de criação que elas indicam. Os alunos iniciaram no final de agosto a elaboração
de seus projetos artísticos para desenvolvimento até novembro. No final do ano serão
organizadas duas exposições coletivas e organizados debates com eles na abertura de cada
uma delas, para que apresentem suas pesquisas e processos criativos.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Com foco numa formação autônoma dos sujeitos envolvidos em cada atividade e no
estabelecimento de um circuito de fluxo de obras nas diferentes áreas de criação artística e
sua apresentação aos alunos e membros da comunidade, o Núcleo, mesmo ainda em seu
início, tem conseguido estabelecer as parcerias necessárias para o desenvolvimento de suas
atividades. O material para desenvolvimento de certas atividades é uma problemática que
ainda demanda algumas estratégias de superação, mas não ainda não se colocou como fator
interruptivo a nenhuma proposição projetada.
A participação dos alunos tem ocorrido de acordo com o requerido e as dinâmicas de
tempo, com a variação de escala de atividades em diferentes períodos escolares, apesar de
se mostrarem complicadas em certos períodos, foram também ajustadas de maneira
satisfatória.
Com o encaminhamento de atividades conseguido até o momento as metas de
abertura de exposições, apresentação de encenação, mostras de vídeos e lançamento de
revista se direcionam para sua efetivação, dando fechamento ao ciclo de atividades em 2016
por meio de um contato contínuo do público com as diferentes experimentações mapeadas,
ouvidas, desenhadas, videografadas, etc.
Os grupos de Teatro e Artes Visuais tem se provado espaços prolíferos de criação e
aprendizado. Por meio de uma estratégia pedagógica propositiva que mistura as esferas da
criação, fruição e desconstrução de obras-conceitos (composição artística como
conhecimento, experiência e conceito), os encontros desses grupos têm levantado
proposições ousadas dos alunos no que se refere a intervenções na cidade, composições
visuais e produção cênica.
Apresentar os resultados alcançados ou esperados e uma breve análise a respeito dos
mesmos. Destacar a participação da comunidade e, principalmente os impactos
sociais/econômicos do projeto. Poderão ser apresentados imagens, gráficos, quadros ou
tabelas.
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ARTE NO CAMPUS: A EXPERIÊNCIA DO NÚCLEO DE ARTES DO
IFRN CAMPUS MOSSORÓ
V. Y. L. Soares1; K. T. M. Rosa2 M.L. S. Lopes3 e E. R. Sousa4
1,2, 3 e 4
IFRN – Campus Mossoró
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

RESUMO
O Núcleo de Artes do IFRN- Campus Mossoró é um projeto de extensão que parte da
consolidação do trabalho já realizado pelo Grupo Andaluz de Teatro, expandindo suas
atividades para as diversas linguagens artísticas existentes na instituição, coordenado pela
professora de artes Maria Luiza Soares Lopes. O núcleo envolve atualmente docentes,
discentes e técnicos pretendendo ampliar suas atividades para envolver toda a comunidade
acadêmica e a comunidade externa do IFRN. Assim, estabelecendo um espaço de formação
contínua, além de realizar atividades artístico-culturais, sejam elas apreciações,
contextualizações ou o fazer artístico propriamente dito, que como sabemos, são de
extrema relevância para a formação integral de todos. A metodologia utilizada pelo projeto
é de construção coletiva, onde todas as ideias têm sido planejadas e avaliadas por todos os
membros que compõe o núcleo. Pretendendo assim, integrar os professores das demais
disciplinas existentes no campus, que já produzem atividades de caráter artístico. O
resultado esperado com a criação desse projeto é promover uma interação da comunidade
acadêmica com a sociedade na qual está inserida, valorizando a produção dos grupos
artísticos locais, além de mostrar a importância da arte no contexto social em que vivemos.
PALAVRAS-CHAVE: NUARTE/MO, Formação, Interdisciplinaridade, Artes

INTRODUÇÃO
O Núcleo de Artes do IFRN campus Mossoró surgiu como consolidação de um projeto que
já vinha sendo executado pelo Grupo Andaluz de Teatro, onde a ideia era trazer e/ou
construir apresentações artísticas, dentro do campus, promovendo uma ampliação a todos,
sendo eles discentes, docentes, técnicos administrativos e terceirizados, estabelecendo um
espaço de formação contínua. O projeto foi consolidado pela atual professora de artes do
campus, Maria Luiza Soares Lopes juntamente com os alunos e professores, que possuem
interesse em atividades de caráter artístico, sejam elas apreciações, contextualizações ou o
fazer artístico propriamente dito. O projeto é formado por alunos bolsistas ou voluntários e
professores integrantes ou colaboradores que estão sempre nos ajudando, a qualquer
momento.
METODOLOGIA
A metodologia utilizada pelo projeto é de construção coletiva, onde todas as ideias têm
sido planejadas e avaliadas por todos os membros que compõe o núcleo. Temos uma
equipe bastante determinada, que desde a aprovação do projeto vem trabalhando sem parar,
para que todas as nossas metas sejam atingidas com grande sucesso. A equipe do
NUARTE é composta por diversos docentes, discentes e técnicos, além de ser dividida em
assessorias, onde cada uma delas possui a sua função, são coordenadas por discentes com o
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acompanhamento dos docentes e das bolsistas, Kawane Thalia Maria Rosa e Vitória
Yasmin Lopes Soares.
Assessorias
Coordenadores
Cursos
Abner Lima
3º de Eletrotécnica
Música
Arielly Kawana
1º de Edificações
Pedro Sales
3º de Mecânica
Teatro
Evillin Lissandra
3º de Eletrotécnica
Raimundo Costa
1º de Eletrotécnica
Pedro Gabriel
2º de Eletrotécnica
Eriky Abreu
3º de Eletrotécnica
Dança
Iadson Bruno
1º de Edificações
Marcos Bruno
2º de Eletrotécnica
Thamara Nunes
2º de Edificações
Áudio Visual
Marcos Bruno
2º de Eletrotécnica
Ana Flávia
3º de Informática
Circo
Dennis Emanoel
3º de Mecânica
Ana Flávia
3º de Informática
Comunicação
Monique Stefhany
4º de Eletrotécnica
Dennis Emanoel
3º de Mecânica
Literatura
Carlos Daniel
2º de Edificações
Daniel Medeiros
3º de Edificações
Iadson Bruno
1º de Edificações
Artes Visuais
Barbara Barra
1º de Edificações
Pedro Gabriel
2º de Eletrotécnica
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
O projeto vem promovendo bastantes atividades permanentes e pontuais, todos
apresentando grandes resultados e alcançando todos os nossos objetivos. Os eventos de
destaque foram feitos dentro e fora do campus, pois além de queremos levar a arte ao
nosso campus, desejamos nos envolver com a comunidade externa, levando arte para a
nossa cidade.
1. Encontro de Filosofia, Artes e Ciência
O EFAC - Encontro de Filosofia, Artes e Ciências – foi o primeiro evento do NUARTE,
após a aprovação do projeto, durou três dias, com apresentações de seminários criativos,
intervenções de ornamentação e convidados locais. Os convidados de honra nesse evento
foram os escritores da Caravana de Escritores Potiguares, onde eles falaram um pouco
sobre a vida deles, as obras e por fim doaram mais de 100 livros para a nossa instituição.
Nas apresentações ocorridas no auditório do campus Mossoró, tais como seminários,
dramatizações, teatro de fantoches, rodas de conversas e palestras conseguimos atingir um
publico de mais de 150 pessoas por dia.
2. Cultura de Quinta
Toda última quinta do mês, o Nuarte leva ao campus apresentações artísticas das inúmeras
linguagens existentes, realizadas durante os intervalos das aulas, nos turnos matutino,
vespertino e noturno. É uma parceria do Nuarte e do CineDebate com o Grêmio Estudantil
Valdemar dos Pássaros formando o Cultura de Quinta. Durante uma semana de debates,
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rodas de conversas e muita arte, dedicada ao combate a homofobia no campus Mossoró,
denominada de Semana Arco-íris, organizada pelo Grêmio Estudantil Valdemar dos
Pássaros, o Nuarte promoveu uma intervenção produzida pelo Grupo Andaluz de Teatro,
conhecida como Monstro do Armário, onde o tema se encaixava perfeitamente com a
proposta do evento. O resultado obtido foi bastante satisfatório, onde levantamos
questionamentos sobre o assunto e reflexão do público. Ainda no Cultura de Quinta no dia
vinte de agosto, intitulado “As Margaridas”, o Nuarte promoveu, “As Margaridas Que
Dançam”, apresentações de danças com convidados especiais como o Núcleo de Dança
Nylson Torres, Vitória Fernandes (aluna do campus Mossoró), Diocecena, Cia Freedom de
Dança, Gesto Cia de Dança e o Studio de Dança Clézia Barretos. Onde eles fizeram
apresentações espetaculares, que encantaram a todo o público e retrataram muito bem o
nosso objetivo de mostrar os espaços que as mulheres vêm ocupando na nossa sociedade.
O próximo Cultura de Quinta já se encontra marcado no nosso calendário, para acontecer
no dia vinte e nove de setembro de dois mil e dezesseis. Dessa vez os intervalos vão ser
completamente dedicados a música, onde todos que assistirem irão apreciar mais uma
linguagem artística. Os convidados serão: o Coral Infantil do Diocesano, o Coral do
IFRN/Campus Mossoró, o Coral da UERN e o Coro Cênico da Escola de Artes de
Mossoró.
3. Artista Em Foco
O Artista em foco é uma criação do Nuarte, onde estabelecemos, uma vez no mês, um
espaço para que os interessados em apresentações dos grupos artísticos locais, possam
dialogar com os integrantes e conhecer um pouco da criação de suas apresentações e de
suas vidas como artistas. O primeiro Artista Em Foco ocorreu no dia dez de agosto, com a
participação da Cia. Máscara de Teatro, onde eles falaram sobre o projeto de criação do
espetáculo Campos de Alfenim, sobre suas carreiras e projetos futuros. Nossa segunda
apresentação do Artista Em Foco aconteceu no dia vinte e um de setembro com a
participação da Gesto Cia. De Dança falando um sobre o surgimento do grupo e de seus
projetos.
4. Sarau Amor Lido Amor
No dia dezessete de agosto o NUARTE apresentou, na Feira do Livro de Mossoró, um
sarau, que possuía como objetivo, a partir da declamação de poemas, abordar as várias
formas de amor encontradas em nossa sociedade, assim como também destacar a
importância desse sentimento no nosso cotidiano. Outro objetivo era promover o Coletivo
Poesias Vivas, bem como a criação de outras poesias autorais pelos membros da
comunidade acadêmica do campus Mossoró. O sarau com suas poesias autorais foram
convidados para outras apresentações, incluindo participações no cotidiano escolar, a saber
um ciclo de apresentações na reunião de pais e mestres da instituição.
5. Festival de Artes
O Festival de Artes é uma atividade semestral realizada pelo Nuarte que consiste na
culminância dos trabalhos concluintes das disciplinas de Arte – Artes Cênicas, Artes
Visuais e Música, além de Língua Portuguesa, História e Filosofia do semestre letivo de
2016.1. E ainda inclui a realização de uma semana de oficinas de dança, teatro, circo,
áudio-visual e canto, com profissionais locais das linguagens especificas, que possuem o
objetivo de ajudar na formação técnica e artística dos discentes, docentes, técnicos
administrativos, terceirizados da instituição e comunidade externa.
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CORAL ENCANTUS DO SAL
IFRN CAMPUS MACAU
P. G. Souza1; S. N. F. Conceição2 e J.M Silva3
1,2,3
IFRN – Campus Macau
ÁREA TEMÁTICA: Cultura.

RESUMO
Este projeto tem por objetivo principal a continuidade de um grupo de canto coral permanente no
IFRN Campus Macau iniciado em 2014, no qual conta com 30 (trinta) participantes, sendo alunos,
servidores, docentes e toda a comunidade da Coab, Macau e região da Costa Branca. Busca-se que os
participantes possam ampliar seu conhecimento artístico-musicais e a experimentação da prática do
Canto Coral com um repertório diversificado da música erudita e popular. As inscrições para
participar do projeto começaram dia 23 de maio de 2016 e após o teste de seleção vocal, os ensaios
de repertório são realizados duas vezes por semana com duração de 4 horas semanais, durante o
período de junho à dezembro de 2016. O conteúdo programático e a metodologia utilizada nos ensaios
são o estudo sobre a fisiologia da voz, os cuidados com a voz e a audição, exercícios para a prática
vocal, aquecimento e relaxamento vocal, vivência coral, exercícios e dinâmica de grupo, estudo de
repertório, passagem das vozes por naipe, prática do repertório, passagem das músicas em grupo. O
grupo realiza apresentações públicas no IFRN Campus Macau e em outros Campus como Santa Cruz
durante o 1º Encontro de Corais do IFRN no ano de 2015, e no Campus Natal Central durante o 2º
Simpósio de Extensão do IFRN no ano de 2014. Em Natal participou no ano de 2015 do 21º Encontro
de Corais da cidade do Natal e do 13º Encontro Nacional de Coros em Natal. Ao término do período
do projeto os participantes receberão certificados do projeto. A avaliação se dará de forma continuada
durante todo o processo educativo do grupo. De forma individual e coletiva será levada em conta a
participação e contribuição do participante durante todo o projeto. Receberá certificado o participante
com no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de frequência da carga horária total e obtiver êxito
no processo avaliativo. Busca-se com este projeto que os participantes possam ter atividades artísticas
e musicais dentro e fora do campus, fazendo apresentações públicas, contribuindo para a valorização
do fazer artístico local no IFRN e na comunidade.
PALAVRAS-CHAVE: Música, Canto Coral, Voz.

INTRODUÇÃO
O projeto de extensão Coral EnCantus do Sal do IFRN Campus Macau através do canto coral
proporciona uma educação musical e uma consciência vocal saudável através dos conhecimentos de
técnica vocal. Traz benefícios sociais, artísticos e de desenvolvimento cultural aos individuos que
dela participam. Promovendo a arte musical com apresentações musicais e formação de platéia para
Coral.
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A prática de canto coral visa o exercício de comunicar-se através da música, interferindo no bem estar
dos participantes, na interação, cooperação e socialização entre os indivíduos. O objetivo é dar
continuidade a criação de um grupo de canto coral permanente no IFRN Campus Macau iniciado em
2014 com alunos, servidores, docentes e comunidade. Tornando a prática do canto coral um projeto
pedagógico para o ensino do canto e da música onde os participantes possam participar de
apresentações artística do coral, ampliando suas vivências musicais e a experimentação da prática do
canto coral com um repertório diversificado de músicas popular e erudita.
Foi observado que na cidade de Macau e região as pessoas apresentam grande interesse em atividades
artísticas, mas infelizmente a cidade apresenta poucas oportunidades, com isso o projeto vem suprir
essa carência. Os participantes compreendem e aprendem a ouvir, cantar, apreciar, compartilhar e se
comunicar através de exercícios e técnicas de canto, ensaio de repertório e apresentações artísticas.
A educação vocal traz grandes benefícios para a saúde, como respirar de forma adequada.
O canto coral é um trabalho comunitário, que traz benefícios para os integrantes, pois desenvolve o
controle da voz, auxilia no desenvolvimento da personalidade, respeito ao próximo, da organização,
disciplina, pontualidade, sensibilidade e criatividade. Propicia o amadurecimento social, emocional,
físico e cognitivo. Desenvolve a autoconfiança, a curiosidade, a imaginação, e o prazer de aprender.
Fundamenta a compreensão musical, a sensibilidade enquanto ser humano e a criatividade enquanto
artista. É um importante meio de musicalização. Promoverá a arte e a cultura da região de Macau e
no Campus Macau com a música Coral em atividades e programações artisticos-culturais.
Este projeto tem por objetivo principal a continuidade de um grupo de canto coral permanente no
IFRN Campus Macau iniciado em 2014, no qual conta com 30 (trinta) participantes, sendo alunos,
servidores, docentes e toda a comunidade da Coab, Macau e região da Costa Branca. Busca-se que
os participantes possam ampliar seu conhecimento artístico-musicais e a experimentação da prática
do Canto Coral com um repertório diversificado da música erudita e popular. As inscrições para
participar do projeto começaram dia 23 de maio de 2016 e após o teste de seleção vocal, os ensaios
de repertório são realizados duas vezes por semana com duração de 4 horas semanais, durante o
período de junho à dezembro de 2016. Busca-se com este projeto que os participantes possam ter
atividades artísticas e musicais dentro e fora do campus, fazendo apresentações públicas, contribuindo
para a valorização do fazer artístico local no IFRN e na comunidade.

METODOLOGIA
São descritas as formas e técnicas que foram e são utilizadas para executar as atividades previstas no
projeto, onde são explicadas de forma objetiva como se dá a realização de cada atividade. Primeiro
houve uma atividade de divulgação ampla do projeto no IFRN e na comunidade através das redes
sociais, rádios e cartazes sobre o período de inscrições para participar do projeto.
A divulgação do projeto e abertura das inscrições/seleção foi feita através de cartazes, palestras nas
escolas públicas da cidade e divulgação na rádio local, o público alvo são alunos, servidores,
professores e comunidade.
Terminado o período de inscrições, houve um teste vocal para a seleção de participantes para o coral.
Forão selecionados õs participantes quanto a disponibilidade de participar dos ensaios e
apresentações, classificação vocal, e interesse e compromisso no coral.
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Os ensaios iniciam sempre com aulas de técnica vocal com exercícios de respiração, postura, afinação,
expressão corporal e no palco. Os ensaios são realizados duas vezes por semana com duração de 4
horas semanais, no período dos meses de junho a dezembro de 2016. O conteúdo programático nos
ensaios são o estudo sobre a fisiologia da voz, os cuidados com a voz e a audição, exercícios para a
prática vocal, aquecimento e relaxamento vocal, vivência coral, exercícios e dinâmica de grupo,
estudo de repertório, passagem das vozes por naipe, prática do repertório, passagem das músicas em
grupo para as apresentações com passagem das vozes por naipe sopranos, contraltos e barítonos com
leitura em conjunto, prática do repertório com passagem das músicas em grupo.
Há uma preparação para apresentações públicas no IFRN Campus Macau e na comunidade e em
outras localidades para que toda a comunidade possa apreciar os resultados desse trabalho. Como
apresentação no Simpósio de Extensão do IFRN, apresentação na EXPOTEC, apresentação no
encontro de corais de Natal, Semana da Consciência Negra e a divulgação dos resultados em banner,
poster e artigos em periódicos e congressos.
Os resultados deste trabalho serão apresentados através de apresentações artísticas públicas do Coral
formado e em forma de artigo a ser publicado em revista regional, com o objetivo de levar essa
experiência bem sucedida para outros campus e instituições de ensino, orgãos públicos e organizações
não governamentais, podendo se espelhar neste projeto e adaptando-se a realidade de cada
comunidade. Uma das metas para disseminação dos resultados do projeto e é produzir um artigo
científico na área de Artes e Educação e que seja publicado e apresentando em Congressos e
Encontros Nacional, mostrando essa proposta como projeto pedagógico musical com excelentes
resultados e benefícios para os indivíduos participantes.

RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Proporcionar uma educação musical e uma consciência vocal saudável através dos conhecimentos de
técnica vocal. Trazer benefícios sociais, artísticos e de desenvolvimento cultural no IFRN Campus
Macau e a comunidade. Promoverá a arte musical com apresentações musicais. A prática de canto
coral visará o exercício de comunicar-se através da música, interferindo no bem estar dos
participantes(alunos, servidores, pessoas da comunidade), na interação, cooperação e socialização
entre os indivíduos. Os participantes compreenderão e aprenderão a ouvir, cantar, apreciar,
compartilhar e se comunicar através de exercícios e técnicas de canto, ensaio de repertório e
apresentações artísticas. A educação vocal trará grandes benefícios para a saúde, como respirar de
forma adequada. O canto coral é um trabalho comunitário, que trará grandes benefícios para os
integrantes, pois desenvolverá o controle da voz, auxiliará no desenvolvimento da personalidade,
respeito ao próximo, da organização, disciplina, pontualidade, sensibilidade e criatividade. Propiciará
o amadurecimento social, emocional, físico e cognitivo. Desenvolverá a autoconfiança, a curiosidade,
a imaginação, e o prazer de aprender. Fundamentará a compreensão musical, a sensibilidade enquanto
ser humano e a criatividade enquanto artista. É um importante meio de musicalização
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CINEMATECA POTIGUAR:
PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DO CINEMA LOCAL

P.H.S. SOARES1; V. P. TRIGUEIRO E M. L. BRITO3
1,2, 3
IFRN Campus Natal – Cidade Alta;
ÁREA TEMÁTICA: II. Cultura

RESUMO
O presente artigo discorre sobre a Cinemateca Potiguar e seu trabalho na construção de um acervo
de filmes potiguares com a consequente preservação da memória e cultura local. Além disso,
apresenta um panorama das principais atividades desenvolvidas desde a inauguração do projeto e
reflete sobre a trajetória pelo reconhecimento de sua importância histórica e patrimonial e sua
influência na construção de uma memória coletiva do setor audiovisual.
PALAVRAS-CHAVE:   Cinemateca Potiguar, preservação, difusão, audiovisual.

INTRODUÇÃO
A Cinemateca Potiguar é um projeto de extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Rio Grande do Norte campus Natal – Cidade Alta. O espaço físico da Cinemateca
está situado no prédio do IFRN na Avenida Rio Branco, principal rua do centro da cidade. A sala do
projeto é dividida em dois ambientes. O primeiro espaço possui as estantes onde ficam organizados
os acervos de DVDs, películas, livros, revistas e demais arquivos relacionados ao audiovisual.
Nesse mesmo ambiente estão dois computadores destinados ao uso interno. São nesses
equipamentos que a equipe realiza o agendamento das reservas de exibição e editam os materiais
em vídeo do projeto. O segundo ambiente é a sala de exibição. Trata-se de uma sala climatizada
com TV FullHD e home theather apta a receber grupos de até 10 pessoas.
Inaugurado em 29 de outubro de 2014, a Cinemateca realizou até o presente momento 34
parcerias com instituições formativas, festivais e instituições de apoio social, estando presente em
todos os festivais de cinema do estado. Dentre eles as três edições da Mostra de Cinema de Gostoso,
produzido pela Heco Produções; o CineNatal2014, produzido pela Prefeitura de Natal; Urbano Cine
e Goiamum Audiovisual, premiados com edital da Prefeitura do Natal; e o Festival Internacional de
Cinema de Baía Formosa, promovido pelo Grupo Gremi. Além disso, encontra-se também nessa
agenda algumas exibições de circulação nacional e internacional, como o É Proibido Cochilar,
mostra realizada pela Regional do Ministério da Cultura no Nordeste; Revelando os Brasis, uma
realização do Ministério da Cultura, Instituto Marlin Azul e Petrobrás; a Mostra Cinema e Direitos
Humanos e a Mostra Democratizando, realizados pela Secretaria Especial de Direitos Humanos do
Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos em parceria com o
Ministério da Cultura; o Dia Internacional da Animação, realizado pela Associação Brasileira de
Cinema de Animação com patrocínio da Petrobrás, entre outros.
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Outra ação na qual a Cinemateca Potiguar está envolvida é o Núcleo de Produção Digital
(NPD), uma parceria da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura e o campus Natal –
Cidade Alta que tem o objetivo de fomentar a produção cinematográfica independente brasileira e
possibilitou a aquisição de equipamentos de produção e pós-produção de obras audiovisuais de alta
resolução de imagem e de alta qualidade sonora. Os equipamentos ficam sediados em uma sala
anexa ao espaço físico da Cinemateca Potiguar e estarão disponíveis para uso dos realizadores
audiovisuais norte-rio-grandenses por meio de edital disponibilizado pelo Comitê Gestor do
Núcleo.
METODOLOGIA
A Cinemateca Potiguar veio preencher uma lacuna latente do audiovisual do estado que era
o fato de não conseguirmos ver os nossos próprios filmes. A partir da criação do projeto e da
organização de um espaço físico, o público passou a poder assistir filmes potiguares gratuitamente,
assim como os realizadores do audiovisual do estado podem deixar suas obras para serem vistas. Ou
seja, o projeto passa a atuar também como elo entre os que queriam mostrar seus filmes e aqueles
que queriam ver.
Mesmo diante de todas as atividades já expostas na introdução do presente artigo, a principal
meta da Cinemateca Potiguar encontra-se ligada às ações que se relacionam à manutenção,
preservação e ampliação do arquivo de filmes, que possuem fator de relevância histórica e
patrimonial e que ainda precisam de maior atenção das iniciativas públicas, privadas e
principalmente da cadeia produtiva do audiovisual local. Esse desafio de se conscientizar o setor
para a importância de um acervo já foi anteriormente enfrentado pela Cinemateca Brasileira.
Nesse momento [meados da década de 50], o trabalho consiste em explicar [...] o que é um
arquivo de filmes, como a cultura moderna tem no cinema um de seus principais artefatos,
e a importância do esclarecimento sobre o impacto do cinema nos costumes (MENDES,
2013, p. 232).

A consciência do trabalho desenvolvido pela Cinemateca e sua importância precisam estar
claros para toda a população, mas principalmente para os agentes que se encontram engajados no
crescimento da cadeia produtiva da sétima arte.
As pessoas que melhor têm compreendido o papel das cinematecas não são
necessariamente as ligadas ao mundo cinematográfico, e sim as que tem uma visão cultural
ampla. Os escritores, administradores, políticos, cientistas, industriais, artistas e cineastas
que têm se interessado pela vida e pela sobrevivência da Cinemateca Brasileira são os que
não se limitam ao seu campo próprio de ação, não estão abertos para as manifestações
variadas das artes, ciências e técnicas (MENDES, 2013, p.258).

Esse contexto já vivenciado pela Cinemateca Brasileira é também vivenciado pela
Cinemateca Potiguar. Diariamente a nossa sala de exibição é frequentada por alunos do IFRN Natal
- Cidade Alta e pela sociedade civil1, em sua maioria buscando filmes em caráter de entretenimento.
Em nossa metodologia de trabalho, a equipe do projeto está à disposição do público para indicar
filmes e publicações impressas de acordo com o interesse dos visitantes.
O projeto tem em sua composição atual quatro professores colaboradores e seis alunos que
atuam como bolsistas, o que tem permitido manter o espaço físico da Cinemateca aberto durante os
turnos matutino, vespertino e noturno, bem como desenvolver exibições externas mensais em
instituições que desenvolvem trabalhos sociais e gerir, em parceria com o Comitê Gestor, o Núcleo
1

Inseridos nessa categoria de sociedade civil estão pessoas em situação de rua, cujo contato inicial com a maioria deles se deu por
meio das exibições itinerantes da Mostra Democratizando.
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de Produção Digital. Dentre essas atividades desenvolvidas pela Cinemateca Potiguar estão a
constante ampliação do acervo, que hoje conta com aproximadamente 600 títulos, por meio do
contato com os realizadores estaduais, regionais e instituições do setor audiovisual em âmbito
nacional; a organização e manutenção do espaço; a organização e apoio de mostras, a produção de
material audiovisual que divulgue o projeto; a criação e manutenção de canais de comunicação,
como site e mídias sociais. E como já explicitado, atuamos também em um outra vertente junto ao
setor audiovisual que é a de parceria com os festivais de cinema, participando de forma efetiva na
programação dos mesmos.
Percebe-se, então, que é na esfera da exibição a principal atuação da Cinemateca Potiguar. O
projeto é produtor ou co-produtor de eventos audiovisuais realizados no espaço do IFRN Natal Cidade Alta e também realiza parcerias com diversos eventos da cidade, ficando responsáveis por
mostras de filmes – em especial, dos filmes potiguares.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
A Cinemateca Potiguar afirma-se como espaço de memória do audiovisual com foco na
produção potiguar e compreende-se que para funcionar como espaço de memória ativa precisa-se
atuar com preservação e difusão desse patrimônio, contribuindo para a construção de uma tradição
cinematográfica e de uma identificação coletiva com a filmografia potiguar.
Mesmo com o reconhecimento conquistado pela Cinemateca no âmbito institucional, onde
foi premiado com o segundo lugar no III Simpósio de Extensão durante a Semana de Ciência
Tecnologia e Extensão do IFRN de 2015, nas instituições parceiras que trabalham a inclusão social
com um público em vulnerabilidade econômica e social e de começar a ganhar espaço também na
academia, com apresentação no VII Seminário Internacional de Políticas Culturais da Casa de Rui
Barbosa, ainda há muito a se conquistar junto ao setor audiovisual potiguar. Esse reconhecimento
virá através da consciência de que a manutenção de acervo disponível para consulta garante que os
produtos audiovisuais prolonguem sua vida útil de circulação.
Compreendemos que os filmes são feitos para serem vistos e gerar identificações. Logo,
conhecer o que foi produzido é conhecer sua história. “Uma das qualidades próprias do cinema é a
de atualizar o passado. A ideia de que o passado não se dissolve mas refugia-se em algum lugar está
latente em toda lembrança” (MENDES, 2013, p.254).
Ao gerir o patrimônio da Cinemateca Potiguar é crucial a consciência de que essas obras
precisam estar em contato com o público constantemente e que quanto mais diverso for esse público
maior será o reconhecimento desse patrimônio. Além disso, é importante também, não só para o
projeto como para a cena audiovisual, atuar na garantia dos direitos culturais que incluem acesso
aos bens culturais. Nesse sentido a Cinemateca realiza exibições regulares no Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS), na Casa de Apoio a Criança com Câncer Durval Paiva e no Albergue
Municipal. Este, por se situar próximo ao espaço da Cinemateca Potiguar promove acesso das
pessoas em situação de rua usuárias dessa unidade de acolhimento aos produtos audiovisuais. Os
alberguistas se tornaram ao longo do tempo o público mais frequente da Cinemateca, conhecendo
grande parte do acervo que é pesquisado e assistido diariamente. O patrimônio cultural não serve
apenas para conhecer o passado, ele se relaciona diretamente com o presente, interferindo,
influenciando, criando. “A memória não só transmite conhecimento e significações, mas cria
significados. Tem de ser entendida, pois, como uma ação, e uma ação produtora de significados”
(MENESES, 2007, p. 17). Nesse sentido, manter disponível um filme é manter o diálogo da obra
com a atualidade, modificando, interferindo e ressignificando não só a realidade atual como
também a percepção do próprio filme.
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(RE)CONHECENDO O CANTADOR CHICO ANTÔNIO, DE PEDRO
VELHO/RN
Josiel Barbosa dos Santos1, Jeska Karolina de Medeiros2, Radna Rayanne Lima de Teixeira3 e Simoni
Marília dos Santos4
1,2,3,4
IFRN – Campus Canguaretama
ÁREA TEMÁTICA: Cultura

RESUMO
Este trabalho tem por objetivo conhecer e divulgar quem foi o embolador, coqueiro e cantador
potiguar Chico Antônio (1904-1993), personalidade do folclore da cidade de Pedro Velho/RN, com
viés para o turismo cultural. Justificado pelo fato de ser apresentado para o Brasil e o mundo pelo
renomado escritor Mário de Andrade, no seu livro “O Turista Aprendiz” e no inacabado “na pancada
do ganzá” e redescoberto por Delfino Gurgel, não ser reconhecido/valorizado na sua terra natal. A
pesquisa será de caráter qualitativa, pois será feita analogia das ideias já existentes, como na
bibliografia: “Chico Antônio - memória viva”, organizado por Carlos Lyra (2004), “O canto sedutor
de Chico Antônio” por Gilmara Benevides Costa (2004), as letras das canções da “Usina brasileira –
centenário de Chico Antônio”; e pesquisa empírica, fazenda bom Jardim (Goianinha) e a cidade de
Pedro Velho/RN. A pesquisa é de natureza universal (básica) e de viés exploratório. A partir da
exploração da vida e obra do “Ilustre Pedro-Velhense”, é esperado que a população se aproprie e
valorize o conterrâneo e possa desenvolver meios para tornar a figura de Chico Antônio em uma fonte
de renda para o Município a partir do turismo cultural. Além de promover a cidade de Pedro Velho,
outros municípios secundários como Canguaretama e Goianinha, também se beneficiariam da
exploração oriunda da promoção do Coquista.
PALAVRAS-CHAVE: Atrativo Turístico-cultural, Chico Antônio, Mário de Andrade, Coquista.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho acadêmico vinculado a grade curricular da disciplina Seminário de Iniciação à
Pesquisa e à Extensão do Curso Superior em Tecnologia em Gestão de Turismo (GESTUR IFRN
2016.1), teve por finalidade oportunizar a experiência prática-vivencial do conhecimento
educacional, e com isso, visualizar um problema do cotidiano e de interesse coletivo a ser pesquisado.
Partindo do pressuposto que a prática cultural e a memória social, anexado ao artista popular ou
agente cultural local, trazem um viés de curiosidade de interesse que fomenta o querer pelo saber
reconhecer e descortinar as memórias de valoração de um personagem ou grupo cultural, o objeto
desta pesquisa será o (re)conhecimento do cantador potiguar Francisco Antônio Morreira (19041993), mais conhecido como o coqueiro Chico Antônio do Ganzá, da cidade de Pedro Velho/RN, o
citado pelo escritor Mário de Andrade, no seu livro: O Turista aprendiz, e que teve seu instrumento
musical reverenciado pelo mesmo Mário, no inacabado livro: Na pancada do ganzá.
Problematizado pelo fato de ter sido conhecido nacionalmente, por parte da mídia impressa, televisiva
e tão citado no livro do literato Mário de Andrade (O turista aprendiz), e não ter o conhecimento
devido na sua localidade e entorno dela, este trabalho apresenta os pontos mais pertinentes da pessoa
cultural do embolador, coqueiro e cantador Chico Antônio.
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A pesquisa foi motivada pela falta de conhecimento e divulgação de quem foi o embolador, coqueiro
e cantador potiguar Chico Antônio, e tem como objetivos específicos: investigar a história de Chico
Antônio; criar material de divulgação (cartaz, livreto e mídia social) pra apresentar suas obras e outras
informações já propagadas nacionalmente sobre Chico Antônio; apresentar Chico Antônio como um
potencial atrativo turístico da região; e sugerir a criação de um Memorial sobre Chico Antônio, como
atrativo Turístico, em Goianinha e Pedro Velho.
METODOLOGIA
A pesquisa será de caráter qualitativa, pois será feita analogia das ideias já existentes e conhecidas,
como a bibliográfica: “Chico Antônio - memória viva”, organizado por Carlos Lyra (2004), “O canto
sedutor de Chico Antônio” por Gilmara Benevides Costa (2004), as letras das canções da “Usina
brasileira – centenário de Chico Antônio”; e pesquisa empírica, fazenda bom Jardim (Goianinha) e a
cidade de Pedro Velho/RN; e pesquisa de natureza universal (básica) e de viés exploratório.
O trabalho será desenvolvido obedecendo às seguintes etapas:
ETAPA I – levantamento de ideias, pesquisa bibliográfica; definição do tema, objetivos, justificativa,
metodologia, recursos e cronograma; pesquisa exploratória (websites), entrega para apreciação,
orientação e viabilidade do projeto e aquisição de livros;
ETAPA II – adequação da apreciação e orientação no projeto, execução do referencial teórico /
desenvolvimento do projeto, pesquisa empírica, e posteriormente;
ETAPA III – apuração dos dados, confecção de um livreto com ilustrações e músicas do autor,
confecção do banner com fotografias, preparação de informes a comunidade, e criação de site
informativo, doação de livros sobre a vida do Chico Antônio para as bibliotecas do IFRN Campus
Canguaretama, Pedro Velho e Fazenda Bom Jardim.

RESULTADOS PARCIAIS
A partir da pesquisa bibliográfica, concluiu-se que conhecer a cultura local é de suma importância,
salientando que, o simples fato de um personagem famoso ter nascido numa cidade, por si só, pode
não parecer importante, mas o impacto causado na identificação cultural de seus cidadãos e na sua
economia pode deixar frutos duradouros. Chico Antônio pode ser um possível atrativo turístico no
litoral leste potiguar, tal como, Jackson do Pandeiro (Alagoa Grande PB) ou Luiz Gonzaga (Exu PE),
cabendo aos gestores e agentes públicos municipal e particular promoverem ações para ser vista e
ouvida pela população e interessados.
A partir da exploração da vida e obra do “Ilustre Pedro-velhence”, é esperado que a população se
aproprie e valorize o conterrâneo e possa desenvolver meios para tornar a figura de Chico Antônio
em uma fonte de renda para o Município a partir do turismo cultural. Além de promover a cidade de
Pedro Velho, outros municípios secundários como Canguaretama e Goianinha, também se
beneficiariam da exploração oriunda da promoção do Coquista.
Na etapa serão confeccionados livros ilustrativos com vida e músicas de Chico Antônio, criação de
web site informativo contendo as referências do cantor, com: documentário, músicas, livros em sua
referência, cartazes, banner, artigos jornal entre outras informações sobre o cantador.
Sugeriremos a criação de um memorial “Chico Antônio” na fazenda bom jardim (Goianinha) e na
sede do município de Pedro Velho RN, com livros e matérias diversos de divulgação sobre o coquista
potiguar.
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NÚCLEO DE ARTE DO POTENGI
A. C. S. Morais1; J. O. R. Neto2; M. D. Oliveira3; L. A. C. Cruz4
1,2,3,4
IFRN – Campus São Paulo do Potengi
ÁREA TEMÁTICA: II - Cultura

RESUMO
O Núcleo de Arte do Potengi objetiva reconhecer, produzir e difundir a arte e a cultura local,
regional e nacional visando atender ao público interno e externo ao Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, campus São Paulo do Potengi - SPP. De
maneira integrada às áreas de Música e Teatro realiza ações de valorização e reconhecimento da
nossa diversidade, acreditando na promoção de uma formação artística, cultural e social de todos os
envolvidos, de maneira consciente, integral e integrada. Desse modo, o projeto desenvolve-se, com
quatro membros, buscando fomentar, incentivar e contribuir com as ações dos grupos de Música,
Teatro e de estudos em Arte do IFRN/SPP, compreendendo que através deles é possível unir ensino,
pesquisa e extensão; realizar apresentações artísticas para diversos públicos como culminância das
atividades destes grupos, promover a I Mostra de Música e Artes Cênicas, implementar ações que
promovam o “Encontro com o Artista” e estimular a produção artística por meio de publicações
acadêmico-científicas, bem como a circulação da produção artística em diversos espaços.
PALAVRAS-CHAVE: Cultura, Música, Teatro, IFRN, Extensão.

INTRODUÇÃO
O Núcleo de Arte do Potengi é um projeto de extensão contemplado no edital 03/2016PROEX/IFRN - Edital de Extensão. O projeto apresenta uma proposta de ação cultural e educativa,
de inovação, bem como, de acolhimento das expressões artísticas de identidade local, que
intervenham junto à comunidade interna e externa ao campus, alinhada as propostas dos cursos de
formação profissional quanto à formação humana integral, por meio de práticas integradoras,
sociais e culturais.
Considerando que a diversidade cultural é um patrimônio da população brasileira, o Núcleo
de Arte do Potengi, retoma o sentido original da palavra cultura e se propõe a “cultivar” as
múltiplas possibilidades de criação simbólica no campo das artes e suas intercessões com a ciência
e a tecnologia, tecendo uma rede de relações entre o IFRN e seu entorno. Todavia, observa-se
empiricamente, que há uma pequena participação da Instituição junto à comunidade externa na
região do Potengi e este projeto possibilitará maior envolvimento e relacionamento com a região na
qual se insere, propondo trocas de saberes e fazeres, por meio de ações educativas de caráter
significativo para o público interno e externo.
Objetivando reconhecer, produzir e difundir a arte e a cultura de maneira integrada às áreas
de Música e Teatro, o projeto tem como metas: realizar a abertura de oficinas de iniciação teatral e
iniciar a formação de novo grupo para a prática musical em conjunto; oferecer orientações aos
bolsistas de forma contínua, realizar o acompanhamento das atividades do projeto e disseminar as
ações desenvolvidas no âmbito artístico e científico.
Acreditamos que através destas metas será possível atender ao público-alvo, composto por
jovens e adultos, estimular a dimensão cidadã no acesso à cultura por meio da criação artística, da
oferta de formação, da ampliação das possibilidades de fruição e meios de difusão, do
reconhecimento, valorização e preservação das expressões artísticas tradicionais, respeitando-se os
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direitos autorais e os direitos de acesso de forma contínua e consolidada. Neste sentido, e de acordo
com a Resolução nº 66/2009-IFRN, as ações de extensão no IFRN são definidas como “um
processo educativo, científico, artístico-cultural e desportivo que se articulam ao ensino e à pesquisa
de forma indissociável”, objetivando “intensificar uma relação transformadora entre o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte e a sociedade”.
Assim, consideramos ser significativo expandir os conhecimentos dos alunos, reconhecendo
suas vivências e os seus anseios para que seja possível desenvolver ações educativas e culturais
sensibilizando a comunidade, atuando junto às escolas e outras instituições sociais da região.
METODOLOGIA
O projeto apoia os grupos artísticos já consolidados no campus São Paulo do Potengi na área
de música e teatro, e promove ações educativas de extensão na comunidade do Potengi, como o
“Encontro com o Artista”, no qual artistas locais, regionais e nacionais podem interagir com a
comunidade compartilhando ensinamentos e experiências; realiza “Oficinas Teatrais” e “Concertos
didáticos” nas escolas públicas da região e pretende promover a I Mostra Potengiense de Música e
Artes Cênicas. Todas as ações buscam atingir o objetivo geral do projeto, de acordo com as
particularidades de cada área.
Referente aos grupos artísticos do IFRN/SPP encontra-se em execução o projeto de música
“Musicalizando Vidas no Potengi” o qual desenvolve atividades de formação de grupos de música
através da prática de conjunto. Nele, planejam-se e se executam obras de interesse do grupo,
inicialmente, com o intuito de aprender coletivamente e desenvolver aspectos da percepção,
apreciação, interpretação musical e elaboração coletiva de arranjos buscando desenvolver a
autonomia dos participantes através da aprendizagem colaborativa na prática musical. No cotidiano,
estes grupos musicais preparam repertório significativo para a realização de apresentações no
IFRN/SPP, demais campi do Instituto Federal e comunidade, assim como a realização de concertos
didáticos em escolas de educação básica.
De modo semelhante, as oficinas de iniciação ao teatro desenvolvidas no ano 2015,
possibilitaram a criação do Grupo de Teatro do IFRN/SPP, o qual vem se consolidando através da
produção e circulação de esquetes, intervenções artísticas e experimentos cênicos apresentados nos
eventos do próprio campus, em outros campi do IFRN e em espaços públicos da cidade de São
Paulo do Potengi. Pretende-se ampliar as ações de difusão da produção deste grupo teatral, dar
continuidade a formação artística e estética dos seus integrantes para que se tornem multiplicadores
e possam desenvolver práticas de interação educativa (oficinas de curta duração e workshop) com a
comunidade externa incentivando a arte teatral e a aprendizagem significativa dessa linguagem
artística. Pretende-se ainda, ampliar a oferta interna para as Oficinas de Iniciação Teatral, com a
formação de novos atuantes e construtores da cena, nos dois turnos (matutino/vespertino).
Os métodos e procedimentos utilizados para a viabilização do processo pedagógico levam
em consideração o valor educativo da ação cultural da arte cênica, direcionando-se à produção,
compreensão e análise dos trabalhos produzidos pelos alunos, atuantes e oficineiros. Para tanto foi
viabilizada a conclusão das encenações e apresentações para o público interno e externo com as
peças "Tem alguém lá fora", “NONSENSE” e “Noiva nervosa procura”.
O “Encontro com o Artista” é outra ação do Núcleo de Arte do Potengi que objetiva
oportunizar o diálogo com artistas de âmbito local, regional e/ou nacional, visando proporcionar aos
alunos e comunidade a troca de saberes e fazeres, incentivar o reconhecimento e a valorização da
nossa cultura. Estes encontros deverão ocorrer em três momentos durante a vigência do projeto e o
primeiro encontro foi realizado durante a II Semana de Arte, Desporto e Cultura do IFRN/SPP.
A “I Mostra Potengiense de Música e Artes Cênicas” deverá acontecer no mês de dezembro
do corrente ano, e se apresenta como uma mostra da produção do IFRN/SPP compartilhando o
mesmo espaço com demais grupos consolidados na região/estado, com o objetivo de mostrar
produções artísticas e promover interações artístico-culturais. Esta ação pretende ultrapassar os
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muros do IFRN/SPP, consolidando-se em palco aberto no centro da cidade de São Paulo do
Potengi. Inicialmente, planeja-se oferecer espaço aberto para os grupos de música do IFRN e grupos
advindos da comunidade, oportunizando mostrar suas produções musicais nas categorias: música
instrumental, música autoral e música nacional/internacional. Na área de teatro, pretende-se mostrar
as produções do Grupo de Teatro do IFRN/SPP e promover intercâmbio com a mostra de produções
cênicas (teatro e dança) dos grupos locais (São Paulo do Potengi e municípios do entorno) e
produções de outros campi do IFRN.
Portanto, em todo processo de desenvolvimento do Núcleo de Arte do Potengi, o projeto
alcança o objetivo proposto e contribui para a formação dos alunos bolsistas e voluntários, os quais
realizam trabalhos artísticos e científicos em diversas instâncias de produção e publicação
acadêmica.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Os resultados envolvem a produção artística nas linguagens musical e teatral, tendo em vista
fomentar a socialização para um público através de apresentações das linguagens citadas, concertos
didáticos e a troca de conhecimentos, arte e fazeres artísticos. Ao atingir estes objetivos,
acreditamos contribuir para a formação de plateias e para a consolidação do IFRN na região do
Potengi, não só pela excelência de ensino técnico e tecnológico, mas também como agente e
disseminador de produção cultural através de ações de extensão.
Adentrando nas experiências já realizadas durante o projeto, podemos citar algumas
apresentações da prática de conjunto com a “Banda VariaSons do Potengi” e “Cantarolando”
durante a II SEMADEC do IFRN/SPP, com a participação de novos integrantes, pertencentes ao
público interno e externo ao campus e realização de concerto didático em Centro Municipal de
Educação Infantil da Cidade do Natal/RN com a Banda VariaSons do Potengi. Em relação ao Grupo
de Teatro do IFRN/SPP, houve uma restruturação dos componentes, com a saída de alguns por
demais motivos, e a entrada de outros. Com a formação atual, foram realizadas três apresentações
teatrais como culminância das oficinas de teatro, abertas ao público.
Dentre os três encontros com o artista, planejados, o primeiro foi realizado com três artistas
com formação em música. Os demais encontros ainda serão executados até o término do projeto,
priorizando Artes Visuais e Artes Cênicas. Assim como, a I Mostra Potengiense de Música e Artes
Cênicas, a qual será realizada no encerramento do projeto.
Assim, percebemos que o projeto Núcleo de Arte do Potengi viabilizou a consolidação e a
continuidade dos trabalhos desenvolvidos a partir do projeto Musicalizando Vidas no Potengi e o
Grupo de Teatro do IFRN/SPP. Observamos ainda, a integração de novos participantes e a
ampliação do alcance das ações de extensão para o público externo, através das apresentações nas
escolas da rede pública e outras instituições de difusão cultural do município de São Paulo do
Potengi e seu entorno.
Durante e após a realização dessas atividades, pretende-se participar de congressos e eventos
locais, regionais e nacionais, de forma a disseminar e qualificar o trabalho e a instituição na
produção dos conhecimentos no campo da arte com apresentações artísticas e/ou produção
científica.
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NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DO CAMPUS NOVA CRUZ E AS
OFICINAS DE MÚSICA
A. F. A. de Albuquerque 1
– Campus Nova Cruz
ÁREA TEMÁTICA: Cultura
1 IFRN

RESUMO
O presente trabalho apresenta alguns resultados das Oficinas de Música pertencentes ao Núcleo de Arte e Cultura do
Campus Nova Cruz. Tendo como objetivo principal o de integrar e fomentar a Arte entre o Campus e a comunidade
circunvizinha, temos visto como resultado do trabalho a interação, a integração e a ampliação da concentração, dentro
das apresentações já realizadas. As oficinas acontecem com monitores que já atuaram nas primeiras turmas oferecidas de
Teoria Musical, sendo assim uma das justificativas para as oficinas serem realizadas com os respectivos monitores e,
permitindo que novos alunos participantes assim o sejam monitores brevemente. Apresentações Musicais estão sendo
idealizadas e a continuidade às oficinas está sendo trabalhada.
PALAVRAS-CHAVE: oficina, aulas de música, instrumento, apresentação

INTRODUÇÃO
O Núcleo de Arte e Cultura do Campus Nova Cruz, mesmo antes de sua idealização e formatação,
vem oferecendo à Comunidade Novacruzense aulas de música, com Teoria Musical, Solfejo, Técnica
Vocal, Flauta Doce, Violão, Teclado, Bateria, Percussão e Violino. Com o auxílio de monitores dos
instrumentos oferecidos, o qual são Docentes de outras disciplinas e alunos que já executam bem
esses instrumentos, tem sido uma tarefa prazerosa oferecer tanto ao público interno quanto ao público
externo ao IFRN Campus Nova Cruz levar a Arte em forma de Música.
Tendo o principal objetivo integrar e fomentar a arte dentro e fora do Campus, tratamos de realizar
uma proposta interativa com outras linguagens, tais sejam as Artes Visuais, o Teatro e a Dança. O
objeto desse texto será as oficinas de Música, principalmente no que cerne aos instrumentos citados
acima. A justificativa do presente Núcleo é apontada desde quando chegamos à cidade de Nova Cruz,
ministrando aulas de Música e descobrindo alunos que já possuíam aptidão e atuação musical em
Igrejas, Bandas Marciais e Grupos Musicais de vários gêneros, daí a necessidade de ampliar esse
conhecimento, possibilitando a experimentação e o aprendizado em oficinas de Música com objetivos
e metas preestabelecidas, dentre as quais, apresentações em espaços do próprio Campus, o que
possibilitou trabalhar a performance.
METODOLOGIA
Para que as aulas de Música fossem atrativas e permitissem que os jovens estudantes tivessem o
máximo proveito, oferecemos o formato de oficinas de Música, com aulas em grupo, variando diante
de cada instrumento e suas particularidades. No caso das oficinas de teclado, as aulas eram
ministradas para três alunos, no violino eram quatro alunos em média. Já o violão, a depender do
nível que o aluno estivesse, participava da mesma aula 5 a 8 alunos, quando avançados, permanecia m
um total de dois alunos.
Com um planejamento inicial, de 8 aulas por bimestre letivo, o aluno participava de 1 aula de teoria,
técnica vocal e flauta doce por semana e 1 aula do instrumento que escolhia. Ao final de cada
bimestre, estamos idealizando o que chamamos de “intervenção musical” – momento em que os
alunos tocam seus instrumentos no próprio pátio da escola, uma vez que estamos em reforma do nosso
auditório.
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As aulas/oficina de instrumento musical, são momentos em que os monitores podem atuar desde as
técnicas básicas de execução até onde o seu conhecimento e habilidade técnica chegou. Alguns
monitores iniciaram suas atividades de Teoria Musical conosco e hoje são bolsistas de extensão por
exemplo.

RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
As oficinas de Música ainda estão acontecendo. Apresentações musicais estão ocorrendo dentro e
fora do Campus. Os alunos, pelas fotos apresentadas logo abaixo, apresentam-se em conjunto e
formatando assim a interação, a concentração e a percepção – um dos objetivos específicos e que aqui
está sendo trabalhado.
Estamos em reforma de nosso auditório, contudo, não desanimamos diante desse desafio de permitir
com que esses jovens trabalhem e desenvolvam habilidades musicais diante dessas práticas, que
acreditamos que são significativas.
Ainda para este ano, iniciando atividades em grupos musicais – outro objetivo a ser alcançado,
acreditamos que será possível descobrir novos talentos e futuros monitores que estarão também
contribuindo para a continuidade das oficinas de Música no Campus Nova Cruz.

Aluna executando

Teclado e Flautas em apresentação

Cordas e Bateria
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CINEDEBATE Gênero: um relato de experiência
A. F. O. B. de Lira1 e E. R. Sousa2
1,2
IFRN – Campus Mossoró
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

RESUMO
O projeto de extensão Cine-Debate visa fomentar o debate e a construção do conhecimento
interdisciplinar por meio de exibições cinematográficas, envolvendo professores, técnicos
administrativos, mas tendo como protagonistas os estudantes. Objetivamos trabalhar junto à
comunidade acadêmica e adjacente ao campus Mossoró, possibilitando por meio do cinema,
inquietações filosófico-políticas que permitam uma expansão dos horizontes de perspectivas e uma
reeducação crítica do olhar. Tem como proposta metodológica uma construção coletiva dos cinedebates, bem como a seleção conjunta dos temas geradores: em reuniões mensais deliberativas,
abertas a toda a comunidade, os presentes decidem os filmes e convidam estudiosos ou
personalidades com saberes e práticas reconhecidos na área temática. Gênero Social foi um dos
temas escolhidos para ser debatido com a comunidade escolar, tendo em vista a importância dessa
discussão numa sociedade de base patriarcal e construída, ainda, a partir do conceito da
heteronormatividade. Foram promovidas duas sessões com a temática: a) Gênero Social: filme
CRAZY; b) e Curta Gênero: “Mulheres Invisíveis” e “Por Ser Mulher...” nas quais se
problematizou o gênero como uma construção social, histórica, cultural e linguística que transcende
os padrões estabelecidos numa sociedade que ainda determina, limita e delimita os comportamentos
e os espaços de atuação dos sujeitos, negando, dessa forma, as subjetividades destes. Este trabalho
visa apresentar o Cinedebate por meio desta primeira temática abordada no bimestre julho-agosto:
gênero social.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema, Filosofia, Gênero, Ética da alteridade, Direitos Humanos

INTRODUÇÃO
Com a aprovação do projeto de extensão “Cine-Debate: Cultura & Arte para além dos
Muros do IFRN Mossoró”, pelo edital 02/2016, da Pró-Reitoria de Extensão do IFRN, a equipe que
o compõe reuniu-se, em uma reunião deliberativa e aberta à comunidade acadêmica, para decidir,
dentre outras questões, quais seriam os temas a serem abordados durante a execução do projeto.
Dessa forma, foram selecionados os temas: a) Gênero Social; b) Relações Étnico-raciais; c) e
Política para serem trabalhados dentro e fora do IFRN, ao longo de 2016 com, pelo menos, duas
sessões para cada temática, podendo, também, serem realizadas sessões extraordinárias se assim a
equipe achar necessário.
Tomando como base o Projeto Político Pedagógico do IFRN, datado de 2012, que traz a
educação como ferramenta capaz de transformar a sociedade para um patamar de justiça e equidade
sociais, entendemos os temas escolhidos como de suma importância nesse processo, uma vez que
ainda existem posturas sociais mediadas pelo senso comum autoritário, reprodutor de preconceitos,
estereótipos, injustiças, desigualdades e opressões, que reafirmam a marginalização de grupos
historicamente oprimidos. Assim, debater gênero social, relações étnico-raciais e política sob o viés
da educação libertadora, crítica e humanista associada ao cinema são elementos fundamentais na
formação humana e cidadã dos sujeitos.
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O primeiro ciclo abordado, a saber, Gênero Social, apresentou duas vertentes que se
entrelaçam, sejam elas: o preconceito direcionado às mulheres e o preconceito direcionado à
comunidade LGBT. Ao fazermos uma análise histórica e social, perceberemos que temos uma
sociedade de base patriarcal e heterormativa, que reproduz o machismo, a misoginia, o
falocentrismo, a homofobia, a violência direcionada aos grupos já mencionados e legitimam as
desigualdades e opressões existentes como forma de manter o sistema.
É comum, nesse meio, observarmos a tomada do sexo biológico como parâmetro principal
na classificação do humano, o que acarreta na limitação e delimitação dos espaços de atuação dos
sujeitos de acordo com uma suposta natureza feminina e masculina, gerando, portanto, uma rede de
relações sociais que a instituem em uma escala de valores hierarquizada. Diante disso, discutir
gênero sob a ótica de sua construção histórica, linguística e cultural, nos coloca em conflito com
esses valores pré-estabelecidos e nos possibilita caminhar na construção de uma sociedade justa e
igual, na qual a dignidade da pessoa humana não seja privilégio de alguns.
METODOLOGIA
Através das reuniões abertas, mensais e deliberativas do Cinedebate, que ocorrem sempre na
segunda segundas-feiras do mês, foram aprovadas a discussão de Gênero Social como uma das
temáticas a serem abordadas no decorrer do projeto. Nesse encontro, optamos por adotar a prática
de convidar estudiosos que debatem e/ou vivenciam cotidianamente o tema que será abordado,
seguindo a perspectiva de que eles também indiquem os filmes a serem exibidos. Assim, essa
metodologia se estendeu para o tratamento da construção das sessões de gênero social: entramos em
contato com alguns grupos que debatem gênero em nossa cidade, sejam eles: o Cine Queer, que
discute a Teoria Queer a partir do cinema, instituído na Universidade Estadual do Rio Grande do
Norte (UERN); o Coletivo LGBT Dê Bandeira; o Núcleo de Estudos da Mulher Simone de
Beauvoir (NEM); e o Centro Feminista 8 de Março (CF8).
As sessões foram todas pensadas e construídas em articulação com ambos os grupos
participantes, os quais mantiveram diálogo constante através de agrupamentos de articulação nas
redes sociais e em encontros presenciais. Nos dias das exibições cinematográficas, que aconteceram
todas no auditório do IFRN, campus Mossoró, contamos com a presença de estudantes, docentes,
técnicos-administrativos e membros da comunidade externa ao campus. Obtivemos a participação,
nas discussões, dos diversos setores abordados, os quais variavam entre uma faixa-etária de 13 a 55
anos idade. Apesar de não percebermos uma participação ativa dos envolvidos, fazendo perguntas e
comentários, acreditamos que esse momento inicial foi de extrema importância para despertar
inquietações nos que se fizeram presentes e ressaltamos, portanto, a necessidade de mais situações
como essas.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
A estreia do Cine-Debate ocorreu durante a programação da I Semana Arco-Íris do IFRNMO, a qual tinha como objetivo trazer a discussão de gênero para o ambiente escolar, sob o viés da
ética da alteridade e dos direitos humanos, visando, dessa forma, o esclarecimento dos sujeitos no
combate às diversas formas de preconceitos direcionados à sexualidade com foco na LGBTFOBIA.
Nesse sentido, a sessão de cinema foi aberta com a primeira temática escolhida, gênero social, e
teve como condutores o professor da disciplina de Relações de Gênero e Sexualidade na Educação
da UERN e membro do Cine Queer, Sandro Soares de Souza, e Liandro Silva, representando o
coletivo LGBT Dê Bandeira.
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A discussão sucedeu a exibição do filme C.R.A.Z.Y, de Jean-Marc Vallée, que conta a
história de Zachary, um jovem que cresce em meio a uma família cristã e conservadora, e ao longo
da trama vai buscando, de certa forma, sua expressão de sexualidade e/ou de gênero. No final,
Zachary deixa subentendido que essa resposta foi encontrada: Zach é Zach e não precisa se encaixar
em padrões. No decorrer da história, presenciamos cenas de preconceito, de negação do outro por
esse outro não corresponder aos padrões heteronormativos impostos pela sociedade. Aos olhos da
Teoria Queer, abordada no debate pelo professor Sandro Soares, vimos que há possibilidades
bastantes fluídas e não necessariamente um fator essencial definidor de uma identidade física e
cristalizada da sexualidade. O heterossexismo, de acordo com Judith Butler, é o conceito de
sociedade no qual o modelo válido é aquele em que as relações afetivas existam somente entre
homens e mulheres, não sendo permitidas aquelas entre os sexos equivalentes, isto é, as relações
que ultrapassam essa ideia são consideradas anormais e até mesmo patológicas, promíscuas e
amorais, uma vez que entram em confronto com a ordem heteronormativa vigente.
A segunda sessão ocorreu em agosto e teve como palestrantes Camila Paula Silvestre,
membro do Centro Feminista 8 de Março, e Maria Ilidiana Diniz, Doutora em Serviço Social pela
UERJ e membro do Núcleo de Estudos da Mulher Simone de Beauvoir da UERN. Desta vez,
abordamos o preconceito direcionado às mulheres por meio dos longas-metragens “Mulheres
Invisíveis” da Sempreviva Organização Feminista (SOF) e “Por Ser Mulher...”, uma produção do
Grêmio Estudantil Valdemar dos Pássaros (GEVP). Ambos os vídeos nos mostraram a diferença do
ser mulher em uma sociedade machista e patriarcal, na qual a diferença sexual serve como base da
opressão e da subordinação da mulher pelo homem, perpassando por todos os espaços da sociedade
e sendo referência implícita da dominação sexual, o que implica diretamente na diferenciação de
salários entre homens e mulheres, na violência doméstica que mata inúmeras mulheres todos os
dias, no índice de estupros e assédios que sofremos diariamente e nos espaços de poder, que, em
geral, são ocupados por homens.
Notou-se uma assimilação entre os conteúdos abordados e a nossa vida cotidiana que está
coberta de massacre, violência, preconceitos, negação de direitos às mulheres e à comunidade
LGBT. Diariamente os espaços de atuação dos sujeitos que fazem parte desses grupos minoritários
de direitos são delimitados por uma cultura que segrega, oprime, mata, massacra, eufemiza e nega a
existência do diferente. Esperamos que as sessões do Cine-Debate tenham contribuído,
minimamente, para provocar aqueles que se fizeram presentes, despertando indagações e reflexões
sobre o “eu” e a sociedade em que vivemos, de modo a contribuirmos no combate às desigualdades
e injustiças, tendo sempre em mente o respeito ao outro e a ideia de que a dignidade da pessoa
humana não deve ser privilégio de alguns.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
http://portal.ifrn.edu.br/institucional/arquivos/documento-base-do-ppp
TELES, Ângela Aparecida. Cinema contra Cinema: o cinema educativo em São Paulo nas décadas de
1920/1930. São Paulo: PUC, Dissertação de Mestrado, 1995.
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MOLDANDO O BARRO COM AS MÃOS: DESVENDANDO A ARTE DA
CERÂMICA POTIGUAR
N.S.O. Musse1; G.K.S. Paiva2; C. V. F. Fonseca3; R. C. F. Lima4 e L.M. Oliveira5
1,2,3,4
IFRN – Campus Natal Central – Museu de Minérios
5 IFRN –Mestrado Profissional em Uso Sustentável dos Recursos Naturais.
ÁREA TEMÁTICA: Cultura

RESUMO
O Estado do Rio Grande do Norte possui grandes reservas minerais de argila, matéria prima para a
confecção de muitos materiais como telhas, tijolos, além da cerâmica utilitária. Apesar de não ter
registro oficial existe uma quantidade significativa de artesões potiguares que moldam o barro e o
transforma em magníficas peças utilitárias, de decoração ou uso religioso. Neste sentido, o objetivo
deste projeto foi investigar a produção cerâmica dos artesãos do barro em suas várias manifestações
artísticas da região de São Gonçalo do Amarante –RN. A metodologia partiu da coleta de dados por
meio de referências bibliográficas, visita aos polos produtores de cerâmica para aquisição de peças
representativas desta arte, catalogação das peças e exposição temporária aberta ao público para
divulgar esta arte. Esperamos que esta ação de extensão tenha servido para valorizar a história dos
artesãos e contribuído para a divulgação desta arte que se configura como patrimônio imaterial.
PALAVRAS-CHAVE: Argila, cerâmica, meio ambiente, museu

INTRODUÇÃO
A cerâmica é um material que acompanha a evolução do homem sobre o planeta desde há milhares
de anos antes da Era Cristã. As primeiras cerâmicas que se tem notícia são da Pré-História, que são
frequentemente encontradas em escavações arqueológicas. As cerâmicas mais antigas tinham a cor
de argila natural ou eram enegrecidas por óxidos de ferro (MACHADO, 1977; BARDI, 1980;
BIRMANN, 1987).
O Estado do Rio Grande do Norte possui grandes reservas minerais de argila, matéria prima para a
confecção da cerâmica. O termo argila pode ser empregado para designar tamanho de grão dentro
das tabelas granulométricas e caracteriza os grãos minerais com diâmetros abaixo de 0,002mm. O
termo pode ser usado também para designar um grupo de minerais com características próprias e
que não podem ser identificados em amostras de mão e, finalmente, o termo também se aplica a
uma rocha formada de minerais argilosos que tem a propriedade de se tornar plástico ao ser
adicionado água e endurecendo quando perde água por secagem ao sol ou quando queimado em
fornos. Este último é também denominado de barro, termo que utilizaremos neste trabalho.
O barro acompanhou a evolução humana e se configura como a mais antiga das indústrias que se
tem registro. No Estado do Rio Grande do Norte a indústria de cerâmica vermelha pode ser
encontrada em várias regiões e se configura como uma atividade de grande impacto ao meio
ambiente devido ao combustível usado na sua fabricação que é a lenha, principalmente oriunda do
ecossistema caatinga e que, de acordo com Silva et. al. (2015, p. 964), “tem comprometido a
estabilidade do ecossistema tendo influência direta sobre a fauna e flora da região, e isso reflete a
atual situação da região visto que a lenha utilizada é extraída da mata nativa”.
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Além do uso do barro na fabricação de telhas, tijolos e outros materiais para a construção civil, um
número expressivo de artesões potiguares moldam o barro e o transforma em magníficas peças
utilitárias, de decoração ou uso religioso e também usam os métodos tradicionais de queima em
fornos domésticos.
O artesão que trabalha com o barro utiliza várias maneiras para confeccionar seu objeto, tanto com
as mãos como com instrumentos como a roda do oleiro ou o torno elétrico e realiza sua arte,
perpetuando o oficio que lhe foi passado de gerações anteriores. Porém se verifica que em muitos
lugares esta arte-oficio não encontra seguidores. Os mais jovens não querem aprender o oficio e
nem dar prosseguimento ao trabalho dos familiares e muitas vezes, com a morte dos mais idosos, a
arte se perde.
A maioria destes artesões do barro, principalmente no Rio Grande do Norte não tem seu trabalho
reconhecido enquanto arte, com raras exceções como é o caso de José de Santana, da região de São
Gonçalo do Amarante-RN, atualmente considerado um mestre da arte do artesanato em argila e
fundador de uma cooperativa que abriga os artistas do barro da região e tem sua produção voltada
para a região da Grande Natal.
Neste sentido, o objetivo deste projeto foi investigar a produção cerâmica dos artesãos do barro em
suas várias manifestações artísticas da região de São Gonçalo do Amarante –RN, o que se justifica
por dar visibilidade a produção da cerâmica de barro vermelho, importante bem mineral do Rio
Grande do Norte e também para divulgar o trabalho destes ceramistas no museu de minérios do RN
além de conhecer a realidade vivencial destas pessoas.
Para a efetivação do projeto foram definidas três metas a serem cumpridas. A primeira foi realizar
um inventário dos ceramistas do Rio Grande do Norte e sua distribuição territorial. A segunda meta
foi entrar em contato com o grupo de artesões de São Gonçalo do Amarante e realizar visitas ao seu
local de trabalho para conhecer seu dia a dia e seu oficio. E finalmente, como meta final foi a
realização de uma exposição temporária sobre o barro e apresentar a arte destes oleiros ao público
que visita diariamente o Museu de Minérios. O público alvo foram os artesões de barro e os
visitantes do museu.
METODOLOGIA
Para o cumprimento das metas foi definida uma metodologia que possibilitasse o pleno
desenvolvimento do projeto. Assim, iniciou-se uma ampla pesquisa bibliográfica sobre os núcleos
ceramistas do Estado. Pouquíssimos trabalhos abordam a temática. A maioria da bibliografia é
voltada para a cerâmica estrutural, muito forte em todo o Estado.
Grande parte das informações sobre estes artesões se encontrava em fragmentos de notícias nas
redes sociais ou em espaços como blogs e outros, porém sem sistematização acadêmica. Após os
contatos iniciais com a cooperativa de artesões de São Gonçalo do Amarante, fomos recebidos pelo
grupo de artesões, coordenados por José de Santana que prontamente nos recebeu e disponibilizou
todo o espaço onde os artesões estavam trabalhando para que pudéssemos observar a execução das
peças no torno elétrico e manualmente além da queima. Foi realizado um amplo levantamento
fotográfico de todo o processo e Além de entrevistas gravadas com o próprio José de Santana.
Algumas peças foram adquiridas na cooperativa para tornar-se parte do acervo do museu. Uma
nova visita foi agendada, desta vez para uma comunidade onde é desenvolvido um projeto
sustentável com quarenta mulheres da comunidade.
Após estas duas visitas, da coleta e documentação do material foi realizada uma exposição
temporária intitulada “Moldando o Barro com as mãos” sobre os ceramistas desta comunidade que
trabalham o barro de forma sustentável, respeitando o meio ambiente, respeito este verificado no
local de trabalho, na confecção do forno de queima e no uso de combustível para a queima.
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RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
O principal resultado alcançado com este projeto foi a realização da exposição temporária onde
foram apresentados os trabalhos desta comunidade de oleiros, coordenados pelo artesão José de
Santana (figura 1).

Figura 1 – Detalhe da exposição temporária sobre os artesões do barro da região de São Gonçalo do
Amarante-RN.
Durante a exposição foram disponibilizadas por meio de áudio e vídeo as entrevistas realizadas com
o ceramista José de Santana e algumas mulheres da cooperativa que deram depoimento sobre sua
arte, sua vida, a forma de aprender e ensinar seu ofício, além das dificuldades encontradas para se
viver exclusivamente do barro.
Além do mais, foram apresentadas experiências exitosas de uso do barro de forma sustentável,
como forma de empoderamento de comunidades carentes em outras partes do Brasil, com o olhar
atento as questões ambientais, fortalecendo o projeto do museu que se baseia na tríade: homem –
bem mineral – meio ambiente.
Esperamos que esta ação de extensão tenha servido para valorizar a história dos artesãos e
contribuído para a divulgação desta arte que se configura como patrimônio imaterial.
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A RIQUEZA MINERAL DO RIO GRANDE DO NORTE EM SUAS MÃOS
N.S.O. Musse1; G.K.S. Paiva2; C. V. F. Fonseca3; R. C. F. Lima4; R. M. Porfírio5
1,2,3,4,5
IFRN – Campus Natal Central – Museu de Minérios
ÁREA TEMÁTICA: Cultura

RESUMO
Geralmente os museus, independentemente de seu acervo, adotam o estilo educacional
contemplativo onde se vê somente com os olhos e muito excepcionalmente, são possibilitadas
experiências com o olfato e a audição. Neste sentido, os museus acabam sendo inacessíveis para as
pessoas com deficiências visuais, o que exige dos museus uma mudança no sistema de
comunicação, uma vez que este indivíduo não pode ler as etiquetas de identificação das obras, que
geralmente estão dentro das vitrines, e muito menos ler os textos curatoriais. Estas reflexões
nortearam o objetivo geral desta ação de extensão. Com um olhar para a inclusão e, por o Museu de
Minérios do RN adotar a linguagem museográfica visual, o objetivo geral desta ação foi: realizar
uma exposição temporária onde os bens minerais pudessem ser apropriados a partir do sentido do
tato, com foco nas pessoas cegas, mas aberto a qualquer visitante interessado na experiência. A
metodologia utilizada pautou-se na particularidade das pessoas que não possuem o sentido da visão
em sua plenitude e levando em conta que todos os bens minerais deveriam ser apresentados de tal
forma que qualquer pessoa pudesse se apropriar das suas características utilizando-se do tato e
outros sentidos que não a visão. A exposição foi positiva e os depoimentos dos participantes
demonstraram muita satisfação e encantamento pela oportunidade.
PALAVRAS-CHAVE: Acessibilidade, Inclusão, Deficiência visual, Museu, Geociências

INTRODUÇÃO
É comum as pessoas terem como única experiência de visita ao museu local, aquela realizada com a
escola. Se a escola não vai ao museu pode estar perdida a oportunidade. Geralmente os museus,
independentemente de seu acervo, adotam o estilo educacional contemplativo onde se vê somente
com os olhos e muito excepcionalmente, são possibilitadas experiências com o olfato e com a
audição.
Visitar museus é um desafio para as pessoas com deficiência visual, uma vez que, na maioria deles,
a regra é não tocar em nada. Nessa concepção, museus são para serem vistos com o sentido da visão
e raras vezes pode-se usar outros sentidos que não a visão. Neste sentido, os museus acabam sendo
inacessíveis para as pessoas com deficiências visuais, o que exige deles uma mudança no sistema de
comunicação, uma vez que o individuo com deficiência visual não pode ler as etiquetas de
identificação das obras, que geralmente estão dentro das vitrines, e muito menos ler os textos
curatoriais. Ademais, ele também não poderá se apropriar das estratégias museográficas como a
divisão do espaço, as cores, detalhes de tamanhos de letras, entre outros.
Para as pessoas com deficiências visuais, ao visitar a maioria dos museus, resta escutar, receber
informações por meio do tato, quando lhes é proporcionado esta possibilidade, conceber a ideia do
espaço por meio de sua percepção sinestésica.
Então, as pessoas privadas do sentido da visão enfrentam enormes dificuldades em ir a um museu e
apreende-lo por meio do guiamento oral de outra pessoa. Um grande número de pessoas com
deficiências visuais anseiam por visitar os museus de suas cidades. Não é justo priva-los desta
oportunidade, uma vez que a relação dos museus com o público está mudando e, em lugar das
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simples visitas, muitos museus desenvolvem programas específicos firmando-se cada vez mais
como espaços pedagógicos, onde a produção de conhecimentos ocorre de maneira mais sedutora e
intensa (GASTAUD, 2005).
Entretanto, ir ao museu não é o bastante. É preciso ser capaz de desfrutá-lo em sua inteireza.
Oferecer etiquetas em Braille não é o suficiente para a apropriação dos museus e suas
particularidades pelas pessoas com deficiências visuais.
Estas reflexões nortearam o objetivo geral da ação de extensão. Com um olhar para a inclusão e, por
o Museu de Minérios do RN adotar a linguagem museográfica visual, o objetivo geral desta ação foi
realizar uma exposição temporária onde os bens minerais pudessem apropriados a partir do sentido
do tato, com foco nas pessoas cegas, mas aberto a qualquer visitante interessado na experiência.
As metas para a concretização da ação foram: a) contatar as associações de pessoas com
deficiências visuais de Natal-RN e convida-los para a abertura da exposição temporária. b) divulgar
a ação nas redes sociais com o intuito de sensibilizar as pessoas a vir visitar a exposição; c)
organizar a exposição de forma a oferecer ao público a possibilidade de vivenciar todas as temáticas
oferecidas pela exposição permanente; d) organizar o espaço de forma acessível a pessoas com
deficiências visuais e outras deficiências; e) realizar a exposição; f) avaliar a ação sob a ótica da
inclusão, e g) divulgar a ação em eventos como oportunidade de levar a exposição a outros locais do
Estado e outras partes do Brasil.
METODOLOGIA
A metodologia utilizada pautou-se na particularidade das pessoas que não possuem o sentido da
visão em sua plenitude e levando em conta que todos os bens minerais deveriam ser apresentados
de tal forma que qualquer pessoa pudesse se apropriar das suas características utilizando-se do tato
e outros sentidos que não a visão.
Assim, foram definidas as seguintes temáticas a serem trabalhadas: a pré-história, a argila, as pedras
preciosas, o petróleo, o ferro, as rochas ornamentais, os fósseis e alguns minerais cujos hábitos são
fáceis de serem identificados tais como a pirita no formato de cubo, as micas em formato de folha, o
quartzo em formato de prismas hexagonais terminados em pirâmides.
Posteriormente o Instituto dos Cegos do Rio Grande do Norte (IERC) foi contatado e seus
associados foram convidados a participarem da abertura da exposição, que não foi destinada
somente a pessoas cegas ou de baixa visão, e sim a qualquer interessado desde que usasse uma
venda nos olhos.
A visita foi guiada, sendo um guia para cada três visitantes. O espaço da exposição teve sua
iluminação reduzida de forma que somente os guias pudessem visualizar as peças.
As peças selecionadas para a exposição foram as mais didáticas possíveis, possibilitando que o
reconhecimento pudesse ser realizado por meio do tato e com o aporte dos guias.
Ao final das visitas, o publico foi convidado a falar sobre a experiência por meio de depoimentos
gravados.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
No dia da abertura da exposição, compareceram 15 pessoas do IERC. Seis eram cegos, um era
surdo-cego, três tinham baixa visão. Os cinco visitantes restante eram familiares, interprete e a
pedagoga do Instituto.
Iniciamos falando sobre nossa proposta e como concebemos a exposição. Dividimos as pessoas em
grupos de três e, enquanto um grupo visitava a exposição, o restante ficou na sala de atividades
tendo uma aula prática com amostras de minerais e rochas.
Na exposição os visitantes iniciaram pela pré-história e foram tocando cada peça com muita
curiosidade, atenção e interagindo com os guias. Uma peça bem interessante foi uma escultura em
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argila retratando um ancestral humano ainda com as feições bem diferentes das feições atuais. A
maioria não conseguiu entender a peça, até ser apresentado a ela. Foram disponibilizadas algumas
ferramentas líticas como machados e pontas de flecha, o que despertou muito a atenção de todos. A
maioria das peças não foi identificada por eles por não fazerem parte de seu cotidiano. O que
aconteceu também com as pessoas videntes que visitaram a exposição usando uma máscara. O
museu apresenta uma exposição com peças que não são comuns no cotidiano da maioria das
pessoas.
Os fósseis de peixe e de conchas ao contrário, foram identificados com maior facilidade.
Mas o visitante que mais chamou a atenção foi o surdo-cego, que teve o acompanhamento de um
interprete que auxiliou na mediação. Ele se mostrou muito atento e, como ficou cego após a idade
adulta, alguns minerais era conhecidos por ele, como o berilo, o quartzo e algumas rochas.
Ao final alguns depoimentos nos deixaram satisfeitos com os resultados conseguidos. Uma das
visitantes, ao ser indagada sobre o que achou da exposição declarou: “foi surpreendente! Eu não
sabia que a gente tinha tanta riqueza de minérios. A explanação de vocês foi muito boa. Eu estou
encantada! (PARTICIPANTE 1). Ao ser indagada sobre a importância de ações como esta ela
afirma: “É uma riqueza o que vocês fizeram, pois nós que somos deficientes visuais temos uma
carência muito grande de visitação a museus”. Todos os entrevistados elogiaram muito a iniciativa e
ficaram satisfeitos com a oportunidade da vivência.
Após esta exposição temporária, fomos convidados a levar a exposição até a sede do IERC, para
que mais pessoas cegas pudessem ter a oportunidade de vivenciar a experiência. E mais uma vez foi
um grande sucesso e um diferencial, pois a maioria das pessoas que passaram pela exposição eram
crianças, que demonstraram com mais entusiasmo a alegria de aprender coisas novas.
A exposição se tornou itinerante e pode ser solicitada a qualquer momento, para que outras pessoas
com deficiências visuais possam ter acesso ao conhecimento sobre a riqueza mineral do Rio Grande
do Norte.
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DISSEMINANDO A CULTURA: PRÁTICA EXTENSIONISTA DO
IFRN CAMPUS NATAL CIDADE ALTA
Caroline Cristina de Arruda Campos1; Hortencia Silva Nepomuceno dos Santos2; Luhane Silva de
Morais3; e Victor Varela Ferreira Medeiros de Oliveira 4
1
IFRN – Natal Cidade Alta;
ÁREA TEMÁTICA: Cultura

RESUMO
O presente trabalho pretende demonstrar as atividades desenvolvidas pela Coordenação da
Extensão do Campus Natal- Cidade Alta através do desenvolvimentos dos seus programas
e projetos (acadêmicos, culturais, artísticos e desportivos), grupos, equipamentos, eventos,
prática profissional e formação inicial e continuada (FIC) - cursos e oficinas. Desse modo,
destaca-se os meios pelos quais a Coex promove, avalia e monitora seus projetos junto à
comunidade interna e externa ao IFRN. E, por último, apresenta-se os números e impactos
das atividades extensionistas realizadas em parceria com a comunidade acadêmica e a
sociedade civil.
PALAVRAS-CHAVE: Extensão, cultura, capacitação, interação social

O prédio histórico da Avenida Rio Branco, que hoje abriga o Campus NatalCidade Alta tem sido, processualmente, consolidado como um Centro Cultural e de
Formação Profissional, como apontava o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
2009-2014. Em linhas gerais, nesse formato delineado, o Campus Natal - Cidade Alta do
IFRN, além de iniciativas próprias, também disponibiliza sua infraestrutura para apoiar e
acolher artistas e profissionais da cultura, do turismo e do lazer na realização de seus
eventos e/ou ensaios, por meio de uma política de ocupação de espaços e editais públicos,
concretizando o Foco Tecnológico de atuação institucional Cultura, Turismo e Lazer,
definido pelo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2009-2014.
O Campus Natal – Cidade Alta do IFRN, com sua estrutura estendida em duas
sedes, nos bairros Cidade Alta e Rocas, tem um perfil que respeita e incentiva a produção
cultural da cidade, além de cumprir o papel institucional de oferecer uma educação
profissional, científica e tecnológica, pública e de qualidade, balizada nas atividades de
Ensino, Pesquisa e Extensão. O alinhamento das atividades do Centro Cultural às
atividades acadêmicas é o que identifica e singulariza o Campus Natal – Cidade Alta.
Verifica-se que o Campus Natal-Cidade Alta traz consigo, na sua história e também na
sua localização, uma estreita relação com a comunidade externa e com os artistas locais,
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imprimindo, portanto, desafios maiores à coordenação de extensão do Campus que lida
diretamente com as demandas externas da instituição.
Nessa perspectiva, o presente trabalho tem por objetivo demonstrar as ações
desenvolvidas pela Coordenação de Extensão do Campus Natal - Cidade Alta (Coex-Cal),
através de uma análise de seus projetos, eventos e parcerias e, consequentemente, de seus
impactos na comunidade externa e interna do IFRN na busca pela integração social e
acadêmica trabalhada na formação cultural e social do aluno. Para sua atuação durante o
ano de 2016, a Coex-Cal delimitou como metas: preencher as vagas das 16 turmas dos
cursos de extensão ofertados, inscrever e formalizar todos os projetos de extensão em
andamento no edital de fluxo contínuo, monitorar e avaliar os projetos de extensão, lançar
editais de seleção para a ocupação dos espaços, bem como para a realização de eventos, e
realizar um total de 06 (seis) eventos de extensão durante o ano. Verifica-se que o público
alvo da Coordenação de Extensão é amplo e integra diversas faixas etárias, como por
exemplo, alunos e servidores do IFRN, instituições públicas e privadas, comunidade do
entorno das duas unidades do Campus, além de pessoas moradoras da grande Natal, com
faixa etária variando de 5 a 60 anos.
Nesse cenário, a Coex do Cidade Alta tem realizado a divulgação, a execução, o
acompanhamento, o monitoramento e a avaliação das variadas ações de extensão
realizadas no Campus. A divulgação é realizada através da página oficial do Campus no
portal do IFRN, bem como, através de divulgação em redes sociais e de divulgação na
mídia em geral. A execução de ações de extensão por parte da própria equipe da
Coordenação de Extensão tem acontecido principalmente na realização dos eventos de
características essencialmente extensionistas, ou eventos já incorporados ao calendário do
Campus. No que diz respeito à realização do acompanhamento, monitoramento e avaliação
das atividades de extensão, a Coex tem executado tais ações junto aos equipamentos
culturais do Campus (Galeria de Arte, Ateliê de Artes, Museu do Brinquedo,
Brinquedoteca e Cinemateca), cursos e projetos de extensão registrados nos editais
divulgados pela Pró-reitoria de Extensão e também no Edital de Fluxo Contínuo do próprio
Campus.
Promovidos anualmente, os cursos são modalidades de projetos de extensão cujas
temáticas estão de acordo com o foco tecnológico do Campus. Os cursos oferecidos pela
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Coordenação de Extensão são ministrados tanto por servidores como por voluntários, os
quais estão vinculados a projetos de extensão. Desse modo, a Coex faz o acompanhamento
das metas/ atividades dos projetos via Sistema Unificado de Administração Pública
(SUAP) além da aplicação de questionários de avaliação entre os alunos que fazem parte
dos cursos de extensão. Em relação aos eventos e equipamentos, a Coex trabalha com
editais de seleção para participação da comunidade interna e externa. Os editais contém o
regulamento para participação em atividades extensionistas, estabelecendo, por
conseguinte, as normas que norteiam o trabalho da coordenação e dos inscritos.
A coordenação de extensão possui projetos que se destinam à articulação de oferta
de cursos de capacitação e projetos contemplados em editais de extensão de naturezas
diversas. Atualmente a Coex possui 16 turmas de cursos de extensão com 352 vagas
preenchidas no ano de 2016. Os cursos ofertados foram: Iniciação à Percussão – Grupo
Folia de Potiguar (32 inscritos); Ritmos Potiguares do Grupo Folia de Rua Potiguar (36
inscritos); Coral Infantil do IFRN (40 inscritos); Viola Sertaneja (17 inscritos); Dança
Popular (20 inscritos); Dança de Salão – Projeto Vem Dançar (79 inscritos); Dança
Criativa (19 inscritos); Reciclagem e Expressão Criativa (30 inscritos); Técnicas
Artesanais – Customização e Fuxico (15 inscritos); Capoeira (16 inscritos); Dança Urbanas
(34 inscritos); e Rabeca (14 inscritos). Desse modo, verifica-se que os cursos transitam
entre as áreas de música, dança e artes integradas e contam com a participação de 10 (dez)
voluntários da comunidade externa que atuam como professores dos cursos.
Além disso, a coordenação dá suporte, acompanha e monitora os projetos
contemplados nos editais de extensão, tais como: Projeto Incluir e Crescer; Museu do
Brinquedo Popular; Xadrez na Cidade; Esporte Legal; Potiguar Náutico: Práticas de Lazer
e Esporte Náutico no Rio Potengi; Brinquedoteca do IFRN; Cinemateca Potiguar; Galeria
de Arte; CRIATIF; Execult – Núcleo de Prática Profissional em Cultura, Turismo e Lazer;
Trabalho Legal; Ludus Cidade; CRIATIF na Rua; Cinemateca Potiguar - O Olhar de
Todos; NUARTE; INTERARTE; Inclusão Digital da Pessoa Idosa. Totalizando entre
bolsistas e voluntários 50 alunos diretamente beneficiados com os projetos de extensão.
Percebe-se, portanto, que os projetos de extensão contribuem significativamente
para a capacitação e prática profissional dos alunos envolvidos, além de promover uma
conexão direta do IFRN com a sociedade civil na promoção de trocas de experiências.
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INTERCÂMBIO VIRTUAL NOVA CRUZ-CÓRDOBA
M. C. Lúgaro1; M. P. Martins2
1,2
IFRN - Campus Nova Cruz
ÁREA TEMÁTICA: Cultura

RESUMO

Esse trabalho tem como objetivo expor um projeto de extensão desenvolvido no IFRN,
Nova Cruz com base na disciplina Espanhol como Língua Estrangeira. Os Parâmetros
Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira orientam para um ensino de línguas onde
a comunicação linguística e intercultural contribua com a formação reflexiva dos alunos.
Com esse fim, desenvolvemos um Intercâmbio Virtual entre as cidades de Córdoba, na
Argentina, e Nova Cruz no Brasil, com alunos de Ensino Médio, ressignificando o
Facebook dentro de uma perspectiva pedagógica.Cada aluno se comunica na sua própria
língua e faz um esforço para entender a do outro em um processo colaborativo que
transcende os limites do puramente linguístico. Procuramos, também, desenvolver a
competência intercultural de nossos jovens e promover o respeito por culturas diferentes.
Ao longo de algumas semanas, os estudantes interagiram se expressando na sua língua
materna, levando adiante atividades que os motivaram a conhecer a língua e cultura do
outro país; como forma de estimular a aprendizagem linguística, algumas das tarefas
foram executadas na língua alvo. Acreditamos estar contribuindo para a formação
integral do aluno como cidadão crítico e reflexivo da sua postura perante o mundo, e
oportunizando a vivência dos conteúdos estudados em sala de aula no mundo real o que
configuram objetivos da educação formal segundo os PCNs.
Palavras-chave: Intercâmbio Virtual, Espanhol, Português.

INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como objetivo relatar o projeto de extensão intitulado
Intercâmbio Virtual Nova Cruz-Córdoba. O mesmo foi executado entre julho e
outubro do ano 2016 no IFRN, campus Nova Cruz pela professora de Espanhol como
Língua Estrangeira do campus, Maria Carolina Lúgaro Izuibejeres e com a colaboração
voluntária de 4 alunos. A aluna do 4º ano vespertino do curso de Informática, Maria da
Piedade Martins Silvano atúa como participante da pesquisa que desdobrou da extensão.
É importante lembrar que o profesor de idiomas na escola regular se ve desafiado
a buscar atividades e procedimentos metodológicos que funcionem como disparadores da
motivação e propiciem não só a aprendizagem de estruturas lingüísticas, mas também o
conhecimento cultural e a transmissão de valores que favoreçam a convivencia social, o
respeito pelo outro e pelas diferenças, a colaboração, a solidariedade.
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Com o objetivo de proporcionar aos estudantes de espanhol como língua
estrangeira uma experiência de exposição à língua estudada e contato cultural com jovens
argentinos da cidade de Córdoba, levamos adiante um projeto de extensão que consiste
em um intercâmbio mediado por um ambiente de aprendizagem virtual na rede social
Facebook.
Pretendemos que os participantes do projeto despertem para a importância de
aprender línguas estrangeiras, descobram o valor de outras culturas e da própria, quebrem
estereótipos relacionados a comportamentos de determinados povos e se posicionem
como cidadãos críticos e reflexivos seguindo as orientações dos Parâmetros Curriculares
Nacionais de Língua Estrangeira
O público alvo deste projeto foram 25 alunos de 4º ano do IFRN campus Nova
Cruz e 25 alunos externos á instituição, estudantes 3º ano de Ensino médio de duas escolas
estaduais da cidade de Nova Cruz: Escola estadual Djalma Marinho e escola Estadual
Rosa Pignataro. Os participantes foram divididos em dosi grupos: um matutino e um
vespertino. A seleção dos alunos internos envolveu uma reflexão e a escrita de uma frase
em espanhol sobre a importância de interagir com jovens de outro país; os alunos externos
participantes fora aqueles que mostraram interesse em participar. O projeto foi formado
com alunos do último ano devido a que estes já tiveram contato com a língua espanhola
nas aulas.

METODOLOGIA
O projeto foi desenvolvido em várias etapas durante as quais os participantes
deviam participar no Facebook e levar adiante atividades que estimulariam a interação
com os jovens argentinos.
Primeira etapa: 5 de julho - 12 de agosto: formação dos grupos fechados no Facebook.
Objetivo: se conhecer, enviar apresentações pessoais, fotos em grupos o individuaiss,
mostrar as escolas.
Segunda etapa: do 12 ao 26 de agosto: coletar informações sobre um estudante
argentino.. Objetivo: formular perguntas na língua alvo.
Terceira etapa: do 26 de agosto ao 09 de setembro: preparar una apresentação em
PowerPoint com os dados e fotos recolhidos na pesquisa anterior. Objetivo: interpretar a
informação recolhida e passá-la para a terceira pessoa usando o español em texto escrito.
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Quarta etapa: 09 ao 23 de setembro. Escrever um pequeño relatório sobre o aprendido
até o momento no que se refere aos aspectos lingüísticos e culturais. Objetivo: promover
a reflexão sobre a participação no projeto e o crescimento em relaçao ao conhecimento
desenvovlido.
Quinta etapa: 23 de setembro à 7 de outubro: divisão em grupos para preparar um vídeo
mostrando a maneira de viver e de se divertir dos estudantes nas suas cidades. Objetivo:
comparar os estilos de vida dos lugares para posteriormente refletir e discutir sobre as
semelhanças e diferenças entre eles.

RESULTADOS ALCANÇADOS
As contribuiçoes do projeto foram notáveis tanto do ponto de vista do
desenvolvimento lingüístico quanto dos conhecimentos socio-pragmáticos adquiridos
pelos estudantes. Através de questionários aplicados ao início e ao final do projeto,
podemos comprovar que as descobertas sobre aspectos culturais foi imensa, gerando
expectativas ainda maiores por conhecer a cidade de Córdoba e a Argentina. Em relação
aos ganhos lingüísticos, os participantes foram unánimes em reconhecer a contribuição
do projeto pna aprendizagem de gírias e expresões idiomáticas usadas pelos jovens e que
não se encontram nos livros didáticos.
Alguns alunos das escolas estaduais participantes relataram ainda a grande
melhora nas notas deles na disciplina de espanhol na escola e o desejo de continuar
estudando o idioma formalmente o que evidencia o impacto que esse projeto causou na
comunidade e que nos leva a pensar em repetí-lo e em desenvolver outros projetos que
contribuam com a sociedade novacrucense e municípios próximos.
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INCLUIR E CRESCER
P. S. Fernandes1; W. M. M. da Silva2; G. A. P. de Brito3 J. T. P. dos Santos4; A. G. de Oliveira5
1,2,3,4,5
IFRN – Campus Natal Cidade Alta
ÁREA TEMÁTICA: Cultura

RESUMO
O Projeto Incluir e Crescer é baseado nos princípios que norteiam e caracterizam um Centro de
Convivência que, diferentemente de clínica, residência, moradia protegida, abrigo, asilo ou escola
especializada é um espaço que proporciona lazer e aprendizado para os atendidos, ampliando suas
habilidades e seus conhecimentos, promovendo sua forma de pensar, seu equilíbrio, sua forma de
expressar sentimentos, com reflexos positivos na coordenação motora, cumprimento de regras,
disciplina, autonomia, autoconfiança, autoestima e independência. O Projeto atende cerca de 60
pessoas com deficiência intelectual, com idade a partir de 14 anos, que frequentam ou não escolas
de ensino regular ou outros espaços que desenvolvam atividades voltadas para seu desenvolvimento
cognitivo, emocional e sócio afetivo, favorecendo a inclusão social e seu aprendizado. O Incluir e
Crescer em como objetivo proporcionar às pessoas com deficiência, seus familiares e comunidade
geral, um espaço que ofereça atividades voltadas para desenvolver capacidades nas áreas educativa,
cognitiva, afetiva e ocupacional, além de possibilidades de participar de atividades de lazer,
fundamentadas na filosofia da inclusão social. Metodologicamente o Incluir e Crescer desenvolve
oficinas diariamente, no período da tarde, iniciando sempre com uma Roda Interativa, na qual, os
participantes trocam ideias, socializam, discutem assuntos da atualidade e são orientados sobre as
atividades que serão trabalhadas durante o dia. Na sequência são encaminhados para a primeira
oficina, em seguida pausa para o lanche e logo são encaminhados para as duas últimas oficinas,
ocorrendo um rodízio entre os participantes de forma que todos participem das oficinas oferecidas
durante o dia. A avaliação e acompanhamento do projeto, ocorre mensalmente com a reunião da
equipe executora e a coordenação além de ter reuniões com os familiares dos usuários a cada
semestre. Espera-se que o projeto tenha resultados além de socioeducativo, seja terapêutico,
contribuindo para melhorar as condições física, intelectual e emocional de seus participantes.
PALAVRAS-CHAVE: Projeto, inclusão social, Deficiência intelectual, Aprendizado, Socialização.

INTRODUÇÃO
O Projeto de Extensão Incluir e Crescer é baseado nos princípios que norteiam e caracterizam um
Centro de Convivência que, diferentemente de clínica, residência, moradia protegida, abrigo, asilo
ou escola especializada, é um espaço que proporciona – ao mesmo tempo – aprendizado e lazer para
os atendidos, ampliando seus conhecimentos e suas habilidades, promovendo seu equilíbrio, sua
forma de expressar sentimentos, de pensar, com reflexos positivos na coordenação motora,
disciplina, cumprimento de regras, autoestima, autoconfiança, autonomia e independência.
Foi elaborada a proposta de um espaço de convivência onde outras pessoas com deficiência, que
frequentam escolas regulares de ensino ou não, possam desenvolver suas atividades de vida diária,
atividades socioeducativas e atividades pedagógicas, visando o crescimento o crescimento
individual e grupal, respeitando suas especificidades, considerando suas limitações e valorizando
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suas potencialidades com vistas ao desenvolvimento de todas as suas capacidades. O Incluir e
Crescer tem como objetivo proporcionar às pessoas com deficiência, seus familiares e pessoas da
comunidade geral, um espaço que ofereça atividades voltadas para desenvolver capacidades nas
áreas educativa, afetiva, cognitiva e ocupacional, além de possibilidades de participar de atividades
de lazer, fundamentadas na filosofia da inclusão social.
A proposta de desenvolvimento do projeto Incluir e Crescer supre uma lacuna na cidade de Natal e
foi baseado na tecnologia desenvolvida pela APABB – Associação de Pais, Amigos e pessoas com
Deficiência, de funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade/Núcleo Regional do RN, haja
vista que é pioneiro no tipo de trabalho desenvolvido e comtempla uma faixa etária de pessoas com
deficiência intelectual acima dos 14 anos, a maioria já fora das escolas regulares de ensino,
limitando-se a frequentar apenas clínicas e demais entidades onde buscavam atendimentos médico e
terapêutico.

METODOLOGIA
Metodologicamente o Incluir e Crescer desenvolve oficinas diariamente, no período da tarde,
iniciando sempre com uma Roda Interativa, na qual, os participantes trocam ideias, socializam,
discutem assuntos da atualidade e são orientados sobre as atividades que serão trabalhadas durante o
dia. Na sequência são encaminhados para a primeira oficina, em seguida pausa para o lanche e logo
são encaminhados para as duas últimas oficinas, ocorrendo um rodízio entre os participantes de
forma que todos participem das oficinas oferecidas durante o dia. A avaliação e acompanhamento
do projeto, ocorre mensalmente com a reunião da equipe executora e a coordenação além de ter
reuniões com os familiares dos usuários a cada semestre.

RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Espera-se que o projeto tenha resultados além de socioeducativo, seja terapêutico, contribuindo para
melhorar as condições física, intelectual e emocional de seus participantes.
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NÚCLEO DE ARTE DO CAMPUS NATAL – CIDADE ALTA: PRIMEIRAS
IMPRESSÕES
N. C. Pessoa1; M. S. Fernandes2;
D. E. O. Santos3
e F. V. P. Silva4
1,2,3,4
IFRN – Campus Natal – Cidade Alta
ÁREA TEMÁTICA: Cultura

RESUMO
O Núcleo de Arte do Campus Natal – Cidade Alta foi criado em junho de 2016, a partir do
projeto submetido ao Edital 03/2016-PROEX/IFRN. Em seu primeiro ano de existência o
NUARTE/CAL tem como principal objetivo organizar as iniciativas culturais que são
realizadas no Campus Natal – Cidade Alta através da Coordenação de Extensão. Uma das
atividades realizadas pela equipe do NUARTE/CAL foi a aplicação de instrumento de
avaliação junto à equipe e aos beneficiários das iniciativas. Esse instrumento nos
possibilitou uma primeira análise qualitativa das oficinas e grupos artísticos a partir de
duas perspectivas: a de seus professores e a de seus alunos. A equipe do NUARTE/CAL
aplicou os questionários com seis perguntas fechadas e um espaço aberto para comentários,
sugestões, elogios e/ou críticas. Após respondidos, os questionários foram tabulados pelos
bolsistas e analisados pela equipe do NUARTE/CAL. A conclusão dessa primeira
avaliação das oficinas artísticas ofertadas no Campus Natal – Cidade Alta é bastante
positiva, tanto com relação à visão dos professores quanto à visão dos alunos.
PALAVRAS-CHAVE: Núcleo de Arte, Campus Natal – Cidade Alta, Coordenação de Extensão, oficinas artísticas.

INTRODUÇÃO
O projeto do Núcleo de Arte do Campus Natal – Cidade Alta do IFRN
(NUARTE/CAL) propõe, simultaneamente, criar um Núcleo de Arte por meio de portaria
institucional e buscar apoio financeiro para um Núcleo com atividades já instituídas. Nesse
sentido, o NUARTE/CAL não objetiva implantar, exclusivamente, ações nunca antes
realizadas, mas, para além, busca sistematizar e consolidar iniciativas que vêm se
desenvolvendo no Campus Natal – Cidade Alta desde o ano de 2010. Dessa forma, o
NUARTE/CAL abrange doze iniciativas, envolvendo projetos, grupos e formações
centrados na exploração de linguagens das artes visuais, música, teatro e dança. São eles:
(1) Interarte, projeto realizado em parceria com o Centro de Atenção Psicossocial Leste
(CAPS/Leste), ofertando oficinas de Dança Criativa, Reciclagem e Expressão Criativa e
Técnicas Artesanais – Customização e Fuxico; (2) Coral Infantil do IFRN Cidade Alta; (3)
Orquestra-Escola de Viola Sertaneja; (4) Orquestra-Escola de Rabeca; (5) Grupo Folia de
Rua Potiguar; (6) Oficinas de Iniciação à Percussão; (7) Oficinas de Ritmos Potiguares; (8)
Grupo de Teatro Confraria da Cena; (9) Oficinas de dança de salão "Vem Dançar
Comigo"; (10) Oficinas de Dança Popular, Jazz e Ballet do F3 CIA de Dança; (11)
Oficinas de danças urbanas do Grupo Action; e (12) Projeto Incluir e Crescer com oficinas
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de música, artes visuais e jogos voltadas a pessoas com deficiência, em parceria com a
Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência, de Funcionários do Banco do
Brasil (APABB).
O NUARTE/CAL em seu primeiro ano de atividades sistemáticas toma para si
parte do grande desafio da Coordenação de Extensão do Campus, que é realizar
efetivamente a aproximação do conhecimento com a realidade social. Assim, o Núcleo é
de extrema importância para a comunidade acadêmica como também é para a comunidade
externa, não somente por integrar essas duas realidades, mas por compreender que “A Arte
é educacionalmente importante porque equipa indivíduos com relevantes ferramentas para
desenhar seu mundo” (EFLAND, 2010, p. 343). Esse propósito nos orienta para que
possamos pensar, desenvolver e praticar metodologias capazes de alcançar “a formação de
pessoas culturalmente equipadas e comprometidas com a transformação de seu país”
(AKOLO, 2010, p. 155). Portanto, a Arte não é apenas um meio de entretenimento, mas
um conteúdo que devemos articular com os demais como forma de promover a
sensibilização, a capacitação, a experiência artística e a valorização da cultura local,
regional e nacional, buscamos possibilitar a construção de novas realidades.
Dessa forma, a proposta de criação do NUARTE/CAL segue três princípios
norteadores:
•

•

•

Democracia Cultural: direito e exercício da cidadania através do acesso e da
oferta a diferentes pospostas artísticas e culturais para diferentes públicos,
abandonado a ideia da unidade e homogeneidade artística e cultural da
sociedade (CUNHA, 2010, p. 12).
Diversidade Cultural: compreendida como um dos principais motores do
desenvolvimento sustentável das comunidades, povos e nações, pois cria um
mundo rico e variado que aumenta a gama de possibilidades e nutre as
capacidades e valores humanos (UNESCO, 2007, p. 1).
Transformação social: ao oferecer a experiência artística como elemento de
reconhecimento do indivíduo enquanto sujeito ativo na sociedade é possível
promover a mudança de olhar dos participantes para a sua realidade e
contribuir para a compreensão dos indivíduos como protagonistas de suas
próprias vidas (CUNHA, 2010).

Em resumo, o objetivo do NUARTE/CAL é desenvolver, sistematizar e consolidar
ações artísticas, envolvendo estudantes, servidores, atores e instituições das comunidades
circunvizinhas em atividades de produção e fruição cultural, formação artística, cultural,
cidadã e crítica em prol da democracia, diversidade cultural e transformação social.
Para alcançar seu objetivo o NUARTE/CAL possui quatro metas divididas em suas
respectivas atividades:
•
•
•

Aperfeiçoar os 12 planos referentes aos projetos, grupos e formações iniciais e
continuadas do NUARTE/CAL.
Implementar as atividades dos 12 projetos, grupos e formações iniciais e
continuadas do NUARTE/CAL.
Aperfeiçoar o processo de acompanhamento, avaliação e gestão acadêmica,
administrativa e cultural dos 12 projetos, grupos e formações iniciais e
continuadas do NUARTE/CAL.

IV SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | II SECITEX

3111

•

Aperfeiçoar o processo de difusão dos resultados dos 12 projetos, grupos e
formações iniciais e continuadas do NUARTE/CAL.

Nesta apresentação, abordaremos uma das atividades realizadas pela equipe do
NUARTE/CAL nos seus primeiros meses de trabalho, que se refere ao processo de
acompanhamento e avaliação das iniciativas, descrito na terceira meta do projeto. Essa
atividade foi a aplicação de instrumento de avaliação junto à equipe e aos beneficiários das
iniciativas. Esse instrumento nos possibilitou uma primeira análise qualitativa das oficinas
e grupos artísticos a partir de duas perspectivas: a de seus professores e a de seus alunos.
METODOLOGIA
A equipe do NUARTE/CAL elaborou dois modelos similares de questionário com
seis perguntas fechadas e um espaço aberto para comentários, sugestões, elogios e/ou
críticas, sendo um direcionado para os professores das oficinas artísticas e outro para os
beneficiários dessas oficinas. Os questionários foram aplicados pelos bolsistas do Núcleo
antes e/ou depois das atividades acontecerem, aproveitando o momento que os grupos se
encontravam reunidos. Após respondidos, os questionários foram tabulados pelos bolsistas
e serão analisados pela equipe do NUARTE/CAL. Após termos uma análise qualitativa das
respostas, apresentaremos os resultados para todos os envolvidos no NUARTE/CAL: os
professores e beneficiários das oficinas, os professores do Campus Natal – Cidade Alta,
que orientam as oficinas artísticas, a equipe da Coordenação de Extensão que apóia todas
as atividades do Núcleo e o gestores do Campus.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Embora as respostas obtidas pelos questionários já estejam, quase que
integralmente tabulados, essa atividade ainda não foi concluída. Após a tabulação, faremos
a análise dos dados. Portanto, traremos os resultados dos questionários de avaliação no
momentos da apresentação deste trabalho. Ainda que não tenhamos concluído essa fase, a
partir de um olhar inicial para os primeiros gráficos prontos, podemos afirmar que a
avaliação das oficinas artísticas ofertadas no Campus Natal – Cidade Alta vem se
mostrando bastante positiva, tanto com relação à visão dos professores quanto à visão dos
alunos.
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PROJETO INTERARTE
P. S. Fernandes1; J. T. O. Santos2 e G. A. P. Brito3; J. T. P. dos Santos4; M. G. P. A. Aragão5
1,2,3
IFRN – Campus Natal Cidade Alta
ÁREA TEMÁTICA: Cultura

RESUMO
O Projeto Interarte é um projeto que trata de possibilitar à pessoa com transtornos mentais, seus
familiares e a comunidade do entorno do IFRN- Campus Cidade Alta, experiências pedagógicas
inclusivas, inseridas no contexto das atividades criativas e reflexivas, utilizando-se, para isso,
técnicas de reciclagem de resíduos e de aproveitamento, de forma criativa, rentável e utilitária, no
intuito de possibilitar uma melhor qualidade de vida desses sujeitos. Além, de ser um meio de renda
e despoluição do ambiente e, além disso, uma forma de possibilitar uma experiência de cidadania
concreta capaz de mudar o mundo. O Interarte pretende atender no máximo 25 pessoas com
transtornos mentais, bem como seus familiares e comunidade do entorno do IFRN- Campus Cidade
Alta. O projeto é desenvolvido no ateliê de Artes do IFRN- Campus Cidade Alta nas segundas e
terças feiras, na qual são realizadas oficinas de reciclagem de papel e de outros materiais que podem
ser reciclados e reutilizados, mostrando a técnica e ensinando a importância da reciclagem para o
planeta que vivemos. A avaliação e acompanhamento do projeto são de forma permanente e com a
realização de reuniões com a representante da Secretaria Municipal de Saúde, com os familiares e
comunidade atendidas pelo projeto. Ao longo do desenvolvimento do projeto serão disponibilizados
espaços para a discursão com o público atendido para possíveis reformulações da execução do
projeto.
PALAVRAS-CHAVE: Projeto, Interarte, Transtorno mental, Reciclagem, Ambiente.

INTRODUÇÃO
O Projeto Interarte é um projeto que trata de possibilitar à pessoa com transtornos mentais, seus
familiares e a comunidade do entorno do IFRN- Campus Cidade Alta, experiências pedagógicas
inclusivas, inseridas no contexto das atividades criativas e reflexivas, utilizando-se, para isso,
técnicas de reciclagem de resíduos e de aproveitamento, de forma criativa, rentável e utilitária, no
intuito de possibilitar uma melhor qualidade de vida desses sujeitos. Além, de ser um meio de renda
e despoluição do ambiente e, além disso, uma forma de possibilitar uma experiência de cidadania
concreta capaz de mudar o mundo. O Interarte pretende atender no máximo 25 pessoas com
transtornos mentais, bem como seus familiares e comunidade do entorno do IFRN- Campus Cidade
Alta. O Projeto Interarte tem o objetivo desenvolver atividades de aproveitamento e reciclagem de
resíduos, de forma criativa, utilitária e rentável, junto à pessoas com transtornos mentais (usuários
dos serviços de Saúde Mental - CAPS/SMS), bem como seus familiares e a comunidade do entorno
do IFRN - CAL, no intuito de possibilitar uma melhor qualidade de vida desses sujeitos, além de ser
um meio de renda e despoluição do ambiente. O projeto é desenvolvido no ateliê de Artes do IFRNCampus Cidade Alta nas segundas e terças feiras, na qual são realizadas oficinas de reciclagem de
papel e de outros materiais que podem ser reciclados e reutilizados, mostrando a técnica e
ensinando a importância da reciclagem para o planeta que vivemos. O trabalho com pessoas com
transtorno mental é algo instigante, pois transformar a vida dessas pessoas e incluí-las
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verdadeiramente na sociedade, por meio de atividades que possam ao mesmo tempo ajudar a
preservar o meio ambiente, é sempre prazeroso e nos torna mais humanos.
A questão da reciclagem é complexa e permeia todas as instâncias da vida, especialmente os
ambientes educacionais, no sentido de conscientizar a população sobre a necessidade de perfeito
equilíbrio homem-planeta.
Esse projeto possibilita qualificar os participantes, favorecendo a inclusão da arte na vida, na
convivência deles consigo mesmo, com o outro e com o meio ambiente. Oportuniza uma
modalidade diferenciada de educação e arte, pra formação, ocupação e trabalho. Possibilita uma
mudança de hábito para uma percepção holística do universo.
Assim, vislumbra-se a possibilidade da autonomia dos sujeitos, tanto de criação artística, quanto de
trabalho, ensino e pesquisa, para que se promova ressocialização e a construção de novos meios e
formas de diálogo entre indivíduos e instâncias socioeducativas.
A avaliação e acompanhamento do projeto são de forma permanente e com a realização de reuniões
com a representante da Secretaria Municipal de Saúde, com os familiares e comunidade atendidas
pelo projeto. Ao longo do desenvolvimento do projeto serão disponibilizados espaços para a
discursão com o público atendido para possíveis reformulações da execução do projeto.

METODOLOGIA
O Projeto Interarte pretende atender no máximo 25 pessoas com transtorno mental, bem como seus
familiares e pessoas do entorno do IFRN-CAL, que podem ou não, por algum motivo, frequentar
escolas de ensino regular ou outros espaços que ofereçam atividades voltadas para seu
desenvolvimento cognitivo, sócio afetivo e emocional, favorecendo seu aprendizado e sua inclusão
social e também no mundo laboral. O projeto será desenvolvido nas segundas e terças-feiras, no
período de 07 meses e deverá ocorrer oficinas de reciclagem de papel, além de outros materiais
reutilizáveis, mostrando técnicas e ensinando a importância da reciclagem para o planeta em que
vivemos. Será utilizado o espaço do ateliê de Artes do IFRN - Natal - Cidade Alta.

RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
O Projeto Interarte tem como meta o atendimento de 25 participantes, podendo ser: pessoas com
transtorno mental, seus familiares e pessoas da comunidade do entorno do IFRN-CAL, que desejem
participar do projeto de inclusão e reciclagem, podendo ser estendido esse número de atendimentos,
com faixa-etária na idade adulta. Trata-se de um projeto inclusivo e, portanto, não se limita a
designações de gêneros e classes, sendo atendidas prioritariamente as pessoas em situação de risco
ou vulnerabilidade social. Ao longo do desenvolvimento do projeto serão disponibilizados espaços
para a discussão com o público atendido para possíveis reformulações da execução do projeto.
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AGROCIRCO: AGROECOLOGIA E ARTE CIRCENSE NA
EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA ESCOLA PÚBLICA

MELO, Y. Y. S.1; MEDEIROS, J. L.
B.2
1,2

IFRN – Campus Ipanguaçu

ÁREA TEMÁTICA: Cultura

RESUMO
O presente projeto tem como objetivo levar os conhecimentos e as práticas
agroecológicas que foram adquiridos no IFRN - Campus Ipanguaçu a um grupo de alunos
da Comunidade Pedrinhas, na cidade de Ipanguaçu/RN. Esses conhecimentos serão
compartilhados por meio da arte circense, cujo foco neste projeto, está centralizado em
buscar despertar os alunos para práticas agroecológicas sustentáveis e de preservação
ambiental. A comunidade de Pedrinhas, a 6 km do IFRN Ipanguaçu, se encontra na região
do Vale do Açu. O projeto visa repassar esses ensinamentos para um grupo de alunos do
quarto e quinto ano do ensino fundamental – Anos Iniciais da Escola Municipal Francisco
Soares da Costa. As ações incluem palestras, oficinas e aulas práticas com as crianças e os
docentes. Desenvolveremos cada uma das etapas deste projeto junto à comunidade,
respeitando suas possibilidades e disponibilidades. Com proposta de criação de uma horta
com as crianças e a realização de um espetáculo circense. Por fim, apresentaremos os
resultados do projeto para a comunidade de Pedrinhas, bem como para alunos e servidores
do IFRN, de forma que o conhecimento agroecológico seja expandido e a cultura circense
resgatada. Esperamos que o conjunto dessas ações contribua para um ambiente mais
sustentável e que a vida das pessoas da comunidade ganhe melhorias.
PALAVRAS-CHAVE: Agroecologia, arte-circense, conhecimentos.

INTRODUÇÃO

É de conhecimento geral a importância de se ter uma boa alimentação, em conjunto
com o beneficio que se tem com a movimentação que seu corpo produz em uma atividade
física. Visando isso, observamos a importância de repassar os ensinamentos de uma
agricultura agroecologia - vertente agronômica que engloba técnicas ecológicas de cultivo
com sustentabilidade social – levando em conta suas vertentes, para que tenham a
IV SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | II SECITEX
11

IV SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | II SECITEX

3115

possibilidade de fazer uso dessa prática na área escolar, em associação com a comunidade.
Uma das grandes vantagens de se fazer essa prática esta no fato dos vegetais serem mais
nutritivos e saudáveis de não conter resíduos químicos tóxicos e contribuir para melhorar a
qualidade do solo, água e do ar. Tendo em vista seus benefícios, vimos que um solo rico
em nutrientes, significa ter vegetais saudáveis e de qualidade. Temos o objetivo de realizar
a construção de uma horta na escola da comunidade, bem como realizar uma apresentação
circense com os alunos, difundir os conhecimentos adquiridos no Campus Ipanguaçu com
relação à agroecologia e resgatar o espírito da cultura circense no meio infanto-juvenil.
METODOLOGIA

O projeto será desenvolvido com dois encontros por mês na comunidade escolhida
durante sete meses, num total de quatorze encontros. Estes encontros serão feitos por meio
de apresentações teatrais humorísticas, oficinas circenses, educação agroecológica, oficinas
práticas e planejamento para o espetáculo final, que será a culminância de todo o trabalho
realizado naquela comunidade.
1º encontro: Faremos uma reunião com os docentes da escola escolhida para expor
as metas e faremos o planejamento do projeto, tratando de horários, número de encontros,
as pessoas com quem contaremos, entre outros. Apresentaremos nossos objetivos e
expectativas. 2º encontro: Apresentaremos o projeto para os docentes da escola bem como
para os alunos e seus pais por meio de palestras, encenações, e brincadeiras (sem esquecerse da responsabilidade). 3º encontro: Faremos uma palestra sobre educação alimentar, e os
benefícios de uma boa alimentação. Faremos uma análise de como as crianças se
alimentam com uma entrevista grupal dinâmica. Por meio de brincadeiras as crianças irão
aprender a se alimentar de forma mais saudável. Mostraremos um vídeo sobre os
transgênicos e depois faremos uma apresentação teatral. 4º encontro: Teremos o momento
de encontro com a cultura do circo, e os benefícios para a saúde, o bem estar e o trabalho
em grupo. As crianças aprenderão a se alongar antes, durante, e após qualquer tipo de
exercício. Trabalharão o reflexo e habilidade motora por meio do malabarismo. 5º
encontro: Palestra de como fazer uma pequena horta orgânica e uma composteira na
escola. Identificar e preparar a melhor área. 6º Encontro: Mutirão com todos os
participantes e voluntários do projeto. 7º encontro: Atividade recreativa com os alunos com
os quais serão feitas oficinas de equilíbrio em pernas de pau , além de exercícios
acrobáticos. 8º encontro: Fazer o controle de umidade do composto, e o controle de ervas
daninhas na horta, e discutir técnicas de biofertilizante.9º encontro: Manejo da composteira
e da horta, oficina de malabares e desenvoltura teatral. 10º encontro: Ensaio da
apresentação circense. 11º encontro: Palestra sobre os benefícios que a horta caseira tem, e
uma dinâmica com os alunos e docentes. 12º encontro: Encontro com docentes e alunos
sobre o que eles aprenderam com esse projeto, conhecer suas opiniões, críticas e sugestões
depois desse trabalho. 13º encontro: Dia da apresentação teatral, e uma confraternização
entre todos que lá vão estar. 14º encontro: Encontro com todos os voluntários, para
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verificar se os objetivos foram alcançados, e confraternização com todos do projeto.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS

Espera-se que os alunos que participaram espalhem os conhecimentos adquiridos
para sua família e amigos. Vivam os princípios adquiridos nessa experiência, para ter uma
vida mais saudável, pois os ensinamentos que foram aplicados são de fácil manejo,
justamente para que continuem a vivenciar essas práticas, não só da agricultura
agroecologia, mas também da arte circense, que tem o intuito de melhorar o
condicionamento físico de modo geral, ajudam a desenvolver a consciência corporal,
aumentam a força, auxiliam na definição dos músculos, otimizam o equilíbrio e a postura,
além de minimizarem o estresse. Esse trabalho ajudará eles no seu desenvolvimento
escolar e melhoria da sua saúde, tenho em vista essas práticas. Alguns desses resultados já
conseguimos observar, por exemplo, uma melhora na interação das crianças participantes,
tais como, maior concentração na realização de atividades escolares e do projeto;
diminuição de comportamentos agressivos (xingamentos, bullying, brincadeiras agressivas
etc); crianças com dificuldades de relacionamento devido a timidez, já interagem de forma
expontânea.

Oficinas de Malabarismo e Perna de pau

Crianças atentas às orientações
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ARTE ALEM DOS MUROS: A EXPERIENCIA DO NÚCLEO DE ARTES DO
IFRN- CAMPUS MOSSORÓ COM A COMUNIDADE EXTERNA.
K. T.M. Rosa1;V. Y. L. Soares2; M. L. S. Lopes3 e E. R. Souza4
1,2,3 e 4
IFRN – Campus Mossoró;
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

RESUMO
O Núcleo de Artes do IFRN-Campus Mossoró é um projeto de extensão que iniciou-se a partir das
ações do Grupo de Teatro Andaluz e agora foi ampliado e consolidado por meio do edital n°
03/2016 da pró-reitoria de extensão, englobando outras linguagens artísticas.. O grupo decidiu
coletivamente iniciar investigações na linguagem circense, em dança e música, de onde surgiu a
ideia das parcerias, trocas de experiências e outras atividades formativas com profissionais internos
e externos ao campus. Inicialmente o Grêmio Estudantil Valdemar dos Pássaros, propôs uma
parceria, tendo como projeto os “Intervalos Culturais”, onde traríamos artistas de diversas
linguagens como teatro, musica e dança para se apresentarem nos intervalos das aulas dos turnos
matutino, vespertino e noturno. No começo as apresentações eram de bandas e grupos de dança dos
quatro cursos que compõem o campus Mossoró, e ate mesmo algumas intervenções do Grupo
Andaluz de Teatro. Logo após um período resolvemos chamar artistas locais, o primeiro convidado
foi o mestre-coqueiro Farofa e a turma que compõe a roda de coco, em seguida foram sendo
chamados outros grupos e artistas locais.

PALAVRAS-CHAVE: IFRN, Núcleo, Comunidade, projeto.

INTRODUÇÃO
Cada fase é planejada e avaliada, pensando na comunidade interna e externa. Com proposito de
trazer para a comunidade externa um conhecimento que todos nós como cidadãos precisamos ter,
sobre eventos do nosso cotidiano, o preconceito, incentivando a leitura dos alunos e até mesmo dos
servidores e todos os que compoem a parte interna. Tem-se em vista que, promovendo eventos,
como palestas, mostras culturais, festivais dentre outros. Queremos ter como foco os familiares dos
alunos, pretendendo mostrar um pouco da realidade que os jovens passam e vão passar no cotidiano
e construir com eles um campus melhor e dinâmico entre a comunidade externa.
METODOLOGIA
Visando aproveitar o máximo possível do projeto, o Nuarte tem o objetivo de utilizar as diversas
formas de arte para alcançar o publico da instituição, e a comunidade externa. Nosso foco é levar o
conhecimento étnico, racial, cidadão, através da arte. Usando como ferramentas de trabalho,
intervenções, saraus, e eventos que despertem a curiosidade e o interesse das pessoas. O principio
metodológico norteador é a elaboração de um projeto para cada atividade a ser desenvolvida,
destinando-a a coordenação de um dos membros discentes do núcleo, sob a orientação de um (a)
professor (a). Um dos objetivos a garantia da continuidade de suas atividades e repasses do
conhecimento adquirido. Inclui-se no projeto o trabalho por etapas como a, seleção de equipes
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multidisciplinares para a organização do núcleo, construção de um cronograma de estudos e debates
em gestão cultural, elaboração de relatórios no SUAP, e dentre diversas outras etapas importantes e
que contribuem para o crescimento do Nuarte/MO.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Temos como resultados esperados, chamar a atenção do publico interno e externo para as atividades
do Nuarte, visando trazer o entrosamento da comunidade com nosso trabalho, publicar artigos,
participação de congressos voltados à integração entre arte e educação. Os nossos resultados
alcançados, fazer relatórios finais e parciais; a publicação de registros textuais, fotográficos,
audiovisuais, portfólios em redes sócias. Sites institucionais e sites da comunidade acadêmica. A
interação com os artistas locais, em parcerias nos eventos promovidos pelo Nuarte, buscando fazer
sempre uma ligação interna e externa ao campus. Mantendo sempre em execução as propostas de
atividades do calendário letivo.
1.1Eventos Permanentes
Os eventos permanentes do IFRN/MO acontecem mensalmente e semestralmente. Esses eventos
são trabalhados de diversas formas, e planejados por todas as pessoas que compõem o núcleo. Há a
Cultura de Quinta, Artista em Foco e o Festival de Artes.
1.1.2 Cultura de Quinta
Cultura de Quinta acontece uma vez ao mês, nas quintas-feiras,onde há os intervalos culturais, que
são apresentações espalhadas pelo instituto. Pelo Cinedebate, que é promovido uma vez ao mês no
auditório com temas escolhidos e debates com convidados que tem alguma ligação com o tema.
Foram criados pelo Andaluz, com o intuito de promover pequenas encenações e apresentações do
Grupo. Continuou sendo executado pelo Nuarte, que aprimorou e vem aprimorando cada vez mais,
trazendo diversos artistas locais e apresentações dos próprios alunos dos quatro cursos do
IFRN/MO. Muitas destas apresentações são promovidas em parceria com o Grupo Andaluz de
Teatro e o Grêmio Estudantil Valdemar dos Pássaros. Artista de grande influencia na cultura da
cidade já participaram da Cultura de Quinta, como o mestre-coqueiro Farofa, o Grupo Cia Gesto de
Dança, Freedom, Diocecena, Grupo de Dança Clezia Barreto, Cia Nilson Torres e dentre vários
outros artistas.
1.1.3 Artista Em Foco
O Artista em Foco mensalmente, nas segundas quartas-feiras de cada mês, com o intuito de trazer
os artistas para que o público tenha um contato mais direto com o artista, saber um pouco mais de
como o trabalho deles são executados, como fizeram para chegar ate onde estão e como isso foi
fundamental na formação social, e educacional deles.
1.1.3 Festival de Artes
O Festival de Artes é um evento que ocorre semestralmente, durante quatro dias são realizadas
Oficinas de teatro, audiovisuais, dança, desenhos e etc. Há exposições de fotografias e desenhos
feitas pelos próprios alunos, técnico-administrativos, discentes, servidores... Conta também com
apresentações de peças designadas pelos professores de algumas disciplinas. O primeiro Festival de
Artes foi promovido pelo Grupo de Teatro Andaluz, e o segundo será executado pelo Nuarte/MO,
nos dias 04-08 de Outubro no IFRN/MO.
1.2Eventos Pontuais
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Alguns dos eventos que ocorrem no campus são pontuais, de acordo com datas comemorativas,
como o dia da dança, dia da poesia e várias outras. Alguns dos eventos que foram feitos, A
Caravana de Escritores Potiguares, Semana Arco-Íris, dentre outras.
1.2.2Caravana dos Escritores
A Caravana dos Escritores foi um grande evento feito com alguns escritores potiguares, que se
dispusera para participar da caravana, trazendo alguns livros para doarem para o instituto e falando
um pouco de suas obras em uma mesa redonda. O evento também contou com uma decoração por
partes dos alunos, colocando cartazes com algumas poesias autorias e outras de autores conhecidos
e desconhecidos.
1.2.3 Semana Arco Íris
A Semana Arco Íris foi um evento voltado para o publico em geral, sobre os LGBT, com o intuito
de quebrar alguns preconceitos dentro do campus e até mesmo se estendendo aos limites do
instituto, contamos com a participação do IFRN/CNAT para o encerramento com uma
festaeletrônica. O evento contou com alguns representantes do movimento LGBT, uma família de
gays compareceu para contar um pouco de como era a vida deles, como eles lidavam com o
preconceito. Logo após o encerramento do evento, fizemos um relatório de como o evento foi
executado, vimos pós e contras e adquirimos experiência para próximos eventos deste porte.
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POLITEAMA
H. M. C. Ferreira1; C. M. B. Melo2; M. J. S. Rocha3; J. J. O. S. Maia4; R. S. Mateus5
1,2,3,4,5
IFRN – Campus Santa Cruz
ÁREA TEMÁTICA: Cultura.

RESUMO
O Politeama é um projeto de extensão desenvolvido no IFRN/Campus Santa Cruz que visa
fomentar o desenvolvimento cultural no campus e na região do Trairi através de ações que
reverenciam a biblioteca escolar como um centro de pesquisa e ação cultural, ou seja,
como um ambiente estimulador de atividades do processo de ensino aprendizagem e um
espaço democrático de atividades de discussões em grupo, pesquisas, saraus, exposições,
concursos e apresentações culturais proporcionando aos seus usuários os mais
diversificados tipos de informação, entretenimento e cultura. O Politeama promove o
conhecimento sobre a herança cultural, o apreço pelas artes e pelas realizações e inovações
científicas, o cuidado com o meio ambiente, além de facilitar o desenvolvimento da
capacidade de utilizar a informação, com base na igualdade de acesso para todos. O projeto
utiliza metodologias diversificadas, tais como: ação cultural; pesquisas; oficinas de
produção textual; saraus literários; documentários, encontros com os autores e artistas
regionais e apresentações culturais. A cada ação do projeto são valorizados e incentivados
o trabalho voluntário e a participação da comunidade, em especial, daqueles que se
encontram em vulnerabilidade social ou que sejam portadores de necessidades específicas
(cegos e/ou surdos). Criando, pois, espaços e oportunidades nos quais essas pessoas
possam mostrar seu trabalho artístico e discutir os gargalos existentes para que a inclusão
possa, de fato, ser efetivada.

PALAVRAS-CHAVE: Ação cultural, Biblioteca Pública, Desenvolvimento Cultural, Inclusão social, Linguagem
poética.

INTRODUÇÃO
Por meio do fomento à leitura, ao diálogo intercultural, ao apoio às ações de
desenvolvimento sócio cultural e ambiental, o projeto Politeama visa fomentar o
desenvolvimento cultural no campus e na região do Trairi através de ações que
reverenciam a biblioteca escolar como um centro de pesquisa e ação cultural, ou seja,
como um ambiente estimulador de atividades do processo de ensino aprendizagem e um
espaço democrático de atividades de discussões em grupo, pesquisas, saraus, exposições,
concursos e apresentações culturais proporcionando aos seus usuários os mais
diversificados tipos de informação, entretenimento e cultura.
O projeto resgata e respeita as mais diversas manifestações culturais da região do
Trairi através da utilização do acervo e estrutura física da Biblioteca Monsenhor Raimundo
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Gomes Barbosa e valendo-se de ferramentas pedagógicas alternativas que envolvam a
Cidadania, Meio Ambiente, Arte, Literatura, Música e Cultura.
O Politeama promove o conhecimento sobre a herança cultural, o apreço pelas artes
e pelas realizações e inovações científicas, o cuidado com o meio ambiente, além de
facilitar o desenvolvimento da capacidade de utilizar a informação, com base na igualdade
de acesso para todos, sem distinção de idade, raça, sexo, religião, nacionalidade, língua ou
condição social.
As ações do Projeto Politeama reverenciam a biblioteca escolar como um centro de
pesquisa e ação cultural, ou seja, como um ambiente estimulador de atividades do processo
de ensino aprendizagem e um espaço democrático de atividades de discussões em grupo,
pesquisas, saraus, exposições, concursos e apresentações culturais proporcionando aos seus
usuários os mais diversificados tipos de informação e entretenimento.
O Projeto Politeama parte do conceito preconizado pelo Manifesto da
UNESCO/IFLA, de 1994, sobre as Bibliotecas Públicas no qual a
“Liberdade, prosperidade e desenvolvimento da sociedade e dos
indivíduos são valores humanos fundamentais. Eles serão alcançados
somente através da capacidade de cidadãos, bem informados, para
exercerem seus direitos democráticos e terem papel ativo na sociedade
[...] A biblioteca pública, porta de entrada para o conhecimento,
proporciona condições básicas para a aprendizagem permanente,
autonomia de decisão e desenvolvimento cultural dos indivíduos e grupos
sociais”.

Nesta perspectiva o Projeto se constitui em uma iniciativa de socialização e
promoção da Gestão do Conhecimento no Campus Santa Cruz que de acordo com a teoria
clássica envolve aspectos como: a geração, o armazenamento, o compartilhamento e a
aplicação de conhecimentos (DAVENPORT e PRUSAK, 1998; NONAKA e TAKEUCHI,
1997; e TERRA, 2001).
As ações do Projeto Politeama incentivam, pois, o diálogo e a discussão através de
uma relação recíproca entre os pares, do compromisso cidadão e do conhecimento de
mundo e responsabilidade com as próximas gerações. Afinal, “ninguém educa ninguém,
ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo”
(FREIRE, 1987, p. 68).
O Politeama tem como público alvo os alunos do IFRN/Campus Santa Cruz, os
artistas da região do Trairi, principalmente, àqueles que se encontram em vulnerabilidade
social ou que sejam portadores de necessidades específicas (cegos, surdos, entre outros).
Criando, pois, espaços e oportunidades nos quais essas pessoas possam mostrar seu
trabalho artístico e discutir os gargalos existentes para que a inclusão possa, de fato, ser
efetivada.
METODOLOGIA
Segundo Milanesi (2002, p.95) a “ação cultural é a denominação que se aplica a
diferentes tipos de atividades associada à biblioteca. De um modo geral giram em torno de
práticas ligadas às artes: música, teatro, literatura, ópera.”, ou seja, são atividades
desenvolvidas em outros espaços voltados para arte e entretenimento, podendo ser
trabalhados de forma amadora ou profissional.
O autor ainda acrescenta que para cada atividade cultural desenvolvida na
biblioteca é fundamental que se historie todos os registros disponíveis sobre o tema da
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ação: livro, fotos, vídeos, endereços na internet, gravações sonoras. Visto que, é sobre o já
conhecido que são construídas as atividades (MILANESI, 2002, p.96).
Consoante essas definições, para realização do projeto Politeama foram utilizadas
metodologias diversificadas, tais como: pesquisas; oficinas de produção textual; saraus
literários; análise e discussões de obras da Literatura Brasileira, documentários, filmes e
músicas; exposições de obras de arte; encontros com os autores e artistas regionais;
produção audiovisual e apresentações culturais.
A cada ação do projeto são valorizados e incentivados o trabalho voluntário e a
participação da comunidade, em especial, das minorias em vulnerabilidade social com o
objetivo de promover a inclusão e a acessibilidade aos recursos educacionais do IFRN Campus Santa Cruz.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
É importante salientar que o projeto Politeama tem por característica principal a
diversificação das suas ações e multiplicidade de suas atividades. Cada ação se
compromete a exibir e trabalhar com atividades e temas variados numa perspectiva multi e
interdisciplinar valorizando, em primeiro plano, a cultura e suas manifestações locais e
regionais, bem como, seus autores, artistas e promotores. Como um pequeno almanaque, o
Politeama religa saberes, pessoas e diferentes linguagens reafirmando seu compromisso
com a sociedade no que tange, principalmente, a inclusão social através das manifestações
culturais.
No primeiro momento, esperou-se com o Politeama fomentar o desenvolvimento
cultural no campus e na região do Trairi através de ações que reverenciavam a biblioteca
escolar como um centro de pesquisa e ação cultural promovendo, por sua vez, a geração e
o compartilhamento do conhecimento entre os participantes e voluntários do projeto.
Além de alcançarmos esse objetivo, o projeto promoveu a religação dos saberes
através das suas ações, como por exemplo: o “Politeama em versos, notas e prosa” (ou
seja, um encontro com autores potiguares), o “Palco Politeama” (um espaço para
apresentações culturais), as Salas de Poesia, Prosa e Cinema (ou seja, oficinas de produção
e discussão da literatura brasileira e de geopolítica), o Cardápio Literário (resultado da
pesquisa e seleção de obras, textos, músicas e poesias nacionais expostos, literalmente, em
formato de cardápio), o “Politeama Sons & Vida” (grupo musical formado por alunos e
servidores voluntários do projeto).
Através do “Palco Politeama”, diversas apresentações culturais foram promovidas
entre as quais contamos com a presença de um artista e instrumentista deficiente visual
(cego), além da presença de várias pessoas com deficiência auditiva (surdos) que puderam
“ouvir” música por meio da sua tradução para Libras (Língua Brasileira de Sinais).
O projeto, também, participou da Expotec (2014), Secitex (2015) e do Connepi
Cultural (2015) revelando talentos e extrapolando os muros do IFRN/Campus Santa Cruz
com apresentações culturais para estudantes de todos os níveis das escolas municipais,
estaduais e particulares da região Trairi e Norte-Nordeste.
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RELATO DE EXPERIÊNCIAS DO NÚCLEO DE ARTE

Lauane Caroline de Oliveira; Jonas Morais Sobrinho e
Juliane Karla de Oliveira Ataíde.
IFRN Campus avançado Parelhas

Área temática: Cultura
RESUMO
Este trabalho apresenta-se como um breve relato de experiências, a partir da
aplicação de um projeto de extensão e com a finalidade de compreender as próprias ações de
alguns dos integrantes do mesmo, desenvolvido através das ações comunicativas entre a
comunidade da cidade de Parelhas, RN e a comunidade do IFRN. Ainda que o projeto de
extensão não esteja concluído, percebe-se de suma importância mostrar, desde a visão do
aluno voluntário, os eventos realizados e por finalizar que permitem ativar uma relação entre
as artes e a comunidade. A poesia, a música, a dança e o cinema constituem-se como
elementos catalizadores de amplos sentimentos da comunidade. A arte como linguagem
permite embelezar e contextualizar a formação técnica almejada, reconsiderando os
protagonistas comunitários a partir de seus mais caros anseios. Foca-se, assim, na valorização
de toda atividade artística como formadora dos princípios éticos e humanos, dentro de uma
comunidade rica em valores estéticos, mas carente de vias de expressão mais amplas que
facilitem a construção de um diálogo entre o grupo escolar e a sociedade organizada.
PALAVRAS CHAVE: Artes; Cultura popular; Comunidade

INTRODUÇÃO
O trabalho aqui apresentado é um breve relato sobre a realização de um projeto de
extensão do campus avançado Parelhas que procura, através da cultura e das artes, fomentar
o diálogo dos estudantes do IFRN Parelhas com a própria coletividade da cidade de Parelhas
/ RN. Para isso, o Núcleo de Arte (Nuarte) propõe associar ações sobre a cultura escolar em
comunhão com a comunidade em geral e outras escolas, oferecendo, assim, oportunidades de
conhecimento e relacionamento de novos artistas e grupos artísticos existentes na região.
Tendo em vista que cidades do interior têm uma lógica urbanização inferior às
cidades maiores, como capitais, há poucos espaços e locais voltados para a diversão, interação
e lazer de crianças e adolescentes, e que também uma pesquisa realizada pelo país inteiro diz
que 7,3% dos adolescentes já tiveram alguma experiência de uso de drogas (IBGE, 2012)
Frente a isto, o projeto visa um maior aproveitamento do tempo desse público jovem em
atividades que lhes permitam se afastar dos perigos que os condicionam.
Este projeto auxilia na divulgação e valorização de talentos presentes na própria
instituição e nas localidades próximas, ampliando e valorizando seus participantes através dos
eventos promovidos pela equipe do Nuarte Parelhas. Entre os participantes que apresentam
seus trabalhos encontram-se grupos de dança do próprio instituto, contadores de histórias,
cordelistas, cantores, músicos, compositores e poetas. Além destas ações, contamos com uma
iniciativa voltada para a construção de uma cultura de apreciação de produções audiovisuais,
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chamada Cine clube, que têm como função promover atividades artístico-culturais e de lazer,
ampliando a participação e acesso dos jovens a estes bens culturais.
As atividades do projeto ainda estão em andamento e desenvolvem, também,
atividades de leitura e oficinas de literatura, compreendendo que o conhecimento está em
todos os lugares e momentos, precisando organizá-lo e manifestá-lo de todas as maneiras
possíveis.

METODOLOGIA
Durante os 3 meses do início do projeto, já foram desenvolvidas diferentes
atividades. Iniciaram-se com as reuniões organizativas onde podemos dar opiniões e sugestões
a respeito do que podemos e devemos fazer. O cine clube chamado “Flor de Mandacaru” tem
reproduzido 3 filmes, organizados em diferentes horários e locais, permitindo duas sessões,
quando apresentado dentro do IFRN, a primeira pela manhã, e a segunda realizada à tarde. Já
foi reproduzido um filme em uma outro lugar aberto ao público, no ginásio da escola Dr.
Mauro Medeiros (CAIC), e que foi muito bem acolhido pela população. Por isso, pretende-se
realizar mais amostras públicas como esta ocorrida, prezando a objetividade que o Nuarte traz,
saindo das quatro paredes do instituto. Entre elas, encontra-se uma projeção de cinema não
comercial que será desenvolvida na rua, no Ponto de Cultura da cidade de Parelhas.
A comissão do projeto é organizado de forma compartilhada, cada integrante, seja
bolsista ou voluntário cumpre uma carga-horária e dividem-se as atividades a serem
confeccionadas, onde todas as quintas-feiras são realizadas reuniões e são abordados a escolha
do filme, o local apropriado, as funções de cada integrante, incluindo a elaboração dos
convites e lista de presenças para a próxima sessão, o conteúdo a ser estudado durante a
semana, conteúdo este que pode ser, desde a biografia de algum diretor renomado ou estudar
conteúdos que tragam maior conhecimento sobre o cinema. Além de se debater o que já foi
produzido e o que deve ser aprimorado.
Outra atividade muito prazerosa tem sido o desenvolvimento de encontros musicais
e poéticos, verdadeiros saraus musicais, nos que puderam ser apreciados os talentos de vários
alunos e professores do próprio instituto e de outras escolas, incluindo pais de alunos do IFRN.
Dos mesmos conservamos fotos e vídeos, que além de servir como elemento de registro de
nossas atividades, permite futuras produções comemorativas na instituição.
O ponto de leitura, está intimamente relacionado com a atividade acima contada, será
um espaço de intercâmbio de experiências, histórias, poemas e músicas. Estará elaborado com
elementos recicláveis, constituindo um verdadeiro local de empréstimo e troca de revistas,
livros e desenhos. Como elemento estrutural da ação se utilizarão duas geladeiras que farão
de guarda livros para o intercâmbio, uma no IFRN Parelhas e outra na casa da cultura.
RESULTADOS
Como já citado anteriormente, os artistas locais não possuem a valorização que
deveriam, e com isso sentem-se desestimulados a sair à procura de um público para serem
apresentados. Pensando nisto, o projeto tem promovido as diferentes manifestações, incluindo
os saraus, trabalho esse, desenvolvido juntamente com outras ações de outros professores do
instituto, favorecendo esses propósitos. Esse evento acontece em todo encerramento de
bimestre, sempre abordando uma temática. O favorecimento dos artistas locais surge a partir
do momento em que o projeto os convida para eles exporem seus poemas, cordéis,
apresentações com violões, músicas de própria autoria, aos quais temos acrescentado a
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participação de escolas convidadas, pais e outros professores, em uma verdadeira comunidade
artística organizada.
A partir do realizado é que os participantes vemos a possibilidade de realizar outras
ações em outros projetos que continuem a proposta do Nuarte, entre elas podemos nomear:
pintar a grafite uma parte dos muros escolares, muro esse, doado pela direção do campus,
dando saída a nosso sentir, porque: “A arte expressa o sentimento da alma que não pode ser
expresso em palavras”.
É esperado que com a ajuda do Nuarte, novos e antigos artistas possam ser
descobertos, convocados e ainda mais valorizados, porque com a estrutura do projeto o artista
tem maiores recursos a sua disponibilidade. Almejamos também ter, além de fornecer
entretenimento e cultura, a chance de conhecer novas pessoas, inovar, envolvendo a arte como
ferramenta de educação.
Desejamos também que o projeto não pare por aqui, que a cada ano ele possa se
aperfeiçoar e trazer cada vez mais cultura as pessoas, pois já dizia Albert Camus: Sem a
cultura, e a liberdade relativa que ela pressupõe, a sociedade, por mais perfeita que seja, não
passa de uma selva. É por isso que toda a criação autêntica é um dom para o futuro.
Compreendemos que em toda via a arte é importantíssima pelo fato de expressar o
sentimento da alma que não pode ser expresso em palavras. Viu-se a necessidade de estender
as atividades da escola na comunidade, por isso, o projeto Nuarte, que tem como principal
funcionalidade o reconhecimento e o aprimoramento de culturas já existentes em nosso local,
nos permite ampliar nossos conhecimentos. A arte diz o indizível; exprime o inexprimível,
traduz o intraduzível (Leonardo Da Vinci).
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NÚCLEO DE ARTES CAMPUS NOVA CRUZ E OFICINAS DE BATERIA
E. L. da Silva 1; A. F. A. de Albuquerque2
1e2
IFRN – Campus Nova Cruz
ÁREA TEMÁTICA: Cultura

RESUMO
O Núcleo de Arte (NUARTE) do IFRN campus Nova Cruz vem através da música distribuindo
conhecimentos para os jovens de Nova Cruz e cidades vizinhas, mostrando-lhes a importância da
música sociedade. O projeto tem o objetivo envolver os jovens em seu tempo vago a aprender mais
sobre a música, no projeto são ministrados cursos de teoria musical e de instrumentos específicos,
onde o aluno pode escolher o instrumento de sua afinidade. Contando com uma equipe de bolsistas e
voluntários sendo coordenados pelo Professor Arthur Fabiano de Albuquerque, a iniciativa vem
crescendo exponencialmente, mostrando que a comunidade próxima abraçou bem essa oportunidade.
Palavras chave: projeto, música, jovens, oficinas e instrumentos.

INTRODUÇÃO
O NUARTE – NOVA CRUZ atua com oficinas de teoria musical, teclado, técnica vocal, além
de contar com a colaboração de alguns docentes e alunos, ministrando oficinas de violão popular,
bateria, flauta doce e violino. Dessa forma, enquanto educadores devemos estimular, provocar e
contribuir no desenvolvimento autônomo dos alunos (Freire, 1994).
Tem como objetivo integrar o desenvolvimento da Arte no Campus Nova Cruz com a
comunidade, oferecendo a oportunidade de desenvolver maiores aprendizados. A proposta é trabalhar
a interação e a aproximação da arte enquanto prática significativa. A arte é pertencente aos contextos
e é contribuinte das relações desenvolvidas e as significações atribuídas dos seus sujeitos para o
fortalecimento do próprio contexto cultural que ela pertence (Queiroz, 2005).

METODOLOGIA
A metodologia seguida não fugiu do padrão, primeiramente a apresentação do instrumento e
conhecimento da função de cada uma de suas peças ou partes, seguido por uma introdução teórica no
qual foram apresentados conceitos básicos importantes para o aprendizado e desenvolvimento correto
no mesmo, e por fim, muita prática transformando todos os conhecimentos teóricos em música. A
cada aula um novo conhecimento, todos eles diversificados e coesos, de forma que possibilitasse um
conhecimento cumulativo para aulas seguintes, facilitando assim a aprendizagem e o
desenvolvimento tanto da parte teórica quanto da parte prática.
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Todas as aulas ministradas foram cuidadosamente elaboradas para que de nenhuma maneira
dificultasse a absorção por parte dos alunos, começando por onde é considerado o conhecimento base
do instrumento, no caso da bateria os rudimentos são o primeiro passo, após o ensinamento dos
rudimentos e todas as suas variações foi introduzido outra parte muito importante, o tempo/compasso,
isso ainda na parte teórica onde mostramos também alguns ritmos básicos como Pop e Rock. Já na
prática, começamos a fazer com que a teoria fizesse mais sentido, os rudimentos e os ritmos foram
enfim distribuídos por entre as peças da bateria, assim como outros conteúdos que foram adicionados
ao decorrer das aulas, bem como a postura e as mais diversas maneiras de tocar o instrumento. Os
alunos tinham acesso a bateria e faziam uso disso em determinados horários para poderem praticar e
desenvolver os conhecimentos adquirido em aula.

RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
O objetivo de passar para os alunos os conhecimentos básicos sobre o instrumento foi
alcançado, e foi notório o desenvolvimento de cada um deles, onde ao final do primeiro módulo,
ritmos como Pop e Rock, variações e passagens entre esses ritmos eram executados com facilidade,
aprenderam também a manusear uma ferramenta bastante importante em uma bateria que é o Hi-Hat
(Chimbal), assim também como os demais pratos. Nesse primeiro módulo também trabalhamos com
tempos e contratempos, algumas viradas simples baseadas em rudimentos, compasso e outros ritmos
além dos citados anteriormente, como por exemplo o ritmo de forró e o vaneirão, onde pudemos com
muita prática executar esses ritmos de bastante repercussão principalmente em nossa área geográfica.
Tivemos aulas regulares devido ao compromisso dos monitores e alunos, e isso foi um ponto
chave para o aprendizado adquirido. Ter a oportunidade de passar meu pouco conhecimento para
outras pessoas foi maravilhoso, já tinha feito isso outras vezes, mas de maneira espontânea. Foi uma
experiência de bastante aprendizado para minha pessoa, uma oportunidade na verdade, e tenho certeza
absoluta que foi muito proveitoso para os alunos também.

Cordas e Bateria
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NUARTE OKOTÔ: ESPIRAL DE MEMORIAS NO CANTAR E NO DANÇAR
L.R. LIMEIRA1; J.L.B.MEDEIROS2; J.M.COSTA3; M. J. P. ANJOS4; F. I. P. XAVIER5
1,2,3,4,5
IFRN – Campus Ipanguaçú
ÁREA TEMÁTICA: Cultura e Educação

RESUMO
Este projeto tem como objetivo a criação de um Núcleo de Arte na instituição IFRN Ipanguaçu
(NUARTE - IP) que engaja motivações em ofertar aos alunos do campus Ipanguaçu, moradores
quilombolas de Picadas e às crianças que frequentam o CRAS da cidade de Ipanguaçu, experiências
que contribuam com a formação artística, cultural, cidadã e crítica. O projeto procura difundir a
arte e a cultura mediante várias ações envolvendo as linguagens da dança, do teatro e da música,
como também experiências formativas em forma de palestras, festivais, encontros com artistas
locais e regionais. É inerente neste projeto ações conjuntas que impulsionem a valorização estética
e simbólica da cultura local e regional. Nesse sentido, as intencionalidades das professoras de Artes
e Educação Física desta instituição se projetam em prol da construção de um espaço de discussão,
práticas e aprendizagens que contemplem a compreensão do corpo como sendo histórico, cultural
e simbólico, valorizando nos sujeitos a experiência com o processo de identidade cultural. As
atividades artísticas do Nuarte/IP iniciaram em junho e as aulas propriamente ditas iniciaram em
agosto de 2016. Entre estas atividades destacamos o Canto Coral e a construção de performances
de corpo e expressão envolvendo as Artes Visuais, a Dança e o Teatro.
PALAVRAS-CHAVE: Nuarte, Arte, Coral, Corpo, Expressão

INTRODUÇÃO
O Projeto de Extensão, NUARTE OKOTÔ: ESPIRAL DE MEMÓRIAS NO CANTAR
E DANÇAR, tem o objetivo de promover a criação, implantação e execução do Núcleo de Artes do
IFRN Ipanguaçu (NUARTE-IP). Através do NUARTE procuramos ofertar aos alunos do campus
Ipanguaçu, crianças da escola municipal que se situa na comunidade de remanescentes de
quilombo de Picadas (localidade próxima ao campus Ipanguaçu) e às crianças que frequentam o
CRAS da cidade de Ipanguaçu, experiências que contribuam com a formação artística, cultural,
cidadã e crítica.
A importância da implantação deste projeto na instituição do IFRN, se justifica por si só nas novas
perspectivas educacionais que de maneira geral, apontam cada vez mais para a construção de um ser
humano pleno, múltiplo, paradoxal em suas maneiras de agir e existir, sugerem que os sujeitos
possam viver experiências que contribuam com a formação artística, cultural cidadã e
crítica, apontam para as atividades que promovam a Diversidade e a Pluralidade Cultural,
consubstanciando experiências estéticas que atendam por exemplo, a lei nº.10.639 do Ministério da
Educação que atua no sentido de fazer com que as etnias rechaçadas sejam valorizadas no sistema
formal de ensino brasileiro, incluindo no currículo a obrigatoriedade da temática da Cultura Afrobrasileira e Indígena. Sob essas perspectivas, percebemos ainda uma carência de ações que favoreçam
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o rompimento de tais demandas tanto nas manifestações populares expressas na comunidade extra
campus, como nas atividades desenvolvidas pelo próprio campus.
Para fundamentar este projeto, partimos da premissa de que, pesquisar, investigar e construir saberes
com e sobre o sujeito, perpassam necessariamente forças que participam de um processo de
constituição de subjetividades, em que os corpos de formas distintas, inscrevem marcas pelo
envolvimento com a cultura e a sociedade na qual estão inseridos (BOAL, 2008; MAUSS,
2003). Reiteramos essa perspectiva com Soares (2001) ao dizer que “os corpos são educados por toda
realidade que os circunda, por todas as coisas com as quais convivem, pelas relações que se
estabelecem em espaços definidos e delimitados por atos de conhecimento” (SOARES, 2001, p.110).
Então pensamos que as atividades projetadas para o Núcleo de Artes do campus Ipanguaçu
(NUARTE- IP) se posicionam numa dimensão que abrange perspectivas teóricas e vivenciais que
desmistificam o corpo, o movimento e suas manifestações estéticas e simbólicas, investindo assim
nas investigações de espaços e tempos da cultura do Vale do Assu, especicamente neste advento de
implementação, na comunidade de Picadas. A realização de práticas de expressões musicais, teatrais
e dançantes se projetam então para um abraço com os afro-decendentes dessa região e desse abraço
o desfrute de saberes sensíveis e significações culturais que darão sustentação as criações e
visibilidades nos ateliês, nas atividades e eventos. Assim, fomentamos a ampliação das possibilidades
artísticas para além das experiências com a música que já se faz vibrante em nossa instituição.
Realçar a arte através dos pensamentos destes autores é favorecer aos sujeitos envovolvidos com as
atividades do NUARTE-IP uma nova forma de encarar o mundo. Neste sentido, engajamos forças
para que as atividades com a música, com a dança e o teatro, se configurem nessa perspectiva de
fazer-se se imbuir de espaços e tempos outros, para fazer emergir a criação e a produção artística, o
que coaduna com o que Merleau-Ponty (2006) acredita e enaltece em suas obras, a arte
como resultantes de uma experiência do homem (seu corpo) internalizado no mundo. Nas palavras
de Merleau-Ponty (2006, p.74), "a arte é essa experiência da identidade do sujeito e do objeto. Não
se sabe mais o que é fato e o que é ideia: tudo se liga numa produção".
Aliado a isso, acreditamos que as atividades desenvolvidas a partir das linguagens artísticas, podem
ser exploradas, vividas e produzidas com base em diferentes motivações e identificações em especial
a de enaltecer a construção das identidades etnico-raciais nas relações criadas entre os sujeitos que
fazem parte do projeto. Assim, consideramos que a partir desse lugar cultural afro-descedente, este
entre-lugar, poderemos forjar maneiras de fazer vibrar nossas identidades que não deve
ser constituída apenas a partir de uma referência de afirmação, auto-estima, mas como um
instrumento de organização e mobilização estético-política.
METODOLOGIA
O Projeto se configura na realização de vários blocos de atividades. O primeiro com os estudos dos
textos que dão embasamento para os fazeres dos professores, bolsistas e voluntários. O segundo se
formaliza com o planejamento e execução dos 3 Ateliês: o "Atelier de Música" (Coral), que
compreendem as atividades do Coral Vale Vocalis que estarão sob a orientação da professora Luciana
Real. O grupo Coral Vale Vocalis cultiva vozes no campus com 35 integrantes, entre alunos do
campus e moradores das comunidades externa. Foi criado em 2013.2, pelo professor Gueidson Pessoa
de Lima, e está sendo orientado pela professora Luciana Real Limeira há cerca de um ano. Sua
principal atividade é a música vocal e divulgação da prática de canto coral para o campus e
comunidade externa. Desde sua criação o coral vem se apresentando em encontros locais (Ipanguaçu
e região) e em encontros nacionais (ENCONAT que acontece em Natal), com um repertório diverso
e educativo. Além do Vale Vocalis no campus, o “Atelier de Música” se estende ao Cras de Ipanguaçu
onde é desenvolvido, desde agosto de 2016, coral com crianças de 7 a 12 anos. O "Ateliê Corpo e
Expressão", com alunos do IFRN e alunos da escola Municipal da Comunidade Quilombola de
Picadas. Este está sob a orientação das professoras Juliana Moreira da Costa e Jacicleide Medeiros,
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respectivamente atuantes na área de Educação Física e de Artes Visuais. O terceiro bloco de
atividades está previsto para o planejamento e realização dos dois eventos, a saber: O "I Festival
Artístico Cultural do NUARTE-IP" e "I Festival Artístico Cultural de Picadas". Os envolvidos são os
convidados da comunidade de Picadas, como também os alunos e servidores do campus que se
fizeram interessados em vivenciar os Ateliês de "Música" e de "Corpo e Expressão".
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Esperamos com o projeto, estreitar laços com a comunidade remanescente de Quilombo em Picadas
no sentido de valorizar e conceder visibilidade aos bens simbólicos e culturais que desabrocham deste
lugar. Através dos Ateliês, esperamos que os beneficiados possam, na experiência com a música, com
os jogos teatrais e as danças, possam valorizar com mais fervor a cultura, a negritude, a natureza, a
arte. Possam também valorizar os saberes do corpo nas animações que fazem de suas memórias e
histórias, assim esperamos que se reconheçam também enquanto seres culturais. Possam na ocasião
tomar gosto pelo trabalho de criação coletiva, pela produção de cultura, gosto pelo o que é de sua
natureza e cultura.
Vale ressaltar que o projeto ainda esté em andamento, pois as ateliês tiveram início efetivamente no
início de agosto. Embora a comunidade de Picadas ser muito engajada e disposta a participação no
projeto contamos com muitas dificuldades de comunicação e de transporte. As ateliês tem acontecido,
porém com uma intensidade e velocidade diferente da que estávamos esperando. Houve também
neste período o remanejamento da coordenadora e uma das idealizadoras do projeto, mudança essa
que também precisou de adaptações, porém não inviabilizou a continuidade do projeto.
A disseminação dos resultados será realizada basicamente por três ações: Publicação: (capítulo de)
livro, ou artigo em revista e/ou, periódicos especializados, a participação da coordenadora ou membro
da equipe executora do projeto, em eventos de nível institucional, regional e/ou nacional, com
apresentação de trabalhos referente ao projeto e apresentações artísticas dos grupos formados pelo
NUART IP em eventos científicos e culturais internos e/ou externos ao Campus Ipanguaçu.
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NUARTE: A INTEGRAÇÃO DA ARTE NO COTIDIANO ESCOLAR
P. H. F. Martins; M. A. T. Cavalcanti; A. H. O. Marques; A. A. L. Neto; N. X. Bezerra;
M. L. L.Marques; N. A. Lopes; J. F. R. Barbosa
IFRN - CAMPUS CANGUARETAMA
ÁREA TEMÁTICA:Cultura

RESUMO
A arte, em sua essência, transparece as mais diversificadas formas de expressões e
conceitos. Com esta pretensão, o Núcleo de Arte do Campus Canguaretama (NUARTE) foi
moldado, a fim, principalmente, de estabelecer uma conexão mais eficaz entre os alunos do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte com as
inúmeras maneiras do fazer artístico. Embora ainda seja um espaço novo, o NUARTE já se
mostra consolidado, o que pode ser evidenciado a partir de projetos já executados, bem
como, dos projetos futuros a serem postos em prática. Mas, afinal, o que é o NUARTE?
NUARTE pode ser apenas um núcleo de atividades de extensão, mas pode ser também
espaço que poderá render frutos vindouros e a descoberta de novos artistas. Os métodos
utilizados para a fomentação do núcleo são de caráter contínuo, estabelecidos por meio da
troca de informações entre alunos, professores e comunidade externa. Através desse
feedback, é possível conseguir resultados louváveis, tendo em vista que a arte é essencial
para o desenvolvimento da sensibilidade de um indivíduo, fazendo com que ele possa filtrar
elementos distintos e assimilá-los com um embasamento crítico. Seja na literatura, na música
ou no design, a palavra-chave que permeia o núcleo é a conexão, ou seja, a conexão para
ligar os eixos artísticos e, por fim, conseguir quebrar o paradigma de que a arte é algo
intangível da realidade, concebendo-a, ao contrário, como um elo capaz de se comunicar
com o mundo.
PALAVRAS-CHAVE: arte; NUARTE; Canguaretama; sensibilidade.

INTRODUÇÃO
A criação do Núcleo de Arte (NUARTE) do IFRN Campus Canguaretama nasceu
com o intuito de contribuir para a formação artística, cultural, cidadã e crítica de estudantes
que integram a educação profissional e tecnológica e promover atividades que proporcionem
contribuições substanciais à comunidade local. As atividades do NUARTE se iniciaram no
dia 23 de maio de 2016 sob o propósito de ser um projeto de extensão para interligar
culturalmente esses alunos, bem como para atribuir funções e encaminhar a produção de
eventos artísticos no Campus.
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O NUARTE é composto por professores de Arte, Língua Portuguesa, Filosofia e dois
técnicos administrativos (psicóloga e coordenador de TI), além de discentes bolsistas e
voluntários. A principal meta do núcleo é estabilizar o seu espaço e deixar sua marca no
Campus Canguaretama, usando de intervenções para agregar o conhecimento com a prática.
Tendo em vista que o IFRN Canguaretama é considerado o Campus da Diversidade, a
criação do NUARTE é uma ação importante, já que irá promover, discutir e ampliar as ações
artístico-culturais no espaço escolar. Ou seja, no ano vigente, será possível ter construções
significativas, como a estruturação dos espaços físicos (ateliê, sala da coordenação e galeria),
exposição em artes visuais, formação de grupos e apresentações musicais, realização de
eventos, oficinas, entre outras ações.
É imprescindível que haja um diálogo entre os envolvidos no projeto; para tanto, o
envolvimento dos alunos e da comunidade externa é indispensável, visto que eles serão os
impulsionadores do NUARTE. Esse público diferenciado será fundamental no que diz
respeito à formulação de ideias, tendo em vista que a participação de todos será o
combustível para a ampliação da sensibilidade crítica.

METODOLOGIA
A execução das atividades do núcleo está ocorrendo de maneira constante, através da
atribuição de funções e culminância de projetos. Existem diversas maneiras de atrair o
público para o NUARTE; dentre as ações já concluídas, destacam-se eventos que
comoveram o público externo e interno do Campus Canguaretama. “Retratos e memórias do
agreste potiguar", por exemplo, foi uma exposição que evidenciou a vida e as obras do
fotógrafo potiguar Abílio Alves, grande amante da fotografia, que retrata, em suas imagens,
uma diversidade de pessoas, vivências e lugares. Ainda sob responsabilidade do núcleo,
houve o “I Encontro com o Artista”, no qual foi possível consagrar uma gama ilustre do
forró nordestino, com a obra do sanfoneiro potiguar Edinho Sanfoneiro. O evento mais
recente do NUARTE foi a exposição “Cidade do Interior”, uma intervenção proposta pelos
alunos de Informática do Campus e amadurecida pelo núcleo, com mais de 400 visitantes.
Nela, foi possível conectar os espectadores para perceberem a existência das novas
tecnologias no cotidiano da vida interiorana.
Por fim, de agosto a dezembro deste ano também está em vigor o projeto de extensão
Mil Coisas na Retina: o cinema na formação docente, cujo objetivo é aproximar os
licenciandos da linguagem cinematográfica e dotá-los de instrumentos capazes de pensar a
realidade a partir de uma inteligência visual.

RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
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Todos os eventos realizados pelo NUARTE atingiram satisfatoriamente os objetivos
traçados inicialmente, visto que este projeto de extensão ainda é recente no Campus. Desde
que os espaços como o ateliê foram ocupados, houve uma perspectiva motivadora, sendo
importante destacar que, até então, esses espaços eram inexplorados. As duas atividades
apontadas, tanto a dos eventos quanto a da ocupação dos espaços, são resultados da
colaboração em conjunto e participação da comunidade, tendo em vista que ela se evidenciou
instigada em embarcar no projeto e trabalhar coletivamente. Os eventos tiveram grande
impacto para o público escolar, uma vez que, por meio da transmissão de novos conceitos e
aparatos culturais, foi possível quebrar paradigmas e romper barreiras através da arte.
IMAGENS

Figura 1. Cartaz da exposição “Abílio
Alves: Retratos e memórias do agreste
potiguar”
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Figura 3. Exposição Abílio Alves: retratos e memórias do agreste potiguar,
exibição de vídeo.

Figura 4. Alunos do Curso Técnico Integrado em Informática fazem
mediaçãocultural na exposição “Cidade do Interior”. Agosto de 2016.
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O NÚCLEO DE ARTES COMO ESPAÇO DE CRIAÇÃO, PRÁTICA E RESISTÊNCIA EM DANÇA: O
CAMPUS JOÃO CÂMARA COMO EXPERIÊNCIA.
R. B. B. Monteiro, F.A.S. Santos e R. M. Araujo
Instituto Federal do Rio Grande do Norte – Campus João Câmara
rummenigge.medeiros@ifrn.edu.br

RESUMO
O presente trabalho objetiva relatar de maneira
sintética as vivências, experiências, o papel e a
relevância da criação do Núcleo de Arte no
Campus João Câmara. Nesse recorte são
abordadas as atividades relacionadas à Dança
como linguagem artística e as questões que

envolvem a inclusão dessa modalidade, no
âmbito escolar: os tabus existentes, a ausência
dos espaços físicos institucionais e a
necessidade de discussão para além das aulas
de educação física.

PALAVRAS-CHAVE: Núcleo de Arte, Dança, IFRN, Corporeidades, João Câmara.

ABSTRACT
The present paper objective to relate in a succinct
way the experiences, role and relevance of the
creation of the art center in the campus João
Câmara, in this article are approached the activities
related to de dance as artistic language and

questions that’s involves the inclusion of this
modality in the school context: the taboos founded,
the lack of physical institutional space and the
necessity of discussion for beyond of the gym class.

KEY-WORDS: The art’s Center, Dance, IFRN, Corporeality, João Câmara
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O NUCLEO DE ARTES COMO ESPAÇO DE CRIAÇÃO, PRÁTICA E RESISTÊNCIA EM DANÇA: O
CAMPUS JOÃO CÂMARA COMO EXPERIÊNCIA.
INTRODUÇÃO
Os institutos Federais, assim como parte das escolas públicas de ensino médio tendem a
“oferecer” a dança como sendo parte específica de um conteúdo da disciplina de Educação Física
que leva em consideração e evidencia: as qualidades do movimento expressivo como, por
exemplo, leve/pesado forte/fraco, rápidos/lentos, fluidos/interrompidos, intensidade, duração,
direção, o oferecimento de algumas técnicas de execução e uso de movimentos; a capacidade de
improvisar e construir coreografias, e, por fim, a adoção de atitudes que valorizem e investiguem
as manifestações expressivas provenientes do coletivo e da cultura, contribuindo assim, para a
formação do cidadão. Mas a dança antes de ser uma modalidade ou um conjunto de movimentos
ritmados e cadenciados, é expressão artística e consequentemente linguagem. Possui um conjunto
de códigos, elementos e pensamentos que transcendem a mera operacionalidade ou fim social. A
dança não como ferramenta para algo, mas a dança como linguagem artística e pensamento
estético.
A perspectiva do edital 03/2016 – PROEX/IFRN leva em consideração a criação de um
Núcleo de Arte em cada campus do IFRN, onde esse núcleo seja um espaço institucional que
aborda, abriga e fomenta as múltiplas e diferentes linguagens artísticas existentes no campus. Um
núcleo destinado unicamente as práticas e as atividades artísticas, além daquelas já contempladas
pela disciplina de Arte no ensino regular. Na realidade do campus João Câmara, as disciplinas de
Arte I, II e III não contemplam ou abordam de maneira prática o ensino da dança, o que de certa
maneira é uma perda para o alunado, que tenta compensar a falta desse “componente curricular”
na disciplina de educação física ou por meio de projetos de extensão. Geralmente, os projetos de
extensão que oferecem dança, fazem a proposta numa abordagem voltada para a dança de salão
ou para uma perspectiva coreográfica aos moldes americanos. Um outro fator secundário, mas
que torna difícil a sistematização da dança para todos os corpos é a questão do gênero.
Existe uma resistência por parte do alunado e um preconceito bastante demarcado em
relação a quem pode dançar. Atribui-se a dança uma questão sexista de gênero, onde os homens
ditos heterossexuais não dançam. Apenas as meninas estão “aptas” socialmente a desfrutarem da
disciplina de dança. Nessa lógica ultrapassada de atribuição e polaridades dos gêneros, aos
“homens” resta apenas a dança de salão. A sociedade brasileira vem mudado em relação aos seus
costumes e tradições, muitos deles dizem respeito aos papeis sociais exercidos por homens e
mulheres e sua relação com a dança. Um país de múltiplos ritmos, sons e variantes musicais não
sustenta determinados tipos de pensamentos dicotômicos em relação a dança e os corpos. A dança
é livre, como o movimento da vida. Não se pode impedir a vida da mesma maneira que não se
pode criar amarras para a dança. Há corpos que só encontram suas expressões, suas comunicações
e sua existência no mundo por meio do movimento e da ação.
Geralmente na disciplina de educação física essa discussão não é possível sobre a dança. O
tempo é curto, o conteúdo é restrito e funcional, não há liberdades para o pensar, fruir, produzir
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e criar em dança. Algo que o Núcleo de Arte João Câmara vem tornar possível aos estudantes do
campus.
Nesse espaço do NUARTE com os encontros realizados no auditório é que são desenvolvidas
as discussões, ensaios e experimentações coreográficas partindo inicialmente do diálogo com um
repertório musical variado, distinto e selecionado pelos que ali se reúnem e querem dançar. Esse
referencial musical pode ser tanto os trechos da música clássica quanto a música Pop coreana.
Nesse espaço recém-inaugurado não é o ideal para uma sala de dança com piso de madeira, linóleo
espelhos ou barras, mas é um espaço itinerante e movediço que ora se move em direção ao chão
carpetado do auditório e ora se desloca para o espaço aberto ao público do centro de convivência.
De qualquer modo, é um espaço histórico de resistência, principalmente se levarmos em
consideração o histórico dos Institutos Federais no estado e a necessidade da prática de atividades
expressivas, coreográficas e de estímulo a criação artística do alunado do IFRN Campus João
Câmara, balizada pela ausência ou desconhecimento da produção artística da própria região e os
seus entornos. Tornou-se necessária e legítima a implantação de um Núcleo de Arte que ofereça à
comunidade (interna e externa) um repertório de obras coreográficas e que sejam apresentadas
regularmente nas instalações físicas do prédio do campus.
Sendo assim, a criação em dança numa perspectiva artística, enquanto linguagem e estética
ofertada como um procedimento educativo realizado em ambiente escolar, se devidamente
articulada, tem como funções principais: despertar o gosto pelo fazer artístico; exercitar a
produção e a criação em dança; propiciar a leitura e o pensar coreográfico de maneira crítica e
analítica. A dança como uma atividade desmistificada e desnuda das questões sexistas e de gênero.
O dançar sem tabus possibilita a socialização e melhora a aprendizagem de conteúdos propostos
pela escola, além de pôr em exercício a relação indivíduo-sociedade fazendo com que o aluno
repense suas atitudes, modificando dessa maneira a sua realidade e o seu entorno.
MATERIAIS E MÉTODOS
Antes da oficialização da criação do Núcleo de Arte do campus João Câmara em junho deste
corrente ano, já aconteciam as atividades de extensão relacionadas a prática e a produção em
dança, mas numa perspectiva do lazer e da qualidade de vida. Com a criação do NUARTE, a
disponibilidade e a flexibilização dos espaços para a criação e experimentação em dança, foi
permitido a montagem de uma coreografia que entrou para o repertório de eventos do campus, a
formação de um grupo com 10 componentes misto e que se articula para criar um espetáculo
autoral e de criação coletiva. São realizadas oficinas e encontros semanais ministradas por um dos
componentes do grupo. Já foi ofertada uma oficina ao público da terceira idade, no mês de junho.
E agora o grupo encontra-se em fase de criação e construção de repertório.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Montar uma coreografia, coreografar ou criar partituras físicas não é um processo de imitação,
onde se aprende com os vídeos disponíveis nos canais do youtube ou se reproduzindo coreografias
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de outros dançarinos. A dança enquanto linguagem é criação, vivência, experiência, fisicalidade,
discurso autoral e projeto estético. Visa-se a priorização de um amplo processo criativo na composição
de coreografias, tendo em mente também os diferentes objetivos trabalhados pela dança como expressão
artística e linguagem corporal.
Em nossas experiências iniciais estão as oficinas de dança ministradas a grupos da terceira idade onde a
aplicação da dança não somente oferece a atividade física para os idosos, mas também o estudo e
entendimento do movimento; coreografia do momento inicial até sua aplicação à um grupo e apresentação
da mesma, dando importância a todo o processo artístico do início ao fim. No primeiro momento nos
reunimos com os idosos e apresentamos as coreografias que seriam trabalhadas, esta atividade não só
gerou a pratica física mas também abriu espaço para as interações dos grupos presentes, no começo alguns
se mantinham distantes dos demais participantes, mas procurou-se enfatizar ao longo do processo que não
é a busca pela execução perfeita de coreografias que se pretende, mas a expressão pessoal de cada
indivíduo presente seja ela qual for, logo, todos os membros presentes gradativamente estavam e foram se
inserindo nas atividades. Ao fim do primeiro momento trabalhamos a montagem de uma coreografia a ser
apresentadas por eles e criadas por eles com a supervisão dos bolsistas, obtendo um êxito acima do
esperado na atividade em questão; desta maneira ao fim deste primeiro processo chega-se à conclusão de
que a dança não se restringe a idade, corpo ou forma, a expressão é algo inerente ao homem e que qualquer
um é capaz de fazer da maneira que desejar e se sentir à vontade.
Vale salientar que trabalhar coreografia com qualquer que seja o grupo no sentido de dança como arte e
não somente atividade física, tem como um dos objetivos dar a liberdade de criação e expressão ao
indivíduo, suas interações em grupo ou seu desenvolvimento individual. Não tratando apenas de
coreografias finalizadas prontas para serem repassadas, mas visando o progresso pessoal no criar e
expressar de cada pessoa que deseja participar do projeto, não limitando a dança somente ao âmbito de
atividade física, mas também a utilizando como linguagem que comunica ideias, historias, impressões
pessoais e afins.
O processo de seleção dos alunos para a célula de dança foi feito por meio de oficinas e sondagens que
abriram um espaço para a apresentação das habilidades dos candidatos e interessados na criação de um
grupo de estudos práticos em dança, sendo então após isso determinado horários e locais de ensaios. Após
as primeiras reuniões em junho chegou-se a necessidade de criar uma montagem coreográfica e
compositiva onde o tema foi bastante discutido entre os bolsistas e professor, sendo então definido
inicialmente como “As diferentes relações humanas” tratando dos relacionamentos na sociedade
contemporânea, abrindo amplo espaço para as discussões de gênero e sexualidade.
Construiu-se e constrói ainda uma coreografia que objetiva contar uma narrativa dos afetos e se posicionar
sobre um assunto especifico; as relações humanas. Dividindo e experienciando a temática em diferentes
momentos decidimos trabalhar primeiramente as interações afetivas entre os indivíduos do mesmo gênero,
o grande desafio nesse estágio era abrir discussão e reflexão sobre as questões de gênero por meio da arte,
passar para a audiência presente uma determinada ideia a ser refletida, debatida e conscientizada.

IV SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | II SECITEX

3140

Ao fim da criação e aplicação das coreografias apresentamos em diferentes momentos as temáticas
determinadas. O objetivo era não somente mostrar uma sequência coreografada, mas também fazer a
plateia refletir sobre assuntos como: relações homoafetivas; abusivas; saudáveis ou não saudáveis ao ser
humano. Não tratamos de restringir a arte da dança apenas a apresentação mas também fora aberto o
espaço para trabalhar as habilidades de cada participante dentro do grupo, dando a estes uma voz e
expressão artística a ser ouvida pelos demais membros presentes nos ensaios, a pratica do improviso,
desenvolvimento e criação individual fora trabalhada com cada um dos participantes, tendo desta maneira
como objetivo a produção e aperfeiçoamento das criações e composições artísticas, expandindo os limites
destes alunos além do que poderia ser visto dentro dos ensaios.

BREVE HISTÓRICO IMAGÉTICO DAS ATIVIDADES EM DANÇA

Figura 1 – oficina de dança com a terceira idade

Figura 2 – oficina de dança com a terceira idade
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Figura 3 – oficina de dança com a terceira idade

Figura 4 – composição coreográfica: “Afetos”
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Figura 5- composição coreográfica: “Afetos” em temporada.

CONCLUSÃO
A dança na escola é antes de tudo um caminho possível de aprendizagem, e em nossa
instituição se apresenta como um meio de resistência e uma possibilidade de ativismo expressivo.
Com a implantação do Núcleo de Arte no IFRN Campus João Câmara (NUARTE), é perceptível a
capacidade do alunado de desenvolver, refletir e apreciar práticas e criações artísticas, mostrando
assim, o comprometimento, o envolvimento, a responsabilidade, e uma melhor relação indivíduosociedade adquiridos com as práticas e vivências corporais.
Como se pode perceber, a dança na perspectiva de linguagem artística implantada na
escola não possui o dever e nem a ambição de formar bailarinos, mas sim, consiste em possibilitar
vivências, experiências e apreciação dos códigos da linguagem artística e o seu modo de produção
e capacidade de ampliar as potências corpóreas. A dança possibilita ao aluno exercer e articular
sua cidadania, individualidade, coletividade e inscrever-se enquanto agente social transformador
e problematizador das realidades que nos encerra.
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CINEDEBATE: CULTURA E ARTE CINEMATOGRÁFICA BUSCANDO
CONSTRUIR CONHECIMENTOS PARA ALÉM DOS MUROS DO IFRN
CAMPUS MOSSORÓ
M. B. L. da Silva 1; E. R. Sousa2 e M. L. S. Lopes3
IFRN – Campus Mossoró
ÁREA TEMÁTICA: Cultura

RESUMO

Cinedebate é um projeto de extensão desenvolvido com intuito de refletir sobre diversas temáticas
voltadas para a atual sociedade, englobando meio ambiente, política, ética, tecnologia, cultura e
gênero, por meio de sessões de filmes, vídeos, curtas e documentários. Buscamos integrar a
comunidade acadêmica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Campus Mossoró,
bem como estimular o acesso e a participação da população de Mossoró e adjacências aos debates e
temas discutidos no referido instituto. Temos como objetivo, estimular o debate e a construção de
conhecimento interdisciplinar usando o meio cinematográfico, buscando a formação de plateia, daí
o uso tanto de filmes clássicos, como temas infantis ou de grande repercussão midiática, desde que
seja ponto de partida para um debate e referido a temática escolhida. Portanto, pode-se também
expandir ações relacionadas a diversas áreas (cultura, arte, saúde etc.) que são desenvolvidas com
os membros do Instituto e a comunidade de Mossoró, permitindo uma maior integração entre o
Instituto e população. Apesar do foco ser desenvolvido no interior da Instituição, pretende-se
também avaliar a possibilidade de aproveitar o grande potencial de recursos humanos do Instituto
para que possamos vir atender ao distinto público de maneira mais efetiva ultrapassando os muros,
inserindo-se diretamente e fisicamente no exterior do IFRN, projetando assim sessões em praças
públicas e em outras escolas da comunidade.
PALAVRAS-CHAVE: CINEDEBATE, CONSTRUÇÃO, CONHECIMENTO, REFLEXÃO, COMUNIDADE

INTRODUÇÃO

O desígnio do Cinedebate é promover discursões com docentes, estudantes e interessados a respeito
de diversos temas que estão voltados para nossa sociedade atual como um todo, instituído espaços
para debate, construção do conhecimento e da capacidade critica em torno das diversas questões nas
áreas de gêneros, ética, moral, social e política que permeiam a sociedade em geral. Buscando
estimula-los por meio da utilização do meio cinematográfico, como recursos didáticos alternativos,
com exibições de filmes, curtas e documentários, com o intuito de contribuir para a produção crítica
da escrita e tendo em vista também, ajudar os estudantes a expandir seu conhecimento de mundo,
horizontes literários, e seu vocabulário por meio do contato com novos temas e discussões tendendo
a tornar-se uma pessoa mais crítica e participativa nas suas relações com a sociedade. Buscando
assim, uma prática multidisciplinar, e expandir o conhecimento produzindo no IFRN diretamente
para a vida da comunidade no qual ele está inserindo tanto trazendo-os para o interior do campus
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como levando-os para além dos muros do campus, através de discussões fomentadas nas mesas de
debates. Notamos, portanto, que não há a possibilidade de pensarmos sem que não aja a
possibilidade de vir imagens em nossas mentes, com tudo o cinema pode ser essa representação.
Tendo em vista que o cinema trata da reflexão da vida do homem e suas experiências no universo
em que vive. Desde os primórdios da humanidade o homem sentiu a necessidade de se comunicar e
logo pensar, sendo assim com o passar do tempo o homem reproduziu uma façanha que foi operar e
mover com imagens, primeiramente com desenhos em cavernas, depois com o estilo da pintura em
quadros e paredes; e assim por diante registrando recortes de sua própria vida, quando surgiu a
câmera fotográfica; e contando diversas histórias quando surgiu a câmera televisiva. E o cinema é
ampliação da televisão. Ambos são possíveis em nosso mundo porque o homem conseguiu imitar o
olho humano, a visão humana. Em outras palavras, representar exteriormente o que há nele próprio,
imanente, ou seja, sua visão. As câmeras que produzem filmes são os olhos artificiais do homem.
Tal tecnologia é responsável pela produção de filmes, que nada mais são das representações de
ideias e de pensamentos. Ao observar essa evolução o cinema veio a surgir no Brasil 1896 com a
representação das expressões humanas, porem só vem surgir como cinema educativo em 1936, que
é o tema em que interliga o cinedebate que é justamente a junção do cinema com o intuito de educar
e buscar conhecimentos diversos. Depois de observações é notório que a riqueza e amplitude da
sétima arte nos permitem descobrir diferentes mundos sem sair do lugar, com a possibilidade de
notar muitos elementos criativos, formativos e estruturais do cinema que também tendem a ser
estudados. Portanto usamos a exibição de filmes para construir debates sobre temas polêmicos e
também sobre reflexões políticas, sócias, tecnológicas, culturais, étnicas, estimulando a reflexão
crítica. Com base nisso a sociedade como um todo nos lança inúmeras questões onde buscamos
respostas justamente através desses debates, e muitos vão, além disso, pois ao debater novas
sugestões surgem e que participou busca novas respostas para aquela duvida surgida posteriormente
através de outros meios, surgindo ai a possibilidade de caminhar por diversos lugares devido a um
simples questionamento onde floresceu posteriormente em uma sessão de filme.

METODOLOGIA

Para escolhermos os temas que serão os eixos das sessões debates, os integrantes que fazem parte
da organização se reúnem mensalmente em todas as segundas segundas-feiras de cada mês, onde
sentamos e observamos temas polêmicos que norteia a comunidade naquele mês, ao escolher a
temática, também deliberamos quem serão os estudiosos, pesquisadores e/ou ainda participantes
atuantes na área que irão compor a mesa do debate, Também deliberamos os horários, decoração e
ornamentação do espaço, e por fim, os meios de entretenimento que irão chamar a atenção do
público para vir assistir a sessão. Portanto ao definimos os objetivos estabelecidos, pretendemos
promover exibições mensais abertas ao público de filmes, curtas e documentários, seguidos por um
debate temático mediado por docentes ou convidados, no auditório ou na sala de
videoconferência do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Campus Mossoró. A
escolha temática norteará a sessão e os debates com mediadores estudiosos da temática adotada.
Houve uma variação dos temas que nortearam a programação bimestral dos filmes e debates. Tendo
em vista as necessidades e interesses da comunidade acadêmica do referido campus, tendo como
público-alvo os estudantes do ensino integrado do IFRN, bem como a comunidade na qual a
instituição está inserida, deliberamos por três temáticas a serem abordadas: gênero sócia, politica e
relações étnico-raciais. Para alcançar este objetivo, resolvemos seguir o plano de ação abaixo:
 Formamos uma equipe interdisciplinar para a consecução do projeto;
 Escolhemos as temáticas gerias e divididos em três grandes grupos fazemos o levantamento
dos filmes, temas e possíveis convidados a serem mediadores das mesas de debate;
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Antes prepararíamos bimestralmente os cronogramas de exibições de filmes, entretanto,
agora preferimos preparar a temática bimestralmente, mas deixarmos as decisões sobre os
filmes e debatedores para uma decisão mensal, tendo em vista uma maior construção
coletiva da temática;
Publicação das atividades na comunidade acadêmica do IFRN;
Divulgação das atividades na comunidade de Mossoró e adjacências;
Promover exibições mensais nas dependências do IFRN / Campus Mossoró;
Levantamento e intervenção direta na comunidade com apresentação nas escolas externas.
Publicação geral do que foi concordado nas reuniões do grupo através de: murais do IFRN,
por meio de cartazes e nas redes sócias como WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat e
no site oficial do IFRN campus Mossoró.

RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Pretende-se apresentar a toda comunidade acadêmica um relatório com todas as sessões exibidas e
discutidas, os temas geradores e as sugestões ou encaminhamentos construídos nos debates servirão
de enquetes e possíveis outros projetos de pesquisas e extensão. Esse mesmo relatório também
contara com os elementos audiovisuais e fotográficos que foram coletados ao longo das exibições e
debates, que possivelmente será feito outros trabalhos. O projeto tem por objetivo tratar de temas
relevantes a sociedade. Em toda reunião é passado um filme com um tema a ser dissertado durante o
debate. Os debates e interações surgidas com a integração acadêmica com a comunidade serão
divulgadas por meio de redes sociais, artigos, folders, além do blog e de páginas nas redes sociais
dentre outros. Com isso esperamos alcançar um número cada vez maior de seguidores para assim
cumprir o que tanto almejamos: esclarecer dúvidas, trazer conhecimento e abrir os olhos de todos
para questões relevantes em nossa sociedade. Portanto, acreditamos que ao final das exibições o
distinto público compreende as indagações postas e anseiam próximas sessões e projetos
semelhantes. Por fim almejamos com esse projeto alcançar o maior público possível para
cumprirmos com o principal objetivo do cinedebate que é trazer conhecimentos, esclarecer dúvidas
que emerjam na nossa sociedade, e abrir os olhos dos indivíduos em relação a questões da nossa
sociedade e principalmente ajudar e incentivar os alunos do IFRN campus Mossoró e toda
sociedade a serem pessoas melhores, e que saibam lidar e discutir os temas que lhes venham a ser
postos tanto em avaliações como no seu dia-dia.

Registro da primeira sessão de filme exibida.
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O NUCLEO DE ARTE COMO ESPAÇO DE CRIAÇÃO, PRÁTICA E RESISTÊNCIA: O CAMPUS JOÃO
CÂMARA COMO EXPERIÊNCIA.
F.A.S. Santos, R. B. B. Monteiro e R. M. Araujo
Instituto Federal do Rio Grande do Norte – Campus João Câmara
rummenigge.medeiros@ifrn.edu.br

RESUMO
O presente trabalho objetiva relatar de maneira
sintética as vivências, o papel e a relevância da
criação do Núcleo Cênico Experimental
fomentado a partir da estruturação do Núcleo
de Arte no Campus João Câmara. Nesse recorte
são abordadas as atividades relacionadas a

linguagem e ao fazer teatral na perspectiva da
pedagogia teatral: prática artística e social,
apresentando um repertório diverso que atua
diretamente
na
formação
e
no
desenvolvimento perceptivo dos alunos e da
comunidade externa.

PALAVRAS-CHAVE: Núcleo Cênico Experimental, Núcleo de Arte, Pedagogia teatral, IFRN, João
Câmara.

ABSTRACT
This work aims to report synthetically the experiences, the roles and the relevance of the
Experimental Scenic Center, fostered through the structuring of the Art’s Center at IFRN’s João
Câmara campus. The reported activities are the ones related to the theatrical language and
process, in a pedagogical perspective: social and artistic practice, presenting a diverse repertoire
that plays an important role in the student’s education and perceptive development, spreading
out to the external community.
KEY-WORDS: Experimental Scenic Center, The art’s Center, Theather Pedagogy, IFRN, João
Câmara
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O NUCLEO DE ARTES COMO ESPAÇO DE CRIAÇÃO, PRÁTICA E RESISTÊNCIA: O CAMPUS JOÃO
CÂMARA COMO EXPERIÊNCIA.
INTRODUÇÃO
No Brasil, existe desde a última década, um crescimento considerável de instituições de
ensino públicas que dialogam com as linguagens artísticas por meio de práticas e vivências em seu
contexto. A arte não apenas ou tão somente como uma “ferramenta” a serviço de alguma outra
disciplina ou como um projeto realizado para tratar de assuntos transversais, mas a arte enquanto
linguagem, materialidade e concretude de suas próprias vertentes e especificidades. Nessa
perspectiva de abordar, abrigar e fomentar as linguagens artísticas é que surgiu a necessidade da
criação e institucionalização de um Núcleo de Arte (NUARTE) no campus. Um núcleo que abriga,
desenvolve e fomenta as atividades diversas de criação artística no âmbito coletivo e individual.
Por meio da contemplação do edital 03/2016 – PROEX/IFRN é que a criação desse núcleo foi
formalizada e permitiu institucionalmente a conquista de um espaço (físico e simbólico) destinado
unicamente as práticas e as atividades artísticas, além daquelas já contempladas pela disciplina de
Arte no ensino regular.
O Núcleo Cênico Experimental de João Câmara está vinculado ao NUARTE e se estrutura
como um espaço que articula, produz e dissemina as atividades ligadas diretamente a cena e ao
teatro. Nesse espaço é que são desenvolvidas as discussões, leituras, ensaios e experimentações
cênicas partindo inicialmente do diálogo com um referencial textual. Esse referencial textual pode
ser mínimo e partir de uma frase apenas por exemplo, como pode ser extenso e usar obras
dramatúrgicas ou literárias. Tendo em vista a necessidade da prática de atividades teatrais e de
estímulo a criação artística e expressiva do alunado do IFRN Campus João Câmara, motivada pela
ausência ou desconhecimento da produção artística da própria região e os seus entornos, tornouse necessária e legítima a implantação do Núcleo Cênico Experimental que passa a oferecer à
comunidade (interna e externa) um repertório de obras teatrais e/ ou performáticas que são
apresentadas regularmente nas instalações físicas do prédio do campus.
Sendo assim, a pedagogia teatral como um procedimento educativo realizado em ambiente
escolar, se devidamente articulada, tem como funções principais: despertar o gosto pelo fazer
artístico; exercitar a produção e a criação; propiciar a leitura e o pensar teatral de maneira crítica
e analítica. O teatro como atividade ainda possibilita a socialização e melhora a aprendizagem de
conteúdos propostos pela escola, além de pôr em exercício a relação indivíduo-sociedade fazendo
com que o aluno repense suas atitudes, modificando dessa maneira a sua realidade e o seu
entorno.
MATERIAIS E MÉTODOS
Antes da oficialização da criação do Núcleo de Arte do campus João Câmara em junho deste
corrente ano, já aconteciam as atividades de extensão relacionadas a prática e a produção teatral
que eram um desdobramento das atividades da disciplina de Arte III. De 2015 até junho de 2016
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foram encenadas 10 peças com duração mínima de quarenta minutos cada e aproximadamente
três meses de ensaio, 60 performances e 45 esquetes apresentadas no auditório Tomé Filgueira
em João Câmara. Algumas dessas peças entraram em temporadas curtas e até hoje são
apresentadas em eventos institucionais no campus.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Encenar uma peça de teatro na escola, numa perspectiva contemporânea da pedagogia teatral,
não se resume a atividade simplista de pegar um texto, decorar as falas e ensaiar as marcações.
Lidar com o teatro enquanto linguagem e dialogar com ele na formação do educando envolve
problematizações, jogos e articulações complexas onde cada grupo possui uma história particular
e cada indivíduo traz proposições que partem das suas vivências e experiências enquanto sujeito
para a sala de ensaio. Lidar com as individualidades e articular elas em uma construção coletiva é
trabalhar com as diferenças, a diversidades e o respeito as individualidades num contínuo diálogo
sobre o que significa ser cidadão, humano, coletivo e indivíduo. Geralmente partimos de uma
questão motivadora e comum ao grupo todo. Questões específicas que perturbam, harmonizam e
espacializa o grupo. Nesse instante são trabalhados exercícios de aquecimento, de confiança e de
exploração dos espaços e planos. Os indivíduos vão se aproximando, criando algumas
familiaridades, intimidades e cuidados com o corpo e o espaço do outro.
Esse estágio de conhecimento, aproximação, inquietações e questões motivadoras é bastante
peculiar a cada grupo e varia bastante a duração de tempo, as vezes por exemplo, são necessários
muitos encontros para que os alunos comecem a oferecer material de criação e isso compromete
os outros estágios que devem compreender o período máximo de três meses para a apresentação
pública dos primeiros resultados.
Após o estágio de conhecimento e espacialidades, começamos o estágio de improvisações e
jogos teatrais sem texto e verbalizações. Os atuadores são orientados por temas a proporem
imagens estáticas individuais, imagens estáticas coletivas e imagens em movimento. Ao mesmo
tempo que experimentam em seus corpos a proposição das imagens e os movimentos são também
autorizados a experimentarem no corpo dos outros a criação pessoal de imagens, trabalhando
dialogicamente como propositores e espectadores ativos. Nesse estágio de improviso os atuadores
não possuem autonomia para escolherem os seus temas geradores. Antes, eles são dados em
comum a todos.
Após esse estágio sem verbalizações é autorizado ao grupo a introduzir as falas. Como a
linguagem verbal afeta, impulsiona, impossibilita, confunde ou facilita a vida individual e social. As
improvisações são feitas na perspectiva de unir texto verbal e ação física. A palavra move o corpo
ou o corpo move a palavra? Os atuadores estão liberados para trabalhar também com o texto
escrito. Nesse estágio são introduzidos textos biográficos, poesias, textos de música, fragmentos,
notícias de jornais, versículos bíblicos, postagens de redes sociais e toda materialidade que for
possível a inscrição do texto literário. Nesse estágio começa a se desenhar o discurso individual: O
que me afeta? Quem eu sou? O que eu quero? Conforme as múltiplas vozes forem surgindo em
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algum momento elas se tangenciam e formam um uníssono: O que nos move? Quem somos? O
que queremos?
Após esse estágio sentamos e discutimos essas questões de maneira ampla: O que queremos
dizer? Qual o nosso recado? Que objeto estético queremos? Então, nesse momento, entram as
obras dramatúrgicas e a ideia central dos autores. Leituras de mesa, discussões, edição de texto,
proposição de novos textos, colagem, montagem, exclusão, recorte e o texto se torna uma grande
escritura prenhe de outras escritas, autores e vozes. A escritura se torna polifônica e atende aos
anseios de todos. O próximo estágio é a articulação da escritura com as corporeidades por meio
das inserções e das apropriações. Inserir-se na escritura e escrever com o corpo. Nessa etapa as
funções dos indivíduos do grupo dentro da obra e da linguagem teatral vão sendo definidas e
delimitadas: elenco e equipe técnica. Os membros possuem autonomia para escolher e decidir
como desejam contribuir com o objeto artístico.
O penúltimo estágio diz respeito a lapidação do processo. Organizar, sincronizar e encaixar os
materiais devidamente sem que haja excessos ou faltas. Nessa etapa, o olhar do diretor é essencial
para fornecer um retorno ao grupo e propor soluções práticas e estéticas. Elenco e equipe técnica
devem trabalhar juntos e são cobrados pela direção da mesma maneira. E, por fim, o último estágio
diz respeito as apresentações. As retomadas dos ensaios após as apresentações e a manutenção
da obra pós-criação.
REPERTÓRIO DO NÚCLEO CÊNICO EXPERIMENTAL

Figura 1: momentos de “A Valsa Nº06”.
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Figura 2 – Cartaz de divulgação de “A Serpente”.

Figura 3 – Cartaz de divulgação de “Dorotéia”.

Figura 4 – Cartaz de divulgação de “Álbum de Família”.
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Figura 5 – Cena de “As Criadas”.

Figura 6 – Cena de “Costas com Gorete”

IV SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | II SECITEX

3153

Figura 7 – Cartaz de divulgação de “Bodas de Sangue”.
CONCLUSÃO
Arte na escola é antes de tudo um caminho possível de aprendizagem, e em nossa
instituição se apresenta como um meio de resistência e uma possibilidade de ativismo expressivo.
Com a implantação do Núcleo de Arte no IFRN Campus João Câmara (NUARTE), é perceptível a
capacidade do alunado de desenvolver, refletir e apreciar práticas e criações artísticas, mostrando
assim, o comprometimento, o envolvimento, a responsabilidade, e uma melhor relação indivíduosociedade adquiridos com as práticas e vivências tanto na disciplina de Arte II quando no Núcleo
Cênico Experimental.
Como se pode perceber, o teatro implantado na escola não possui o dever e nem a ambição
de formar artistas, mas sim, consiste em formar espectadores críticos e leitores analíticos dos
códigos da linguagem artística e o seu modo de produção. A pedagogia teatral possibilita ao aluno
exercer e articular sua cidadania, individualidade, coletividade e inscrever-se enquanto agente
social transformador e problematizador das realidades que o circundam.
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NÚCLEO DE ARTE DO CAMPUS AVANÇADO PARELHAS
Adriano Dantas de Medeiros; Diego Martín Bravo;
Lílian Vitória Dantas e Railton Romulo da Cunha.
IFRN Campus avançado Parelhas

Área temática: Cultura
RESUMO
Este trabalho se caracteriza pela criação do Núcleo de Arte do Campus Avançado
Parelhas, denominado Nuarte IFRN Parelhas, através da visualização das diferentes atividades
que compõem a ação. O Nuarte IFRN Parelhas pretende contribuir com a comunidade no
âmbito da cultura e as artes, com o claro objetivo de fomentar o aumento da produção cultural
e artística local e contribuir com a formação artística, cultural, cidadã e crítica de estudantes
que integram a educação profissional e tecnológica. Assim como possibilitar o contato entre
as comunidades externa e interna, na promoção de atividades que contribuam para a criação,
usufruto e conhecimento sobre as manifestações artísticas e culturais locais. De maneira que
constitui-se desde diferentes linguagens e manifestações artísticas populares para, em um
caminho dialógico de ida e volta, reconhecer e relacionar os atos artísticos e culturais da
comunidade em geral com os da própria instituição. As projeções de filmes, palestras, saraus
e performances centralizam o espaço desse diálogo com a comunidade facilitando a
possibilidade de visualizar posicionamentos, atitudes e futuras ações na construção do próprio
universo cultural parelhense. Espera-se uma melhor comunicação com a comunidade local
que facilite a continuação do NUARTE através de futuros projetos, contribuindo ao processo
educativo do IFRN em harmonia com a comunidade local.
PALAVRAS CHAVE: Artes; Cultura popular; Comunidade

INTRODUÇÃO
O IFRN, enquanto espaço de socialização de conhecimento e de experiências
formativas deve proporcionar, além da formação profissional, um leque de oportunidades para
conhecer produções culturais e artísticas e ter acesso a elas. Além de acesso, a oportunidade
de aprimorar uma relação crítica com o mundo e com a arte em particular.
Tendo em vista o movimento cultural da comunidade local pretende-se um diálogo
com agentes culturais viabilizando a formação artística, cidadã e crítica. O IFRN Campus
Avançado Parelhas está localizado na região do Seridó, onde existe uma forte presença de
artistas conhecidos em todo o Estado. Particularmente no Município de Parelhas contamos
com agentes culturais organizados em um Ponto de Cultura que veem desenvolvendo diversas
ações.
O Ponto de Cultura Companhia das artes, que tem como prioridade a valorização da cultura,
do conhecimento e do exercício da cidadania numa perspectiva de inclusão social está muito
disposto a contribuir e trabalhar em parceria com o NUARTE- IFRN Parelhas.
Fazendo um levantamento, com o referido Ponto, sobre as manifestações culturais
locais encontra-se uma comunidade quilombola que tem grupos culturais que dançam e tocam,
a Orquestra Sinfônica reconhecida em todo o Estado do Rio Grande do Norte, grupo de violões
com a participação de muitos jovens, grupos de dança que estão inseridos em escolas públicas.
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Na literatura encontramos vários poetas e contadores de histórias. Diante deste levantamento
percebemos que alguns grupos que já existiram estão desativados no momento, porém existem
pessoas com disposição e vontade de continuar. Havendo mais um núcleo no Município que
promova eventos culturais de apreciação e também de formação pode-se contribuir muito com
a emergência dessas manifestações.
Outra questão a ser destacada é a falta de oportunidade e de locais de lazer para os
jovens, isso torna-se uma preocupação coletiva, uma vez que grande parte da juventude
carente está vulnerável às drogas e a prostituição que estão presentes no Município. Essa
parcela da população está concentrada em bairros periféricos e muitas vezes não participam
do cenário cultural que existe na cidade.
Portanto, diante deste cenário, se faz necessário a interação do IFRN com a
comunidade de forma que venha contribuir com a educação e desenvolvimento humano
através do trabalho coletivo. Assim propomos esta ação, já em andamento avançado, com a
intensão de fazer crescer e agregar outras camadas sociais, como o ponto de cultura existente
na cidade de Parelhas, a casa de cultura popular, as escolas públicas da região e professores
da rede pública com o intuito de contribuir com sua formação continuada. Dessa forma,
colaborando com o desenvolvimento regional e municipal e fomentando a produção cultural
e artística.
METODOLOGIA
O projeto está se dando em dois momentos, um primeiro momento de organização e
estudo com os alunos bolsistas e voluntários e outro momento na realização de atividades no
decorrer do projeto. Pelo fato do Núcleo ser a primeira experiência de extensão com essa
temática no Campus Avançado Parelhas, as atividades estão se manifestando com uma forte
perspectiva de acúmulo de conhecimento, exploração da região e sensibilização dos
envolvidos sobre a temática. Por isso tivemos um momento de estudo e reflexão com os alunos
afim de reunir materiais e pesquisas sobre as manifestações artísticas e culturais presentes
neste local do Seridó, assim como acumular um acervo para divulgar esse patrimônio. Essas
atividades se consolidarão com um grupo de cultura popular afim de conhecer, experimentar
e contribuir com a divulgação da cultura popular do Nordeste.
Associado à pesquisa, o projeto tem a pretensão de identificar e explorar problemas
de pesquisa que podem vir a aparecer. As ações aconteceram e estão acontecendo com a
seguinte organização: Reuniões periódicas com os alunos para estudo e organização dos
eventos, elaboração de convites, reserva de espaços, definição de divulgação e contato com
os convidados. Elaboração e seguimento de um cronograma com as atividades a serem
realizadas.
Durante cada evento os bolsistas são responsáveis por registrar o evento com lista de presença,
fotos e vídeos. Após o evento elabora-se um texto jornalístico a ser divulgado no portal do
Campus e no Jornal de notícias gerenciado pelos alunos do instituto.
A organização do cine clube, iniciou com a reflexão dos próprios bolsistas e
voluntários sobre a importância do protagonismo juvenil nas ações de fomento à cultura e ao
acesso a ela. Além disso o reconhecimento do cinema como uma linguagem artística que
possibilita a reflexão sobre a experiência estética e as ações da Indústria Cultural sobre a
acessibilidade a essas produções artísticas.
Após essa reflexão, organizaram-se as exibições a partir de temas, que ainda são
discutidos e escolhidos pelo grupo, com a premissa de ir na contramão da Indústria Cultural e
dos meios de comunicação de massa, valorizando as especificidades dessa manifestação
artística, como o roteiro, a fotografia, a trilha sonora, a direção, etc. Os filmes são exibidos no
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auditório do campus e em se tratando de ações abertas à comunidade ainda foram exibidos em
outros locais como em escolas e serão na Casa de Cultura Popular.
Em parceria com o Ponto de Cultura está-se organizando uma exposição sobre
cinema com profissionais da área. O Sarau de poesias está funcionando plenamente, junto com
os alunos, com um convite permanente para poetas e contadores de história de Parelhas e
região, adotando a inclusão de canções e músicas interpretadas pelos talentos da própria
instituição. São organizados através de convites com a arte do evento
Em conversa com as coordenadoras do Ponto de Cultura elas levantaram uma
demanda para a realização de uma oficina que tematize o protagonismo juvenil na criação e
produção cultural. A oficina será realizada com o convite de algum servidor do próprio IFRN.
Todas as reuniões estão sendo relatadas e os eventos registrados com lista de presença e
fotografias.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Esta ação de extensão pretende contribuir com a formação artística, cultural cidadã e
crítica de estudantes que integram a educação profissional e tecnológica, no Campus
Avançado Parelhas, de forma a consolidar um Núcleo de arte funcionando no IFRN que
favoreça o contato com a produção artística e cultural da região, o que, das diferentes maneiras
propostas, está acontecendo.
Procurou-se, também, propiciar um maior entrosamento com os artistas locais e com o Ponto
de Cultura existente na cidade, o que sem dúvidas está acontecendo naturalmente e de forma
processual. Objetivou-se ampliar o conhecimento e as experiências estéticas dos alunos e
servidores do IFRN Campus Avançado Parelhas, e assim tem sido feitas as distintas atividades
para que isso suceda. Aguarda-se um aprofundamento nas relações com a comunidade e a
visualização do trabalhado através da produção do material a ser exibido na finalização das
ações.
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NÚCLEO DE ARTES CAMPUS NOVA CRUZ – OFICINAS DE VIOLINO
L. M. de O. Silva1; T. T. da Silva2 e A. F. A. de Albuquerque3
1,2 e 3
IFRN – Campus Nova Cruz
ÁREA TEMÁTICA: Cultura

RESUMO
O presente relato apresenta como o projeto NUARTE traz a música para o Campus e comunidade, ajudando e mostrando
que ela pode ser bem mais do que um passatempo. Este projeto tem como objetivo disponibilizar aos jovens da
comunidade de Nova Cruz uma forma que os envolva, consequentemente, oferecendo a oportunidade de conhecer a
música que o Campus oferece. Através das oficinas de instrumentos, e neste caso, as oficinas de violino, os jovens vão se
aprofundar cada vez mais na área musical que mais se adequa aos seus anseios e características pessoais. Havendo
melhorias no desenvolvimento dos adolescentes envolvidos no projeto, levando benefícios para a comunidade, este
projeto está em andamento.
Palavras chave: projeto, música, jovens, oficinas e instrumentos.

INTRODUÇÃO
O presente projeto Núcleo de Arte e Cultura do Campus Nova Cruz – RN. O NUARTE –
NOVA CRUZ atua com oficinas de teoria musical, teclado, técnica vocal, além de contar com a
colaboração de alguns docentes e alunos, ministrando oficinas de violino. Dessa forma, enquanto
educadores devemos estimular, provocar e contribuir significativamente no desenvolvimento
autônomo dos alunos (Freire, 1994).
O NUARTE – NOVA CRUZ tem como objetivo integrar o maior desenvolvimento da Arte
no Campus Nova Cruz com a comunidade estabelecendo uma maior integração dos alunos de escolas
estaduais e municipais, como também, alunos de outras localidades. A proposta é trabalhar a interação
e a aproximação da arte enquanto prática significativa. A arte é pertencente aos contextos e é
contribuinte das relações desenvolvidas e as significações atribuídas dos seus sujeitos para o
fortalecimento do próprio contexto cultural que ela pertence (Queiroz, 2005).

METODOLOGIA
As nossas aulas foram ministradas com o intuito de: Apresentar o instrumento (violino), suas
nomenclaturas (Cordas: 1- mi, 2-lá, 3- Ré, 4-sol). Como segurar o violino (postura), cuidados com o
violino, posicionamento dos dedos e músicas apresentadas durante as aulas para reforçar a teoria,
sobre o violino.
As músicas que foram aplicadas são tecnicamente simples, mas com o seu grau de dificuldade.
Primeira música: Ode a alegria- Beethoven. Segunda música: Brilha, brilha estrelinha- Tema infantil.
Terceira música: A linda rosa juvenil- Tema infantil.
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RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
“Os resultados que eu, particularmente, esperava era apresentar o violino e que ao final do módulo 1
todos estivessem tocando uma música, apenas, e os resultados foram tão bons/satisfatórios que ao
longo do módulo eles aprenderam 3 músicas, ao todo. Levando em consideração toda a complexidade
do instrumento.
A capacidade dos alunos de violino é notória e cada um, individualmente e em conjunto, mostraram
suas habilidades em aula o que me deixou completamente fascinada e me motivou a ensina-los
Também foi possível perceber a afinidade, bem como o fazer musical pelos alunos, a partir de
pequenas audições em grupo realizadas. Essas audições também foram realizadas em parcerias com
os alunos de teclado, participantes do mesmo projeto, e que já estão alcançando nível de performance
que permite o acompanhamento de melodias simples a outros instrumentos.”. – Leticia Minervina.
“Os resultados que obtemos foram altamente satisfatórios, nos deparamos com alunos sem
experiência com o instrumento ministrado, conseguimos transferir bem os nossos conhecimentos,
chegando ao fim do módulo 1 estávamos com um resultado que foi além do que expectativas, hoje
temos um grupo muito bom e com a tendência forte de seguir melhorando, algo também que foi de
suma importância é o talento dos alunos ao desempenhar a música, fizemos algumas apresentações
que serviram de incentivos para as mesmas muito bem executadas, o grupo tem talento e motivação
agora é seguir com os trabalhos rumo ao módulo 2.”. – Teobanio Tavares.

Momento de audição
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PROJETO XODÓ E BAIÃO
BARBOSA, Márcia Maria Guilherme1 e MELO, Maxymme Mendes2 BASTOS, José Josinaldo da
Silva3 MAIA, Jessica Janyny de Oliveira4 MELO, Conceição de Maria Bezerra5.
1,2,3,4,5
IFRN – Campus Santa Cruz
ÁREA TEMÁTICA: Cultura

RESUMO
O Projeto Xodó e Baião consiste em uma atividade de extensão formada por servidores
e alunos do IFRN/Campus Santa Cruz, cujo objetivo é disseminar a cultura nordestina e
promover a inclusão social através da música. A metodologia consiste na pesquisa de
obras de grandes compositores da música nordestina bem como de compositores
desconhecidos do grande público. Espera-se que o projeto possa promover a inclusão
social através da música genuinamente nordestina, bem como disseminar a cultura surda
através de apresentaçãos em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais). Sensibilizar a
comunidade quanto à necessidade de incluir as pessoas com necessidades específicas
em diversas atividades, sejam elas culturais, acadêmicas, políticas, entre outras.
PALAVRAS-CHAVE: Cultura Norestina, música, inclusão.

INTRODUÇÃO
O Projeto Xodó e Baião é uma iniciativa de atividade de extensão formada por
servidores e estudantes do Campus Santa Cruz como forma de valorizar a cultura
nordestina a partir da música. Tem como objetivo principal divulgar a cultura
nordestina, fortalecer a identidade regional e promover a inclusão social. Nosso
repertório contará com músicas de artistas consagrados e também com composições
autorais e de artistas regionais desconhecidos do grande público. A interpretação das
músicas será da forma tradicional que os trios de forró pé-de-serra normalmente se
apresentam (instrumentos e voz) e algumas interpretações incluirão a LIBRAS (Língua
Brasileira de Sinais). Em áreas marcadas pelo preconceito, pela não-aceitação e pela
degradação das condições de vida, trabalhar com a arte, e em especial com a música
nordestina, pode ser um grande passo para a construção da auto-estima e,
simultaneamente, para o resgate da consciência e do poder de transformação social não
só dos indivíduos envolvidos mas da sociedade como um todo. Pensando nisso, o
Projeto Xodó e Baião visa apresentar a genuína música nordestina em ambientes como
escolas, abrigos, hospitais, associações e organizações não governamentais, utilizando a
música e práticas que incentivem a inclusão social.
METODOLOGIA

Para a escolha das músicas a serem apresentadas, será realizada uma pesquisa
sobre a vida e obra de compositores nordestinos consagrados e, ao mesmo tempo, de
outros compositores menos conhecidos para compor o repertório básico do Projeto.
O ensino de LIBRAS será desenvolvido para os integrantes do projeto para que
eles possam se apropriar da língua e usá-la nas apresentações, bem como permitir que se
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coloquem em situações em que os conduzam ao aprendizado e ao desenvolvimento de
relações com a cultura surda, com outros e com a comunidade.
Com a escolha do repertório os participantes do projeto iniciação os ensaios com
os instrumentos básicos dos trios de forró pé-de-serra, sendo eles: sanfona, zabumba e
triângulo, e o acompanhamento da flauta transversal. Contudo, havendo a possibilidade
de surgimento de novos integrantes, novos instrumentos também poderão ser
incorporados, como: violão, pandeiro, contra-baixo, ganzá, agogô, entre outros.
Realizar apresentações no IFRN/SC como forma de divulgar o projeto,
inicialmente, no próprio Campus e ampliar para outros campi do RN. Além dos muros
do IFRN, também haverá apresentações do Projeto Xodó e Baião em ambientes
externos como escolas, abrigos, associações, entre outros, sempre que houver
disponibilidade dos participantes e meios para realizar a apresentação.
Além das apresentações, o projeto busca realizar composições próprias bem
como registrar, gravar e divulgar as próprias criações como também músicas de artistas
desconhecidos do grande público.

RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS

Promover a inclusão social através da música genuinamente nordestina, bem
como disseminar a cultura surda através de apresentaçãos em LIBRAS (Língua
Brasileira de Sinais. Sensibilizar a comunidade quanto à necessidade de incluir as
pessoas com necessidades específicas em diversas atividades, sejam elas culturais,
acadêmicas, políticas, entre outras.
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CINECLUBE POTENGI
Kleber Luiz Gavião Machado de Souza1; Luiz Albericio de Araújo Neto2;
Mayane Oliveira Bezerra 3; Gabriela Araújo Pessoa Souza4; Arthur Bruno de Lima Santana5
1
Coordenador do Projeto – IFRN – Campus São Paulo do Potengi; 2,3,4,5 IFRN – Campus São Paulo do Potengi
ÁREA TEMÁTICA: Cultura;

RESUMO
O projeto de extensão Cineclube Potengi, promovido por professores e alunos do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus São Paulo do
Potengi (IFRN-SPP), tem como objetivo promover a construção da cidadania cultural e o
acesso a produções audiovisuais através da exibição periódica de obras cinematográficas,
seguida de debates sobre temas da vida social contemporânea para a comunidade externa do
campus, especificamente para alunos e professores das escolas estaduais do município de
São Paulo do Potengi. O projeto, seguindo as características do cineclubismo, busca também
a construção de um espaço alternativo à reprodução cinematográfica com finalidade de lucro,
ou seja, como forma de reprodução das relações capitalistas. O projeto tem contribuído para
a criação de um espaço democrático de debate, onde alunos, professores e comunidade
externa podem expressar diferentes opiniões sobre determinado assunto, contribuindo assim
para formação de um olhar diferente sobre a realidade. As atividades do Cineclube se
iniciarão em 18 de maio de 2016 e estão programadas para continuarem até o mês de janeiro
de 2017 do mesmo ano. As sessões serão oferecidas quinzenalmente nos espaços culturais
da cidade ou dentro do espaço físico do IFRN-SPP. Atualmente o projeto conta com a
parceria de duas escolas estaduais do município: Escola Estadual Maurício Freire e a Escola
Estadual Dinarte Mariz. A intenção para os próximos meses é ampliar a abrangência do
projeto para a cidade de Barcelona-RN em parceria com a secretaria municipal de Educação.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema, Cultura, Cineclubismo, Crítica, Cidadania.

INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas do século XX, precisamente no final dos anos 80, a relação entre cinema
e educação transformou-se em objeto de crescente atenção por parte de muitos profissionais
envolvidos com a ação educativa, visto que a linguagem cinematográfica, aliada a um
trabalho pedagógico dialógico, permite a formação e a transformação de valores e de visões
de mundo nos estudantes, além de estreitar a articulação entre o conhecimento construído na
sala de aula e o uso desse conhecimento para uma compreensão mais significativa em torno
de determinadas problemáticas presentes nas sociedades. O presente projeto de extensão,
intitulado Cineclube Potengi, desenvolvido no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus São Paulo do Potengi, tem como
principal objetivo oferecer à comunidade da cidade de São Paulo do Potengi e municípios
circunvizinhos acesso às produções audiovisuais e realização de debates entre a população
da cidade, estudantes e professores sobre temáticas concernentes à vida social
contemporânea, promovendo a construção de um pensamento crítico-reflexivo. Os objetivos
do projeto são envolver a comunidade local; estabelecer mediações, a partir da linguagem
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cinematográfica, entre as habilidades e competências desenvolvidas nas salas de aula e a
realidade profissional e social articulando os saberes das áreas técnicas e propedêuticas;
propiciar momentos de entretenimento, construção do conhecimento e do pensamento crítico
e reflexivo a comunidade interna (servidores e discentes) e externa (comunidade
potengiense), promovendo a aproximação da sociedade com os conteúdos curriculares.
Além disso, busca estimular os estudantes bolsistas a desenvolverem investigações
científicas que relacionem as produções audiovisuais com os conteúdos curriculares,
ressaltando as consequências das novas tecnologias para os conhecimentos.
METODOLOGIA
As atividades do Cineclube ocorrem em duas formas: permanente e itinerante. As atividades
acontecem quinzenalmente. A forma permanente alterna entre o Auditório do IFRN e a Sala
de Videoconferência, no campus São Paulo do Potengi. A forma itinerante consiste em
realizarmos sessões esparsas do cineclube em pontos da cidade ou mesmo dentro das escolas
parceiras do projeto, buscando ampliar nosso público e criar uma relação de maior
proximidade com a comunidade. Para que o formato itinerante atinja o mesmo desempenho
das sessões regulares do Cineclube, estabeleceremos parcerias com as escolas públicas,
presentes no município e se possível no entorno da cidade, com a intenção de aproximar os
estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio do cineclube. Os
encontros acontecem quinzenalmente a princípio no espaço físico do IFRN. O trabalho
começa consultando as escolas sobre temas que consideram pertinentes de serem abordados
dentro das necessidades pedagógicas da instituição ou então pela definição de temas que
possam integrar o calendário de eventos permanentes do IFRN-SPP, como SEMADEC,
EXPOTEC e demais eventos das áreas técnicas e/ou propedêuticas. Os bolsistas do projeto
fazem a pesquisa de obras cinematográficas e nas reuniões do projeto uma lista é apresentada
às escolas. Iniciamos as sessões apresentando o filme e após a exibição conduzimos as
discussões através de uma mesa que deverá ser composta, via de regra, pelos professores
envolvidos no projeto, um servidor do Instituto Federal (podendo ser ou não um docente),
uma pessoa da comunidade local e um estudante do IFRN. Os componentes da mesa-redonda
são convidados previamente para participarem da discussão, levantando pontos, temas e
questionamentos a serem debatidos pelos participantes. As discussões desenrolar-se-ão a
partir de comentários, opiniões, questionamentos e propostas levantadas pela mesa e
problematizadas pelos presentes à sessão. Também foi criado um blog para que sejam
divulgadas informações sobre as próximas exibições, assim como registrar os detalhes e
resultados de cada encontro. Com esses procedimentos pretendemos criar uma vinculação
mais orgânica com a comunidade local com o projeto, de maneira que se cumpra o objetivo
fundante da extensão: a articulação das ações educativas e artísticos-culturais ao ensino e à
pesquisa, no intuito de construir uma relação entre o Instituto Federa e a sociedade.
RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Os resultados esperados têm a ver com a expectativa de que o cineclube se transforme
paulatinamente em um espaço de construção do conhecimento, diálogo, liberdade de
expressão e aprimoramento do senso crítico de alunos e pessoas da comunidade. Até o
presente momento foram realizadas duas quatro sessões do projeto:
Data

Filme
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20/07/2016

Narradores de Javé (2004)

18/08/20161 Uma prova de amor (2009)
25/08/2016

The Loráx (2012)

31/08/20162 Xingu (2011)

Quem escreve a nossa História?
História, Memória e Patrimônio
local
Quem decide a hora de morrer? Os
direitos sobre o corpo e a vida.
É possível viver em um mundo de
plástico? Meio ambiente, tecnologia,
consumo e sustentabilidade.
Contatos interetnicos no Brasil
republicano.

IFRN-SPP
IFRN-SPP
IFRN-SPP
IFRN-SPP

Acreditamos que o projeto tem conseguido estabelecer um melhor envolvimento entre os
educadores e discentes, ampliando a lugar de ensino para além da sala de aula e buscando
promover maior liberdade para os alunos questionarem as problemáticas tratadas nos filmes
e relacionarem elas com os assuntos da sala de aula, melhorando a sua visão sobre a realidade
da sociedade. O projeto também conseguiu construir uma melhor interação entre o IFRN
com as demais escolas da região e com a comunidade. É cada vez mais frequente que as
instituições nos procurem voluntariamente para a realização de sessões. Atualmente, o
projeto tem buscado parcerias com municípios vizinhos e os bolsistas do projeto tiveram
resumos e pôsteres aprovados para o evento Conecta IF, promovido pelo Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB). O projeto tem mais quatro sessões
permanentes previstas para acontecerem entre os meses de setembro e janeiro de 2017.
Entretanto, a dificuldade de encontrar espaços culturais disponíveis na cidade para as sessões
itinerantes, além da própria resistência da escola em utilizar o seu próprio espaço físico, tem
se constituído uma dificuldade para a realização do projeto dentro da proposta original.

Sessão integrada à programação da II SEMADEC do IFRN-SPP.
Encerramento do curso extracurricular Noções introdutórias sobre os indígenas no rio Grande e no Brasil
(NEABI-SPP).

1

2
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Museu Virtual do Cooperativismo Potiguar
A. S. Sousa1; C. X. S. Dias2 ; A. S. B Lopes3 ; H. M. Franco4 e E. A. Tacconi Neto5
1,2,3,4
IFRN – Campus Natal Zona Norte; 5 IFRN – Campus EaD
ÁREA TEMÁTICA: Cultura

RESUMO
Este projeto tem como objetivo disseminar a história do cooperativismo potiguar, que em 2015
comemora o seu centenário, através da construção do Museu Virtual do Cooperativismo Potiguar.
Tendo como perspectiva a preservação, a comunicação e a expressão do patrimônio cultural
cooperativista do Rio Grande do Norte, abrangendo todos os ramos do cooperativismo que
contribuem para sua diversidade e formação.
Teve como passo inicial uma parceria entre professores de cooperativismo, informática, português e
história do IFRN Campus Natal Zona Norte e posteriormente, em novas etapas serão convidados
outros professores. Inicialmente o projeto, envolve áreas de história, da museologia, da informática,
do comércio, do cooperativismo, da língua portuguesa e da educação. A interação entre essas áreas
promoverá a geração de novas pesquisas.
Serão utilizados os recursos da Tecnologia da Informação e da Comunicação na criação do Ambiente
Virtual, bem como, todo o acervo histórico cedido por pesquisadores do cooperativismo potiguar,
bem como do acervo do SESCOOP/RN. Terá como metodologia as pesquisas documentais e
bibliográficas, buscará adaptação das metodologias vigentes no que se refere aos museus, a fim de
consolidar esse projeto.

PALAVRAS-CHAVE: Cooperativismo, ambiente virtual, museu virtual.

INTRODUÇÃO
Por ausência de valorização, no Brasil há uma escassez de museus de história, os mais destacados são
os museus históricos nacionais, como o Museu Imperial, em Petrópolis, e o Museu Histórico
Nacional, e que atraem a visitação pública, mas, ao mesmo tempo de forma sistemática não
conseguiram investimentos por parte do interesse político dos governantes. São grandes estruturas e
demandas consideráveis investimentos.
Por outro lado, a internet vem revolucionando a forma como as pessoas se comunicam na área da
museologia.
Os Museus Virtuais são formas de se traduzir as ações museológicas no espaço virtual, como
mediação e relação do patrimônio com os utilizadores.
Neste sentido, o Museu Virtual do Cooperativismo Potiguar partirá dos fragmentos de memórias,
publicações, documentos e registros fotográficos do cooperativismo norte-rio-grandense será possível
catalogar experiências das cooperativas, bem como do cooperativismo, promovendo aprendizados
mútuos. O cooperativismo é um setor estratégico para o país, bem como para o nosso Estado, por sua
participação no Produto interno Bruto e sua capacidade de promover justiça social e por ser um
mecanismo de influência, produção e execução de diversas políticas públicas.
O Museu Virtual do Cooperativismo Potiguar será gerido por professores do IFRN, inicialmente pelos
proponentes do Projeto. Será uma grande oportunidade para ampliar os conhecimentos, as pesquisas
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e as competências. Além, das pesquisas, manter interação como a sociedade. O Museu Virtual do
Cooperativismo também irá corroborar com o campus João Câmara, pois neste encontra-se
atualmente o curso de Cooperativismo, desse modo se tornará um espaço permanente de geração de
pesquisas e conhecimento.
Este projeto tem como perspectiva a interdisciplinaridade, envolvendo as áreas de cooperativismo,
comércio, marketing, história, informática, língua portuguesa. A partir desse envolvimento teremos
um aumento de produções científicas, o que possibilitará maior produção nas bases de pesquisas
envolvidas.
Por se tratar de um Museu que envolve história e a sociedade, o Museu Virtual do Cooperativismo
Potiguar poderá se estabelecer entre os mais diversos museus históricos de diferentes dimensões que
hoje estão em todos os locais, cidades e em distintos países.
O Cooperativismo é um movimento que visa à união, o desenvolvimento econômico e o bem-estar
social. O foco desse movimento não é exatamente o lucro, mas o atendimento as necessidades de um
determinado grupo. As cooperativas são associações de pessoas com interesses comuns,
economicamente organizadas de forma democrática.
São 100 anos de história de um dos maiores movimentos do mundo que ocorre no estado do Rio
Grande do Norte. O centenário não pode ficar apenas nos registros bibliográficos, documentais, nem
tão pouco na memória de seus pesquisadores. Para dar continuidade e registro de sua evolução,
pesquisas e interação com a sociedade é que surgem os Ambientes Virtuais. Os museus, por sua vez,
contam histórias e memórias locais, que atribuem sentido e lógicas de pertencimento a seus pares.
Do ponto de vista do universo da cultura, o museu assume funções as mais diversas e envolventes.
Uma vontade de memória seduz as pessoas e as conduz à procura de registros antigos e novos,
levando-as ao campo dos museus, no qual as portas se abrem sempre mais. E utilizando do
desenvolvimento das atividades por meio dos websites abrangerá uma série de questões relacionadas
à informação digital. Articulada às novas tecnologias, dos estudos do comportamento de seus
usuários, ao processo de ensino-aprendizagem, ao design da informação e à gestão da informação em
meio digital.
O museu virtual permite a utilização via internet de uma apresentação integrada e interdisciplinar da
informação a respeito de determinado assunto. De forma que esse tipo de museu dá ao visitante a
oportunidade de estabelecer um diálogo interativo com o assunto abordado. [...] A criação de sites de
museus e a criação de museus virtuais disponibilizam mais rapidamente a informação. O virtual é
onipresente e possibilita a emergência de uma outra cultura, alargando o campo da expografia. O
museu virtual pode ser tão ou mais eficaz quanto o museu físico, mas não o substituirá. É sim uma
nova perspectiva de interação com o patrimônio. É uma forma de se traduzir as ações museológicas
no espaço virtual, como mediação e relação do patrimônio com os utilizadores. É uma nova maneira
de pensar o museu, libertando-o do espaço tradicional e limitado para se tornar acessível ao grande
público.
Da modernidade ao mundo contemporâneo, os museus são reconhecidos por seu poder de produzir
metamorfoses de significados e funções, por sua aptidão para a adaptação aos condicionamentos
históricos e sociais e por sua vocação para a mediação cultural. Eles resultam de gestos criadores que
unem o simbólico e o material, que unem o sensível e o inteligível.
O objetivo geral desse projeto é disseminar a história do cooperativismo potiguar, que em 2015
comemora o seu centenário, através da construção do Museu Virtual do Cooperativismo Potiguar.
Tendo como perspectiva a preservação, a comunicação e a expressão do patrimônio cultural
cooperativista do Rio Grande do Norte, abrangendo todos os ramos do cooperativismo que
contribuem para sua diversidade e formação. Os objetivos específicos são:
1. Iniciar as pesquisas históricas no âmbito do cooperativismo norte-rio-grandense;
2. Produzir um ambiente virtual interativo, apresentando seu conteúdo em áreas temáticas,
geográficas e cronológicas;
3. Utilizar uma linguagem de fácil entendimento por diferentes públicos;
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4. Apresentar, de forma contextualizada, o acervo museológico representativo para cada temática
elencada.
METODOLOGIA
Será utilizada a pesquisa bibliográfica e documental, no que consiste o delineamento da pesquisa.
A seleção dos materiais que irão constituir o acervo do Museu Virtual do Cooperativismo Potiguar
será feita a partir das publicações cedidas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo, cooperativas, professores e pelos pesquisadores que desejarem de forma gratuita,
mediante assinatura de um termo de cessão, fornecer informações, pesquisas e/ou publicações.
O material será coletado pelo Sescoop/RN e repassado ao IFRN para fins de classificação e tratamento
do material para subsidiar o acervo do Museu. Esse material também será protocolado e devolvido
ao Sescoop/RN ao término do tratamento da informação. Essa atividade será feita pelos professores
e pesquisadores do IFRN contemplados neste projeto.
O local de hospedagem do Museu será fornecido pelo Sescoop/RN e contará com as seguintes etapas:
1)
Levantamento do material bibliográfico;
2) Análise dos dados coletados com o uso de análise de conteúdo;
3) Reuniões com o Sescoop/RN para delimitar as prioridades;
4) Construção do ambiente virtual;
5) Apresentação das considerações finais e limitações do trabalho.
Para construção do ambiente virtual poderá ser construído do zero ou ainda contar com a programação
por meio de um Content Management Systems (CMS) que é um sistema geralmente implementado
como um aplicativo web utilizado para facilitar o gerenciamento de conteúdo e documentos na web.
Os sistemas de gerenciamento de conteúdo facilitam a criação, a distribuição, a publicação e a
disponibilidade de informações na internet. Os CMS são ferramentas criadas para facilitar o oneroso
trabalho de editar e gerenciar as páginas de um website.

RESULTADOS ESPERADOS
Devido ao curto tempo de execução desse projeto (7 meses), consideramos que esta será a fase inicial
do projeto, e nesta espera-se reunir os dados para compor inicialmente o acervo existente da história
do cooperativismo do Rio Grande do Norte;
Ampliar o conhecimento sobre as temáticas de cooperativismo, cooperativas, museus, tecnologia da
informação;
Desenvolver o ambiente virtual, onde história do cooperativismo será disponibilizada;
Envolver novos professores;
Após a conclusão desse projeto, numa visão mais futurista:
Busca manter a parceria com o Serviço de Aprendizagem do Cooperativismo do RN para manutenção
desse projeto;
Tornar o museu um espaço permanente de pesquisas;
Consolidar o museu virtual do cooperativismo potiguar como referência nacional e centro de pesquisa
e referência sobre o movimento cooperativista no Rio Grande do Norte;
Incentivar a difusão dos museus virtuais nas demais unidades estaduais do SESCOOP.
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CRIATIF – Construindo identidades visuais dentro e fora dos muros do IFRN
MATOS, Silvia1; LEITE, J. R. P2; MECYTA, Brenda3, FERNADES, Sammara4, MENDONÇA, L F5
1,2,3,4,5
IFRN – Campus Natal-Cidade Alta
ÁREA TEMÁTICA: I – Comunicação

RESUMO
O presente trabalho propõe socializar com a comunidade extensionista as ações realizadas pelo
Projeto de Fluxo Contínuo CRIATIF 2016 e a proposta de sua expansão no Projeto CRIATIF NA
RUA. Os dois projetos têm o objetivo de resolver problemas de design e comunicação visual de
projetos e ações internas do IFRN Campus Natal-Cidade Alta e de entidades externas sem fins
lucrativos, respectivamente. A motivação para expansão da abrangência do CRIATIF, a partir do
atendimento a entidades externas, foi o resultado virtuoso alcançado com os 2 anos de atuação do
projeto. Além disso, a possibilidade de levar o serviço profissional de criação de logotipos e suas
aplicações para entidades que precisam divulgar suas ações ao seu público mantenedor, mas não
dispõem de recursos para contratar uma agência ou estúdio de criação para esse fim. A metodologia
utilizada para o CRIATIF é desenvolvida em parceria com o projeto de pesquisa que vem
trabalhando a sistematização de um método para criação de identidades visuais, o FUXICO e suas
técnicas agregadas, também organizado pela professora, co-autora deste trabalho. Como resultados
alcançados, o CRIATIF 2016 desenvolveu 20 identidades visuais para ações do IFRN, ampliou
possibilidades de prática para os estudantes do curso de Multimídia e contribuiu para o
aprimoramento do próprio método utilizado nos projetos. O projeto pretende, ao longo do ano de
2016, atender a demanda contínua para criação de sistemas de identidades visuais no âmbito dos
projetos e ações internos do IFRN. Para o CRIATIF NA RUA, que iniciou seus trabalhos em agosto
de 2016, o projeto selecionou duas empresas sem fins lucrativos e espera-se que promova a
resolução de parte dos problemas comunicacionais das empresas Neurinho e Aboca, contribuindo
para expressar visualmente as identidades das empresas, além de promover impactos sociais e
econômicos positivos para os beneficiários atendidos e seus públicos.
PALAVRAS-CHAVE: identidade visual, logotipo, comunicação visual, design

INTRODUÇÃO
O CRIATIF 2016 e o CRIATIF NA RUA constituem-se como projetos de Extensão, na
área temática de Comunicação. O Projeto CRIATIF 2016 foi constituído e fomentado pelo
planejamento anual do Campus Natal – Cidade Alta do IFRN, por meio do Edital de Fluxo
Contínuo 01/2016-PROEX/IFRN. O referido projeto funciona desde outubro de 2014 e, na sua
criação, foi concebido com o objetivo de resolver problemas de design e comunicação visual de
projetos e ações internas do Campus que se relacionam com o público externo da Instituição, com o
foco no desenvolvimento de Sistemas de Identidades Visuais (SIV) – logotipos e suas aplicações.
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Embora que no CRIATIF 2016 já estivesse caracterizada a interação com a comunidade
externa e os impactos sociais advindos das soluções de comunicação visual, criados na difusão
social do logotipo e das aplicações dos projetos institucionais, o Projeto CRIATIF NA RUA se
agregou ao CRIATIF 2016, utilizando-se do mesmo caminho metodológico e conhecimentos
adquiridos nos dois anos de experiência, para expandir sua atuação e atender instituições externas,
gerando impactos sociais mais diretos com a comunidade, em consonância com os valores dos
projetos de extensão. O Projeto CRIATIF NA RUA, fomentado pelo edital 02/2016 – PROEXIFRN, iniciado em agosto de 2016, não só conserva a apresentação de soluções de comunicação,
como também se propõe a ir mais além dos muros da Instituição, atuando na resolução dos
problemas comunicacionais e na criação de identidades visuais de entidades externas ao IFRN, sem
fins lucrativos, grupos, cooperativas e associações de artistas, artesões e afins. Sabe-se que tais
instituições de cunho filantrópico, nem sempre possuem recursos ou destinação de verbas
específicas para a construção de seus sistemas de identidades visuais. Dessa maneira e,
infelizmente, as melhores ferramentas de comunicação visual ficavam reservadas exclusivamente
para as empresas que podem destinar esforços e recursos para esse fim, deixando aquelas sem fins
lucrativos, que exercem importante papel de melhoria de vida da população carente, sem condições
de divulgar seu trabalho realizado, sendo, inclusive, vítimas da desconfiança da população quando
tentam levantar recursos para manutenção de suas atividades.
Por outro lado, o projeto CRIATIF, conhecido por uma parcela da comunidade externa
que visita o IFRN Cidade Alta, foi procurado por algumas dessas entidades com pedidos de
reformulação de sua identidade visual. No entanto, o projeto originalmente não previa ações de
criação de identidades visuais para o público externo ao IFRN. A partir do recebimento destas
demandas, e da identificação das necessidades desse público, justificou –se a implementação do
CRIATIF NA RUA, para se adequar a essa necessidade latente.
Como o foco central dos projetos é criação de identidades visuais, vale citar que
entendemos por identidade visual a expressão gráfica da identidade de uma entidade, um negócio,
um projeto, uma ação ou um produto. E Sistemas de Identidades Visuais (SIV) como o conjunto da
identidade visual e as aplicações desenvolvidas para o projeto. Percebe-se que as identidades visuais
se comunicam com os clientes e usuários de uma empresa, antes mesmo que estes estabeleçam
contato físico com as entidades. E essa comunicação prévia e não verbal pode influenciar a relação
do usuário com o projeto. A partir desse entendimento, acredita-se que elas devem gerar
significados que facilitem sua identificação e tornem os artefatos únicos e singulares dentro de seu
contexto de atuação, além de criarem relações com seus públicos que sejam pregnantes e
duradouras. Nesse sentido, criar uma identidade visual que signifique os valores dos envolvidos
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com o projeto representa uma ação mais complexa do que simplesmente “desenhar” um logotipo
que agrade visualmente a seus criadores. A autora Peón (2011) reforça a importância do projeto de
identidade visual para uma entidade ou produto quando afirma que “é o que singuraliza visualmente
um dado objeto; é o que o diferencia dos demais por seus elementos visuais.” Ainda segundo a
autora (2011), “quando nos referimos a uma empresa e dizemos que ela não tem identidade visual,
isso significa que não há elementos visuais capazes de singularizá-la de maneira ordenada, uniforme
e forte no mercado”.
Os projetos CRIATIF 2016 e CRIATIF NA RUA caracterizam-se dentro do conceito de
Extensão do Plano Nacional de Extensão Universitária (PNEU) no tocante à articulação com
projetos de pesquisa. O CRIATIF faz uso dos resultados do projeto de Pesquisa “Projeto Empático
para Criação de Identidades Visuais”, vinculado ao Edital 08/2015, encerrado em julho de 2016.
Como resultado, a pesquisa sistematizou um protótipo de método específico para criação de
sistemas de identidade visual (SIV), contendo 6 etapas projetuais. Em um primeiro momento, como
já foi citado anteriormente, o protótipo foi chamado de Método Empático, pois se acreditava que a
fase de empatizar carregava o diferencial do Método de favorecer o diálogo entre as partes
envolvidas no processo de criação. Com o desenvolvimento do método, na fase de desenho,
percebeu-se que suas fases foram resumidas em um esquema gráfico, ganhando a forma de uma
flor, com seis pétalas. Percebeu-se, também, que essa flor assemelhava-se a um fuxico, que é uma
técnica do artesanato brasileiro, onde uma flor é composta com várias trouxinhas de retalho de
tecido entretecidas. A expressão fuxico, que deu nome a essa técnica do artesanato, veio da própria
cultura popular nordestina, onde as mulheres se juntavam para confeccionar e, enquanto isso,
conversavam, “contavam casos”, mas também falavam da vida de outras pessoas, ou seja,
fuxicavam. E do conceito de dar voz às pessoas envolvidas no processo de criação e do formato em
flor do desenho do método, nasceu o novo nome do protótipo do método: FUXICO, que tenta
expressar o seu conceito de forma direta e, ainda, valorizar a região de origem desta pesquisa, o
nordeste brasileiro.
Além disso, depois da sistematização do método FUXICO, estão sendo desenvolvidas e
testadas algumas técnicas que se somam ao método, em um projeto de pesquisa vigente, com início
de execução em 17/08/2016, intitulado Operação FUXICO – técnicas que operacionalizam o
método de criação de SIV, Edital 06/2016. Como exemplo das técnicas em desenvolvimento,
podemos citar a corposição, para criação de paletas de cor em um projeto gráfico, escrita e
encaminhada ao XII CONGIC a fim de ser avaliada pela comunidade acadêmica.

IV SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | II SECITEX

3172

METODOLOGIA
Em seu caminho metodológico, o “CRIATIF 2016” iniciou-se com o atendimento a
uma demanda voluntária de projetos do Campus IFRN Cidade Alta, com necessidade de criação de
logotipos e SIV. Foram atendidos 20 projetos e, até o presente momento, existem 11 para serem
atendidas. Já o Projeto “CRIATIF NA RUA” originou-se com a produção e publicação de um edital
público para inscrição e seleção das instituições externas, sem fins lucrativos, com intenção de
redesenhar suas identidades visuais. Com o lançamento do edital, fez-se a seleção de 2 empresas
que foram contempladas pelo projeto. Com as empresas selecionadas, far-se-á visitas às empresas
e iniciar-se o processo de criação de suas identidades visuais.
No início do Projeto CRIATIF, utilizou-se como guia de construção de identidades
visuais, o método de criação de identidades visuais de Peón (2011). Com a implantação do projeto,
percebeu-se lacunas no método utilizado, no tocante à falta de inclusão dos usuários no processo de
projetação. Percebeu-se que projetar identidades visuais para promover boas experiências, vai além
do conhecimento teórico e técnico do designer em relação à metodologia de criação de identidades
visuais ou das regras do design gráfico. Nesse sentido, para se projetar pensando na experiência das
pessoas, é preciso prever a inclusão delas na especificação de necessidades e também nas fases de
criação e avaliação do projeto.
E, a partir da identificação dessas lacunas, iniciou-se a articulação com o projeto de
pesquisa inicialmente chamado de Método Empático, encerrado em agosto de 2016, mas ainda em
fase de construção, com seis fases de criação: (1) EMPATIZAR (entrevistas com clientes; entrevista
e observação de pessoas; pesquisa de similares); onde tem-se como resultado um painel inspirativo
empático; (2) CONCEITUAR (brainstorming com equipe de criação); onde tem-se um painel
inspirativo conceitual para cada conceito elencado; (3) IDEAR (desenhos a mão livre e no programa
de vetor); onde o resultado é uma alternativa para cada conceito, criação da forma, a partir dos
desenhos; de signo; de paleta de cor, a partir do painel do conceitual; escolha de tipografia ou
letreiramento; (4) MODELAR criação dos modelos nas versões horizontal e vertical; aplicação dos
logotipos em algumas peças gráficas; (5) AVALIAR (avaliação técnica, a partir de listas heurísticas
e avaliação emotiva, a partir de entrevistas com clientes e usuários; (6) REALIZAR (desenvolver
aplicações para o projeto, utilizando-se o logotipo escolhido e definir materiais das aplicações). No
caso do CRIATIF NA RUA a empresa entrará com a contrapartida de custear a impressão e
implantação de pelo menos uma aplicação do SIV, como fachada, uniformes ou cartões de visita.
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RESULTADOS ALCANÇADOS E ESPERADOS
No período outubro de 2014 a setembro de 2016, o CRIATIF finalizou 20 sistemas de
identidades visuais de ações do IFRN Natal-Cidade Alta, todas aceitas com grande receptividade
pelos usuários. Os projetos Confraria da Cena, Sobre Asas e Abismos, Cidade Aventura, Museu
do Brinquedo Popular, Brinquedoteca, Coral Infantil, Enarel, Fórum de Lazer, Execult, Projeto
Galeria Itinerante, Cinemateca Potiguar, Curso de Vinhos Baco, I Semana de Multimídia, ARTIC
2016, Museu do Trem, Realize, OCA, Potiguar Náutico, Galeria de Arte, Incluir e Crescer foram
contemplados pelo projeto. Apresenta-se na Figura 1, os logotipos desenvolvidos pelo projeto:

Figura 1 – Logotipos desenvolvidos pelo projeto CRIATIF
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As identidades visuais das ações Odisséia, Curso de Eventos, Circuito Mais Cultura,
Sol, Li & Lóquio, Curso de Lazer, Sala dos Escritores estão em fase de construção. E temos mais 5
projetos aguardando a execução.
Além dos referidos SIV, o Projeto desenvolveu o projeto gráfico e a diagramação
do Catálogo da Galeria Itinerante de Arte Potiguar.
Quanto à sua formação, o Projeto CRIATIF é atualmente composto por Silvia Matos,
professora de Design do Campus, José Roberto Leite, coordenador da Comunicação, além de 16
estudantes do curso Técnico Integrado em Multimídia, sendo 4 bolsistas e 12 voluntários, quais
sejam: Elizabeth Ferreira, Igor Ferreira, Giovana Gabrielle, Brenda Mecyta, Felipe Mendonça
Giovana de Morais, Sammara Fernandes, Vinícius Kato, Pedro Felipe, Wagner Marcks, Ana
Beatriz Moreira, Ana Luisa Hollanda, Catarina Bispo, Thuan Duarte, Maria Clara, Maria Beatriz,
Aurea Stella e Thiago Souto.
No ano de 2015, a equipe do CRIATIF apresentou pela primeira vez o seu trabalho, na
SECITEX - I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN, III Simpósio de Extensão, no
IFRN - Campus Santa Cruz, com o trabalho intitulado PROGRAMA CRIATIF - REDESIGN DO
MUSEU DO BRINQUEDO POPULAR, como pode ser visto na Figura 2.

Figura 2 – Bolsistas e voluntários do CRIATIF, para apresentação de trabalho na SECITEX 2015

Como resultados adicionais, o projeto contribuiu para a formação integral dos
estudantes do curso de Multimídia, ampliando as possibilidades de prática de seus saberes e
potenciais criativos, em situações reais de problemas de comunicação visual e design. Além disso, o
projeto obteve significante importância para o aprimoramento do próprio método que utiliza, pois a
cada projeto de identidade visual desenvolvida pelo Projeto, o FUXICO é revisado e remodelado.
Como resultados parciais do CRIATIF NA RUA, selecionamos, em setembro de 2016,
duas empresas para atender suas necessidades de redesign de suas identidades visuais. A primeira,
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Neurinho, atende crianças com Paralisia Cerebral, Microcefalia e Mielomeningocele e a segunda, o
espaço artístico Aboca, atua realizando e divulgando ações culturais na cidade de Natal, importante
espaço para o desenvolvimento da cultura regional. Para o CRIATIF NA RUA espera-se que o
projeto promova a resolução de parte dos problemas comunicacionais da comunidade externa, além
de produzir impactos sociais e econômicos positivos aos beneficiários atendidos e seus públicos.
Para difusão efetiva dos resultados deste projeto, será demandado de cada entidade diretamente
beneficiada que, pelo menos, parte da identidade visual desenvolvida seja aplicada, garantindo
interação efetiva dos sistemas com seus respectivos públicos.
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A PRODUÇÃO TEXTUAL DE GÊNEROS JORNALÍSTICOS A PARTIR DE
UM PROJETO DE EXTENSÃO NO IFRN-SPP
E. B. G. COSTA1;J. C. NASCIMENTO2; K. J. MEDEIROS3; M. R. B. RAMALHO4; W. J. A. MARTINS5
1
IFRN – Campus Ceará Mirim; 2,3,4,5IFRN – Campus São Paulo do Potengi
ÁREA TEMÁTICA: Comunicação

RESUMO
Integrar alunos do ensino médio técnico ao mundo da leitura e da escrita de gêneros que
denominamos jornalísticos não é uma tarefa fácil, entretanto a apropriação desses textos pode trazer
diversos benefícios diante das práticas sociais no dia-a-dia, em especial, na produção dos
enunciados que já produzem. Com base nessa discussão, o projeto de extensão InFoRmaNdo
estimula a prática da elaboração de textos escritos e orais que circulam em contextos reais de
interação verbal – no nosso caso, os contextos foram os eventos que ocorreram no interior do IFRN
Campus São Paulo do Potengi, entre 2015 e início de 2016. Para tanto, fez parte do plano de
pesquisa o Círculo de Bakhtin (2010), Adam (2011), Baltar (2006) e Faria e Zanchetta Jr. (2002). A
proposta estruturou-se através de encontros semanais, sob a orientação das professoras de Língua
Portuguesa e do jornalista do Campus supracitado, que forneceram orientações para a produção de
gêneros jornalísticos e discutiram sobre a ética e a responsabilidade enunciativa. Os resultados do
projeto foram diversos, entre os quais, enfatizamos um que refuta os manuais escolares que afirmam
que é preciso ler para escrever: foi revelado que o progresso da escrita ocorre através da prática
cotidiana, que a leitura, na verdade, é uma necessidade de saber para poder dizer.
PALAVRAS-CHAVE: Gêneros jornalísticos, produção textual, comunicação.

INTRODUÇÃO
Oriundo da ideia de articular a produção textual a situações reais do cotidiano, o
InFoRmaNdo foi um grupo composto por 2 (duas) professoras de Língua Portuguesa, 1 (um)
jornalista e 22 (vinte e dois) alunos dos 1º e 2º anos dos Cursos Técnicos Integrados em Edificações
e Meio Ambiente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
Campus São Paulo do Potengi, e objetivou especificamente: incentivar a prática da produção
textual; oferecer orientações para a elaboração de gêneros que circulam no domínio jornalístico
(notícias, notas, entrevistas, resenhas, editorial); aperfeiçoar o domínio da ortografia, assim como da
coesão e coerência textual; divulgar os eventos que ocorriam no interior do Campus através de um
jornal escrito, de blog e Facebook. Em relação às metas do projeto, entre elas estiveram: a) fazer
uma revisão bibliográfica sobre ética no jornalismo, a questão da responsabilidade enunciativa e os
gêneros do discurso que pertencem a esse domínio discursivo; b) caracterizar os gêneros estudados
após a revisão bibliográfica; e c) apresentar, em grupos, minicursos acerca da ética no jornalismo,
da responsabilidade enunciativa e dos gêneros em questão. Este projeto é muito relevante em vários
aspectos que constituem o ambiente escolar, principalmente no que se refere às competências-base
dos quatro pilares da educação: aprender a ser, conhecer, fazer e conviver.
METODOLOGIA
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A fundamentação teórica do projeto ao tratar dos gêneros do discurso toma o Círculo de
Bakhtin (2010) como um dos principais norteadores sobre o assunto. O autor relata que o conceito
degêneros se trata de padrões comunicativos globais, relativamente estáveis. É necessário observar
que, para o Círculo, as várias práticas sociais estão sempre relacionadas com o uso da língua, que
concretiza nossos enunciados, sejam eles orais ou escritos, concretos e únicos, que emanam dos
integrantes de uma ou outra esfera da atividade humana. Também tomamos por base os estudos de
Adam (2011), no que concerne à responsabilidade enunciativa ou o ponto de vista (PdV), e estudos
sobre o uso do jornal na escola, segundo Baltar (2006) e Faria e Zanchetta Jr. (2002), pois se trata
de um suporte (o jornal) para gêneros discursivos que estão presentes cotidianamente em nossa
trajetória profissional e em momentos significantes do nosso cotidiano.
A metodologia consistiu em realizar estudos de apropriação dos conceitos pertencentes à
esfera jornalística. Para isso, os discentes participantes realizaram minicursos para se apoderarem
desses gêneros e, a partir disso, produzirem textos para o jornal do grupo e para vídeos lançados nas
mídias eletrônicas. Os encontros do coletivo ocorreram semanalmente sob a orientação das docentes
de língua portuguesa e do jornalista do Campus. Nesses encontros, foram discutidas a produção de
gêneros jornalísticos e questões sobre a ética na escrita e a responsabilidade enunciativa, visando
atender ao objetivo de divulgação de informações sólidas, relevantes e de acordo com a
programação de eventos que ocorriam no Campus, como I Semana de Artes, Desporto e Cultura
(SEMADEC), a I Semana da Matemática (SEMAT) e a I Semana de Artes e Cultura (SAC).
RESULTADOS ALCANÇADOS
Do ponto de vista dos dois bolsistas voluntários, integrar o projeto e participar das
coberturas jornalísticas os auxiliou bastante nas aulas de Língua Portuguesa, pois a prática da leitura
e produção dos gêneros propiciou um aprimoramento na capacidade de escrever redações e
interpretar os textos de sala de aula. Além disso, hoje podem observar com outros olhos os
jornalistas e as suas falas, tendo em mente o que a disputa acirrada de espectadores e a briga pela
notícia exclusiva são capazes de motivá-los a divulgar.
Para a Coordenadoria de Comunicação Social e Eventos (COCSEV), o InFoRmaNdo deu
rosto às matérias, mobilidade às ações e graça ao modo de comunicar. Os alunos mostraram-se
capazes de articular conhecimentos adquiridos em sala de aula e, indo além, absorveram e deram
sua leitura pessoal ao trabalho desenvolvido pela Coordenação e pela Instituição como um todo.
“Divididos em subgrupos, os estudantes logo se apropriaram da tecnicidade inerente ao uso dos
equipamentos – desde as câmeras às publicações em redes sociais – fazendo valer o conceito de
multimídia. Os acessos bateram recorde e a visibilidade dos eventos intramuros extrapolou a
barreira estadual”, afirmou Cleyton Nascimento. Entrevistado pelo grupo, Léo Akio, renomado
professor doutor em matemática e apresentador de programas de educação no Rio de Janeiro, “se
revelou impressionado com o nível das perguntas e com a desenvoltura da equipe de reportagem”.
“O nível de apropriação dos conteúdos, o fácil trânsito entre as linguagens coloquial e formal – para
as redes sociais e para os conteúdos institucionais, respectivamente –, o apuro na busca da
informação e a dedicação à cobertura do evento deram o tom de seriedade da iniciativa”, finalizou o
jornalista.
Quanto às professoras de língua portuguesa, essas observaram que a experiência dos alunos
com o domínio jornalístico não só aprimorou seus conhecimentos linguísticos e gramaticais, assim
como ampliou o interesse e a curiosidade dos integrantes do grupo na sala de aula. No decorrer do
desenvolvimento do projeto foi notório que os alunos assistiam às aulas de língua portuguesa com
mais entusiasmo, discutiam os textos, tiravam dúvidas sobre questões gramaticais, analisavam as
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escolhas lexicais que faziam ao produzir textos orais e escritos. Elis Costa exprimiu que “outra
prática que virou rotineira para os alunos participantes do projeto ao produzir textos, sejam estes
para o jornal ou para a sala de aula, foi a reescrita, tendo em vista que, para eles, seus textos têm
uma dimensão real, eles não serão lidos somente pelas professoras, mas irá circular dentro de uma
determinada comunidade”.
Por fim, foi percebido claramente que o projeto alcançou o objetivo principal que era
proporcionar ao aluno uma prática de leitura e escrita em uma situação de comunicação real,
atrelado a esse objetivo foram alcançados resultados que não haviam sido programados, como
aumentar o número de visualizações das notícias do Campus ou até mesmo contribuir para uma
melhor interação entre alunos de turmas diversas. Acrescentamos que tal prática não requer grandes
investimentos de recursos financeiros e torna-se viável para outras escolas, uma vez que através dos
telefones portáteis é possível fazer fotografias e vídeos e com a massificação das redes sociais, a
divulgação dos textos assume um caráter acessível.
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PROGRAMA DE RÁDIO ESTAÇÃO IF SANTA CRUZ
C. M. P. S. NÓBREGA¹; A. M. SANTOS²; F. R. ARAÚJO³; F. J. M. ARAÚJO4; J. L. SILVA5
1,2,3,4,5
IFRN –SANTA CRUZ
COMUNICAÇÃO

RESUMO
Este é um projeto vinculado ao NUARTE e tem por objetivo a criação de um programa de rádio
quinzenal, feito por docentes e alunos dos cursos do IFRN/Campus Santa Cruz em parceria com a
Rádio Comunitária Santa Rita. A proposta é fazer um programa com duração média de 1h30min,
com conteúdo diverso, contendo entrevistas, informes, cultura, músicas e pautas de relevância para
a comunidade e o IFRN. Com isso, pretendemos aproximar ainda mais a comunidade santacruzense ao IFRN, pois em conversas informais com os habitantes do município, percebeu-se a
necessidade de divulgar mais às atividades desenvolvidas por esta Instituição no âmbito,
principalmente, da extensão e da pesquisa. Pensando nisso, é que um grupo de professores resolveu
aceitar uma proposta já há algum tempo ofertada pela Rádio Comunitária Santa Rita para
desenvolver um programa institucional com a participação de docentes e alunos. Com a execução
desse programa, entendemos que é possível estreitar ainda mais os laços entre o IFRN e a
comunidade ao qual ele atende, através da divulgação das atividades, projetos e cursos
desenvolvidos e ofertados pela instituição; do incentivo e valorização de artistas locais e regionais;
da ampliação de repertório musical para o público ouvinte da rádio e também da formação de um
público ouvinte jovem que terá acesso a uma música de melhor qualidade. Além disso, vimos que o
trabalho com a linguagem radiofônica pode ser vista como uma atividade de cunho pedagógico,
uma vez que o incentivo ao trabalho com a comunicação social (radiofônica) é um instrumento
didático para o aperfeiçoamento da prática oral dos alunos.

PALAVRAS-CHAVE: Rádio, linguagem radiofônica, atividade pedagógica, IFRN/SC

INTRODUÇÃO
Sabe-se que a comunicação transforma seres humanos em sujeitos na medida em que é vista
como um processo da comunicação, uma construção partilhada do conhecimento mediada por
relações dialógicas entre os homens e o mundo. Neste contexto, podemos destacar a rádio como um
veículo de comunicação de grande atuação social, pois através desta mídia, pessoas das mais
diferentes classes sociais, culturais e econômicas tem acesso à informação e ao entretenimento. É,
sem dúvida, um veículo democrático e tem um papel importante na construção de conhecimentos.
Como essa mídia se faz presente nos diversos espaços da sociedade influenciando o modo
de vida das populações, é possível afirmar que nas instituições escolares essa realidade não é
utópica, uma vez que se tem constatado o uso de diversos meios midiáticos dentro da escola
auxiliando as atividades docentes. Portanto, temos visto que as rádios, por ser um veículo de grande
disseminação por sua função social, utilitária e de entretenimento, vêm a cada dia adentrando o
âmbito escolar. Todavia, esse suporte cultural e midiático, nesse contexto, passa também a ser
tomado principalmente como uma eficaz ferramenta pedagógica que auxilia não apenas na
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formação cidadã dos discentes, como também amplia a comunicação deste com a escola, de modo a
concretizar o processo de ensino-aprendizagem através do uso adequado da voz, da utilização de
recursos de áudio para facilitar a construção do conhecimento, do incentivo à criatividade dos
educandos e à prática do trabalho em equipe. Nessa direção, foram traçados como objetivos deste
projeto criar programas interdisciplinares para divulgar as atividades do IFRN; utilizar o programa
como ferramenta pedagógica para o exercício da oralidade e da escrita dos alunos na elaboração e
apresentação dos programas a serem veiculados; ampliar o repertório musical dos discentes e do
público, em geral, ofertando um repertório musical diversificado e de qualidade; disseminar e
propagar a cultura e os artistas locais.
Todos nós sabemos que as Rádios Comunitárias desempenham um importante papel na
comunidade na qual se encontra, à medida que, através dos programas ali veiculados, tornam
acessíveis aos moradores a aquisição de conhecimentos que os façam exercerem a plena cidadania.
Nessa direção, a natureza colaborativa e participativa das rádios comunitárias também coopera para
que o discente perceba a importância do trabalho em equipe que visa auxiliar a uma maior
mobilização da comunidade, no sentido de promover uma compreensão das relações sociais, dos
mecanismos da estrutura do poder, dos assuntos públicos do país e, principalmente, discutir os
problemas locais com vistas a uma atuação mais concreta na sociedade.
Acreditamos que a veiculação de programa quinzenal dessa natureza, feito por professores
e alunos, além de possibilitar os benefícios pedagógicos já mencionados, também propicia o
fortalecimento dos vínculos entre a instituição e a comunidade, fazendo com que esta venha a
inserir-se cada vez mais no contexto escolar, sendo partícipe dos eventos e atividades desenvolvidas
pela instituição. E esta, por sua vez, passa a responder com mais efetividade às carências e
dificuldades que a comunidade enfrenta, tornando-se, assim, grandes parceiras frente aos desafios e
vicissitudes próprios das sociedades contemporâneas em suas mais diversas esferas.

METODOLOGIA
Para a execução do projeto, as primeiras iniciativas foram divulgar o projeto para a
comunidade estudantil, realizar inscrição dos interessados, selecionar alunos para formar as equipes
por meio de entrevistas.
Em seguida, promovemos um minicurso sobre linguagem radiofônica para que
pudéssemos vivenciar e experimentar como se elabora, produz e apresenta um programa de rádio.
A terceira providência foi formar as equipes executoras do projeto (professores e alunos).
Foram formadas cinco esquipes, divididas da seguinte forma: equipe para pauta administrativa, que
ficaria responsável pelos informes sobre o IFRN; equipe para a escolha da pauta musical, outra para
as entrevistas a serem realizadas; uma equipe de assessória de comunicação, responsável pela
comunicação dos integrantes e pela divulgação dos programas; e, por último, a equipe de locução,
roteiro e edição.
Após as equipes formadas, os próximos passos foram direcionados para execução do
programa. Para isso, decidimos que seriam realizadas reuniões quinzenais para propor a agenda dos
programas e avaliar os programas já executados.
Foi também feito a escolha da logo e do nome do programa da seguinte forma: os
integrantes do projeto sugeriram alguns nomes e depois foi posto para votação
Para promover a divulgação dos programas nas redes sociais, a assessória de comunicação
criou o facebook do programa Estação IF Santa Cruz e para promover a comunicação entre os
membros da equipe foi criado um email e um grupo no whatsApp.
O programa é gravado na escola pelos próprios alunos, que utilizam o celular para realizar
as entrevistas, os informes e o texto dos locutores. Em seguida, após todo o material gravado, o
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programa é editado e posto num pen drive para ser entregue à Rádio Comunitária. Quando possível,
realizamos o programa a partir da escolha temática que vai desde algum evento, atividade ou
projeto realizado pelo IFRN – Campus Santa Cruz ou a alguma temática relevante para a
comunidade. Até o momento, foram realizados seis programas, cujas temáticas foram as seguintes:
programa de abertura, que contou com uma entrevista concedida pela diretora Samira Delgado, que
nos falou sobre a história do IFRN em Santa Cruz, seus cursos e demandas. A temática desse
programa foi sobre o esporte, pois tínhamos realizado, há poucos dias, os jogos internos e,
posteriormente, teríamos a realização dos Jogos Intercampi, no qual uma das etapas foi realizada em
Santa Cruz. O segundo programa foi sobre o evento de Físico Educadores; o terceiro foi sobre a
Semana de Humanidade, cuja temática foi sobre a mulher; o quarto e quinto programas foram
dedicados aos estudantes, por estamos no mês dos estudantes; o sexto programa foi sobre o Campus
Verde e os cuidados com os animais de rua.

RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
A expectativa deste projeto é que consigamos atender aos objetivos de cunho pedagógico
que foram propostos e também consolidar o Programa Estação IF Santa Cruz como produto
institucional do nosso Campus e, com isso, estreitar ainda mais os laços com a comunidade,
ofertando não apenas informações e conteúdos relevantes para a formação e conscientização cidadã,
mas também oportunizar aos jovens e ao público, em geral, o contato com um repertório musical
diverso e de qualidade. Esperamos também atingir um público jovem e adulto que possa vir a
ingressar como aluno nas mais diversas modalidades de ensino ofertadas pela instituição. Mesmo
estando o projeto em fase inicial, já conseguimos avaliar, mesmo timidamente, de forma positiva os
resultados dos programas que foram ao ar. Entendemos que se faz necessário, construirmos
instrumentos de avaliação e acompanhamento mais específicos para realizamos com mais exatidão
a avaliação e o alcance dos programas na sociedade santa-cruzense. Entretanto, sabemos que serão
necessárias mais veiculações para alcançarmos com efetividade os propósitos almejados.
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Jornal PrevenIFRN: implementação de um jornal eletrônico no campus
Mossoró.
P.C. Alves Gondim1; A. G. Farias2; L.R. Medeiros Carvalho3; A.G.Farias4
Priscylla Cinthya Alves Gondim- docente IFRN – Campus Mossoró; 2,3,4 Ariadne Gomes Farias, Lívia
Rachel Carvalho, Ariane Gomes Farias- discentes IFRN – Campus Mossoró
ÁREA TEMÁTICA: Ciências Sociais e aplicadas - Comunicação

1

RESUMO

Este projeto visa, por meio de uma elaboração de jornal com tiragem eletrônica bimestral,
divulgar notícias sobre saúde, meio ambiente e segurança do trabalho e realizar um
intercâmbio entre alunos e professores simpatizantes pelas áreas. Neste, serão
contempladas colunas como: fique por dentro, aconteceu, dicas de leituras e pergunte a
Prevenildo, onde os alunos, servidores e comunidade externa terão a oportunidade de
aprimorar seu aprendizado e conhecimento nesta área tão relevante, além de poder tirar
dúvidas e receber indicações de livros, manuais e cartilhas. A partir do recurso de
divulgação e comunicação que o jornal representa é possível estabelecer um espaço de
conscientização a respeito dos temas abordados e mostrar a importância da aplicação de
medidas que garantam a divulgação e implementação da saúde, meio ambiente e segurança
nos ambientes de trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: Jornal eletrônico, saúde, meio ambiente, segurança, comunicação.

INTRODUÇÃO
Trabalhar com saúde, segurança do trabalho em um meio ambiente adequado é
prezar pela capacitação dos profissionais com mais qualidade de vida. Conhecer e ter
acesso a essas informações importantes acerca dessas temáticas é saber as medidas a serem
tomadas para garantir as condições que eliminem ou reduzem ao mínimo os riscos que
contribuem para os acidentes de trabalho. E, é a partir disso que nossa vida no trabalho
começa a passar por mudanças, aplicando as formas de prevenção de acidentes.
A implantação do jornal escolar se configura como uma ferramenta acessível ao
possibilitar o acesso tanto de alunos, servidores, terceirizados e comunidade externa a
informações e conteúdos concretos e atualizados no que tange à temática de saúde, meio
ambiente e segurança do trabalho, desenvolvendo o senso crítico e a consciência de se
promover a difusão e aplicação dos conhecimentos referentes aos temas no contexto do
ambiente escolar e/ou de ofício.
Segundo Martins (2004), é pertinente afirmar que, a concepção de leitura no
sistema educacional é muito atribuída aos livros didáticos, tal recurso não é o suficiente
para trabalhar um a gama de assuntos condizentes com a realidade do educando e seu
contexto social. Diante disso, o jornal se firma como elo que possibilita e facilita às
mediações do mundo. De acordo com Melo (2004), sabe-se que a tarefa de viabilizar esse

IV SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | II SECITEX

3183

acesso, não é som ente responsabilidade do sistema educacional, mas cabe a ele uma
grande parcela da responsabilidade.
Dessa forma, pode-se afirmar que dentro da variedade de assuntos abordados em um
jornal, certamente constituem temas que definem o cenário público e social, que merecem
ser debatidos e questionados para que o aluno possa entender e indagar sua sociedade,
tornando possível a circulação de informações por meio de outras vozes e concepções.
Ao se trabalhar com a leitura, é possível entender que um dos principais papéis do
professor é estabelecer laços entre a escola e sociedade. Assim, levar jornais e revistas para
a sala de aula é trazer o mundo para dentro da escola.
Quando se planeja algumas estratégias no trabalho com o jornal é possível fazer
uma leitura analítica da realidade, preparando os leitores para se posicionar diante de uma
sociedade plural. Sendo assim é possível “atravessar” as paredes da escola e entrar em
contato com o mundo e com a atualidade. Este recurso propicia ao aluno vivenciar
situações de conhecimento, expressar-se livremente, interagir melhor em equipes,
observar, perguntar, discutir hipóteses e tirar conclusões sobre uma diversidade de assuntos
que estão presentes nas diferentes ciências sociais e humanas.
Nessa concepção, o incentivo a leitura de jornais fora e dentro da sala de aula
representa um avanço significativo para a construção do saber, o que justifica sua
importância como meio de educação e cultura. Visto que, comportamentos podem ser
influenciados e visões de mundo podem ser ampliadas em virtude de seu uso frequente que
poderá induzir à reflexão sobre diversos temas e problemas.
Se a escola incentiva o aluno a usufruir do jornal, onde os fatos são apresentados
em seu contexto, certamente constitui um aliado para o aprendizado da leitura e do pensar
e agir crítico do educando. (Parâmetros Curriculares Nacionais, 1997).
METODOLOGIA
O jornal é divulgado por bimestre, e é produzido e organizado da seguinte forma:



Fique por dentro: onde são relacionados os assuntos mais importantes dessas três áreas
(saúde, segurança e meio ambiente), e listadas em prioridade para elaboração do texto.
Aconteceu: onde são descritos os eventos/atividades desenvolvidos no campus ou na
comunidade externa que tenha relação com o IFRN campus Mossoró;



Dicas de leitura: seção onde são indicadas leituras de livros, cartilhas, artigos que se
encontram na mídia (de forma virtual) para uma maior interação com os leitores;



Prevenildo responde: neste local são respondidas pelo personagem “Prevenildo” perguntas
realizadas pelos alunos, estagiários, servidores, terceirizados e comunidade externa que
acompanham o jornal, estreitando os laços e aumentando a interatividade entre os leitores e
redatores.
O mesmo conta com editores que primeiro selecionam junto com sugestões dadas
pelos alunos, servidores, terceirizados e comunidade externa, os assuntos mais importantes
dentro das três áreas (saúde, segurança e meio ambiente) distribuindo em pautas. Após a
escolha das pautas, são escritas as matérias dentro das quatro colunas citadas
anteriormente, onde passão por uma revisão da língua portuguesa e de conteúdo e
posteriormente encaminhadas ao setor de diagramação. Assim que está revisado e dentro
dos padrões é enviado para o site do campus para divulgação.
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RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
As fotografias, charges, quadrinhos, propagandas dentre outros gêneros trabalhados
neste recurso proporcionam o enriquecimento da interpretação da realidade política e
social e, principalmente do trabalho com a leitura e escrita na escola. Nesse contexto é
válido ressaltar alguns pontos que constituem os principais resultados obtidos após a
implementação do projeto:


Aumento da prática da leitura fora da sala e dentro do campus havendo uma maior
interação do leitor com suas atividades práticas e o cotidiano;



Disponibilidade de um veículo de comunicação entre o campus e o meio em que ele se
insere, constituindo um importante subsídio para o conhecimento da história do próprio
campus, ao mesmo tempo em que pode ser um importante meio de motivar e estimular
todos os envolvidos.



Manifestação de inquietações por parte do corpo que constitui o instituto e da comunidade
externa, possibilitando a configuração de um espaço onde é possível evidenciar a
criatividade, exercer as suas críticas, dar as suas sugestões ou opiniões e debater temas ou
questões que os preocupem;



Divulgação de informações a respeito dos temas elencados, e curiosidades a respeito dos
mesmos, para incentivar a procura pelo próprio leitor;



Incentivo da pesquisa e divulgação, proporcionando o interesse da comunidade a respeito
dos temas abordados;



Promoção do maior esclarecimento da população externa a respeito dos
principais eventos promovidos no campus, bem como para possibilitar
público mais abrangente no sentido de incentivar a participação
programações
e
atividades
abertas
realizadas

Figura 1: 4° edição do Jornal
Prevenifrn
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UTILIZAÇÃO DO RÁDIO COMO INSTRUMENTO EDUCACIONAL
NA REGIÃO DO POTENGI, RN.
Carlos Henrique Bezerra de Oliveira1
1
IFRN – Campus São Paulo do Potengi
ÁREA TEMÁTICA: Comunicação
E-mail: carlos.bezerra@ifrn.edu.br

RESUMO
Introdução: O rádio é um instrumento de grande abrangência. Desde a década de 70, o rádio
tornou-se o meio de comunicação mais popular no planeta, graças à sua praticidade de
transporte e manuseio, podendo ser utilizado em inúmeros ambientes (carro, casa, escola,
praça). Em um mundo antenado com a internet, onde a informação chega a uma velocidade
gigantesca, o rádio precisou passar por algumas transformações e uma delas foi se incorporar
ao ambiente virtual da web. O fascínio pelo rádio se deve ao seu ambiente “cego”, ou seja,
existe o estímulo do ouvinte em imaginar a cena retratada pelo locutor, incentivando o aluno
a expor suas ideias e opiniões quando em contato com assuntos diversos e na interação com
pessoas de diferentes idades. Metodologia: O projeto será dividido em 3 etapas onde os
participantes, protagonistas e convidados, terão papeis determinados, seja na criação ou na
coordenação de programas de interesse na Instituição e da comunidade. Os alunos, também
protagonistas deste projeto, desempenharão as múltiplas funções deste instrumento e
desenvolverão habilidades voltadas, tanto para a cidadania, como para a educação e saúde.
Resultados esperados/alcançados: A criação deste canal de comunicação representa um
resgate do papel do rádio como mediador interdisciplinar, além de um fortalecimento dos
processos de inclusão e de cidadania, tendo nos processos sócio científicos um papel
articulador e interdisciplinar. Espera-se que os educandos possam romper os limites
municipais em que muitas rádios não operam, não sendo mais problema para que a emissora
conquiste público por todo o planeta.
PALAVRAS-CHAVE: Rádio Web, educação, interdisciplinaridade

1 - INTRODUÇÃO
A comunicação na escola através do rádio é um instrumento de interação entre os
integrantes intra e interescolares. Os programas são produzidos e elaborados para que os
estudantes, direção, coordenação pedagógica e a comunidade externa possam conhecer as
atividades do Instituto Federal, ações do poder público municipal e estadual, além de temas
relacionados ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Pela grande abrangência que a
rádio tem, os temas extrapolam os muros e os limites das cidades, buscando contribuir para
que os ouvintes e produtores possam acessar o discurso de outras esferas da sociedade. A
extinção do rádio traz angústias e incertezas a seus profissionais, gerando confusão entre os
estudiosos do meio. Agora, a ameaça se chama internet, o fenômeno que parece querer
subjugar o mundo nesta virada do milênio, devorando todas as mídias que o antecederam,
até mesmo a televisão, até há pouco tão garbosa no seu domínio sobre a civilização. Diante
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de tal poder e voracidade, quem tem chance de sobreviver? Alguém é louco de apostar no
rádio? Os gêneros no rádio tradicional possuem uma configuração clara e precisa, já que seu
universo é apenas sonoro. Com a internet, porém, os gêneros conhecidos se reconfiguram,
aparecendo de formas novas na radiofonia. Uma rádio produzida para os alunos cria recurso
para a produção e abordagem de conteúdos pedagógicos e meios de conhecimentos sobre os
eventos e outras informações da escola, além de criar canal para tratar de temas de interesse.

2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A escola se caracteriza como um espaço de troca mútua: o aluno ensina aprendendo
e o professor aprende ensinando. O olhar atento do educador já percebeu o potencial desta
mídia, seja na renovação de sua metodologia, seja na utilização de recursos que aprimorem
a relação ensino-aprendizagem. De acordo com Oliveira e Queiroz (2013), a rádio escolar,
por se tratar de uma prática, favorece dinâmicas participativas, processos de diferenciação
pedagógica, utilização de múltiplas linguagens e estimulam a construção coletiva. Para Porto
(2006) se a escola quiser acompanhar a velocidade das transformações que as novas gerações
estão vivendo, tem que se voltar para a leitura das linguagens tecnológicas, aproveitando a
participação do aprendiz na (re) construção crítica da imagem-mensagem, sem perder de
vista o envolvimento emocional proporcionado, a sensibilidade, intuição e desejos dos
alunos. Para Kenski (1998) as velozes transformações tecnológicas da atualidade impõem
novos ritmos e dimensões à tarefa de ensinar e aprender. É preciso que se esteja em
permanente estado de aprendizagem e de adaptação ao novo. Nesta perspectiva, toda a escola
precisa buscar uma alfabetização tecnológica, pois o mundo é como um campo de batalha,
onde para se vencer a guerra e ocupar um bom lugar de destaque no espaço são necessários
conhecimentos e diversas habilidades, senão corremos o risco de sermos excluídos. O papel
das tecnologias ajuda a construir uma forma pensante do aluno encarar o mundo e aprender
a lidar com as ferramentas de trabalho posicionando-se na relação com elas e com o mundo.
Não podemos atribuir o ensinar apenas ao quadro e ao giz, mas também aos recursos
disponíveis na escola, como relata FREIRE (1992): O que me parece fundamental para nós,
hoje, mecânicos ou físicos, pedagógicos ou pedreiros, marceneiros ou biólogos é a assunção
de uma posição crítica, vigilante, indagadora, em face da tecnologia. Nem, de um lado,
demonologizá-la, nem, de outro, divinizá-la.
Diante disto, o rádio por ser um dos meios de comunicação que ocupa a vida de todos
de forma geral, necessita de um maior aproveitamento dentro da sala de aula.
Compreendemos que o rádio é [...] elemento propiciador de experiências educacionais
diferenciadas, transformadoras e relevantes, pode transformar o ambiente escolar,
resinificando relações e ambientes. (GONÇALVES; AZEVEDO, 2004).

3 - METODOLOGIA
1ª etapa
Definição das diretrizes.
Reuniões serão realizadas com a equipe gestora e os professores envolvidos para
discutir a iniciativa, obter o apoio de todos e decidir pontos importantes.

2ª etapa
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Escolha das funções
Serão dadas atribuições para cada componente envolvido (escolha do tema semanal,
entrevistado da semana, notícias mais importantes, divulgação da produção científica do
IFRN...).

3ª etapa
Execução
O programa IFRN em FOCO terá duração de uma hora, abordando temas da
atualidade e trazendo estudiosos de diferentes áreas para debates e resoluções de exercícios,
visando o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Os cursos técnicos existentes no
campus São Paulo do Potengi (Meio ambiente e edificações) terão espaço no programa para
informes e divulgação de produção científica. A equipe responsável fará periodicamente um
balanço do desempenho do projeto. Será observado o desenvolvimento de habilidades em
pesquisa, produção de texto e trabalho em equipe. Sugestões e críticas da comunidade
servirão para aprimorar o trabalho.

4 - RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS
Espera-se que a rádio Web possa ser um meio transformador, não só para alunos e
servidores mas para toda a comunidade da região do Potengi, aparecendo como um espaço
alternativo e como uma referência dos sujeitos que compõe o todo. A adesão de todos será
de grande valia, pois a construção deste método é coletiva, uma parte da comunidade do
IFRN e a outra da população do entorno. A vivência com a rádio enriquecerá a experiência
dos alunos de outras escolas. Os resultados deste projeto serão divulgados nas feiras e
eventos de educação e nos meios jornalísticos da região.
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A Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN (Secitex) é
o maior evento científico e cultural do Instituto. Realizada através
das Pró-Reitorias de Pesquisa e Inovação; Extensão e Ensino, é
um evento itinerante com organização do campus sede em cada
ano.
A Secitex é uma mostra dos principais trabalhos realizados
por alunos e servidores dos 21 campi do Instituto. Com diversas
ações, objetiva também ser um espaço de exposição para
pesquisadores, empreendedores e artistas de todo estado. A
Secitex congrega múl-tiplos eventos, sendo um espaço diverso de
integração entre ciência, tecnologia e cultura. Formam a Semana
o Congresso de Iniciação Científica (Congic); Simpósio de
Extensão; Mostra Tecnológica; Prêmio de Empreendedorismo
Inovador; Olimpíada de Robótica; Mostra Coletiva de Artes, além
de uma programação de minicursos, oficinas, palestras, rodas de
conversa e lançamentos de livros.
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